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1. INTRODUÇÃO

1.1. ANEMIA E DEFICIÊNCIA DE FERRO
Anemia é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a
condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do
normal como resultado da carência de um ou mais nutrientes essenciais. Os
principais efeitos adversos e conseqüências são: fadiga generalizada,
anorexia, menor disposição para o trabalho, apatia, retardo no crescimento,
perda significativa de habilidade cognitiva, baixo peso ao nascer,
mortalidade perinatal e dificuldade de aprendizagem (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2004). A anemia é comum mesmo entre famílias de melhor nível
socioeconômico e sua tendência secular no Brasil é de aumento
(MONTEIRO et al., 2000).
Estima-se que a deficiência de ferro é responsável por cerca de 50%
de todas as causas de anemia (WHO/FAO, 2006). Outras possíveis causas
são: hemólise por malária, deficiência da glicose-6-fosfato desidrogenase,
defeitos hereditários na síntese de hemoglobina e deficiências nutricionais,
por exemplo, vitamina A, B12, C e ácido fólico. Perdas de sangue tais como
as associadas com esquistossomose, infestação por ancilóstomo, Trichuris
trichiura, amebas, hemorragia em crianças e traumas também podem
resultar em ambos: deficiência de ferro e anemia (WHO, 2001). No caso de
infestação por Ancylostoma duodenale ou Necator americanus, as perdas de
sangue ocorrem tanto pelo próprio sangue sugado pelo parasita, como
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também pelo sangramento decorrente da lesão na mucosa intestinal. Já a
competição por alimento pode ser causada pela infestação por Ascaris
lumbricoides e Giardia lamblia (QUEIROZ e TORRES, 2000).
Além desses fatores, a deficiência de ferro pode ser causada pelo
inadequado consumo dietético e geralmente é acompanhada de desnutrição
e infecção crônica (DRAPER, 1997). A prematuridade infantil e o baixo peso
ao nascer, associados ao abandono precoce do aleitamento materno
exclusivo, são as causas mais comuns que contribuem para a espoliação de
ferro no lactente (QUEIROZ e TORRES, 2000). O leite materno tem
conteúdo relativamente baixo de ferro, embora seja um ferro melhor
absorvido que o ferro encontrado no leite de vaca. A deficiência de ferro
comumente desenvolve-se após os 6 meses de idade, principalmente se a
alimentação complementar não prover suficiente quantidade de ferro,
mesmo para as crianças amamentadas exclusivamente ao peito (WHO,
2001).
O principal problema durante o primeiro ano de vida e, de modo geral,
durante toda a infância é suprir ferro nutricional suficiente e assegurar que
uma proporção adequada desse ferro seja absorvida. Os estoques de ferro
presentes no recém-nascido e o ferro oriundo do leite materno provêm ferro
suficiente para atender as demandas da criança até os 6 meses de idade,
após esta fase outras fontes de ferro são necessárias (DRAPER, 1997). Os
recém-nascidos de baixo peso têm menores reservas de ferro, sendo
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maiores os riscos de apresentarem sinais de deficiência em idade mais
precoce (LÖNNERDAL e DEWEY, 1996).
Além desses aspectos, devem ser considerados o baixo nível sócioeconômico e cultural, as condições de saneamento básico e de acesso aos
serviços de saúde, o fraco vínculo na relação mãe-filho e a multiparidade
com intervalo interpartal curto, impossibilitando a reposição das perdas
nutricionais da gestação anterior e, deste modo, causando a anemia na
gestante e muitas vezes, no recém-nascido (QUEIROZ e TORRES, 2000).
Por todas as conseqüências já bem conhecidas da deficiência de ferro,
a WHO a categoriza como um dos dez mais sérios problemas de saúde no
mundo atual. Cerca de 40% das pessoas em países em desenvolvimento
sofrem de deficiência de ferro. Este índice em 2000, no Brasil, era de 45%.
Já na Etiópia atingia 85% e na China, 8%. Nos últimos 15 anos, a deficiência
de ferro tem assumido maior importância devido a evidências de sua relação
com prejuízo mental, afetando, por exemplo, o quociente de inteligência (QI),
que apresenta queda de 5 a 7 pontos em crianças deficientes (UNICEF,
2004).
De acordo com dados de mortalidade da WHO, cerca de 0,8 milhões
de mortes por ano podem ser atribuídas à deficiência de ferro. Em termos de
perda de vida saudável, expressa em DALY´s (Disability-Adjusted Life
Years), a anemia por deficiência de ferro ocupa o 14º lugar no rank das
principais causas de DALY´s perdidos no mundo no ano de 1990
(UNILEVER, 2001).
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O ferro desempenha importantes funções no metabolismo humano, tais
como transporte e armazenamento de oxigênio, reações de liberação de
energia na cadeia de transporte de elétrons, conversão de ribose a
desoxirribose, co-fator de algumas reações enzimáticas e inúmeras outras
reações metabólicas essenciais (COOK et al., 1992). Normalmente, cerca de
70 a 90% do ferro é captado pela medula óssea para ser utilizado na
produção da hemoglobina (QUEIROZ e TORRES, 2000). O ferro é estocado
no fígado, sob as formas de ferritina e hemossiderina (WHO/FAO, 2006).
Mais de 65% do ferro corporal encontra-se na hemoglobina, cuja
principal função é o transporte de oxigênio e gás carbônico. Na
hemoglobina, um átomo de ferro divalente encontra-se no centro de núcleo
tetrapirrólico, formando o núcleo heme (QUEIROZ e TORRES, 2000).
Cerca de 90% do ferro dos alimentos estão na forma de sais de ferro,
denominados não-heme. O grau de absorção deste tipo de ferro é altamente
variável e depende das reservas de ferro do indivíduo e de outros
componentes da dieta. Entre os fatores que interferem positivamente na
absorção de ferro estão as carnes e os ácidos orgânicos como o cítrico,
málico, tartárico, lático e, principalmente, o ácido ascórbico. Entre os
inibidores da absorção estão os polifenóis, fitatos, fosfatos e oxalatos
(BOTHWELL et al., 1989).
Os outros 10% do ferro da dieta estão na forma de ferro heme,
provenientes principalmente, da hemoglobina e mioglobina. O ferro heme é
bem absorvido, e sua absorção é pouco influenciada pelas reservas
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orgânicas de ferro ou por outros constituintes da dieta (CARDOSO e
PENTEADO, 1994). Ainda não existem conclusões sobre a porcentagem de
absorção de cada forma de ferro. HALBERG (1981) e FAIRWEATHER-TAIT
(1992) consideram 25% de absorção do ferro heme e 10% do ferro não
heme.

Já MONSEN

et al.

(1978), considerando uma dieta com

biodisponibilidade média, acreditam em valores de 23% de ferro heme
absorvido e 5% de ferro não heme. Os mesmos autores relatam valores de
14% de absorção de ferro heme de um cereal fortificado com hemoglobina.
Além disso, o nível das reservas de ferro do indivíduo pode se
relacionar com a porcentagem de absorção do mineral. Indivíduos
deficientes em ferro, quando comparados a indivíduos normais, absorvem 2
a 3 vezes mais o ferro heme e 6 a 10 vezes mais o ferro não heme (UZEL e
CONRAD, 1998), por este motivo é tão difícil concluir acerca da absorção
exata de ferro em grupos populacionais, que normalmente consomem
alimentos com ferro heme e não heme.
O ferro heme entra no enterócito e por ação enzimática é liberado
dentro da célula, passando a fazer parte de um compartimento intracelular
comum transitório, no qual é armazenado como ferritina ou transportado
para a região basolateral do enterócito, e desta para a circulação. A
absorção do ferro não-heme ocorre por duas vias que agem de forma
simultânea. A primeira parece tratar-se de absorção passiva, onde a
captação de ferro é proporcional à concentração do ferro no lúmen intestinal.
Esta via predomina em indivíduos com reservas de ferro aumentadas. A
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outra via envolve receptores e proteínas de união, ainda não completamente
caracterizadas, em um processo que é saturável e susceptível a inibição
competitiva. Esta via predomina em indivíduos com reservas de ferro
diminuídas (GARCÍA-CASAL e LAYRISSE, 1998). Nas células da mucosa o
Fe2+ é oxidado a Fe3+. Essa oxidação é direta no ferro não-heme e após
prévia ruptura do anel porfirínico, no caso do ferro heme (BOTTONI et al.,
1997).
As modificações nas reservas de ferro do organismo causam apenas
limitadas variações na excreção do ferro – de 0,5 mg/dia na deficiência a 1,5
mg/dia nos indivíduos com sobrecarga (WORWOOD, 1996). Até mesmo o
ferro proveniente das hemácias retiradas da circulação, cuja meia vida é de
120 dias, é reaproveitado (QUEIROZ e TORRES, 2000).
A anemia é o último estágio da deficiência de ferro. O primeiro estágio,
depleção de ferro, afeta os depósitos e representa um período de maior
vulnerabilidade em relação ao balanço marginal de ferro, podendo progredir
até uma deficiência mais grave, com conseqüências funcionais. Neste
estágio há diminuição da ferritina sérica. O segundo estágio, deficiência de
ferro, é referido como uma eritropoiese ferro-deficiente e caracteriza-se por
alterações bioquímicas que refletem a insuficiência de ferro para produção
normal de hemoglobina e outros compostos férricos, ainda que a
concentração de hemoglobina não esteja reduzida. Neste estágio há declínio
da concentração de ferro sérico e aumento na capacidade de ligação de
ferro (HADLER et al., 2002). Mais de 50% de todos os casos de equilíbrio
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negativo de ferro enquadram-se nestes dois estágios. Se as pessoas são
tratadas com ferro, elas não desenvolvem disfunção ou doença (MAHAN e
SCOTT-STAMP, 2002). O terceiro e último estágio, anemia ferropriva,
caracteriza-se pela diminuição dos níveis de hemoglobina, com prejuízos
funcionais ao organismo, tanto mais graves quanto maior for essa redução
(ASCN, 1985; YIP, 1994; SZARFARC et al., 1995; BEARD et al., 1996). A
redução na concentração de hemoglobina presente neste estágio é o
parâmetro universal para definir anemia (COOK et al., 1992).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o número de
pessoas anêmicas em todo o mundo aproxime-se de dois bilhões (WHO,
2001).
A mais severa forma da deficiência de ferro é a anemia, que em
crianças, está associada a um aumento da mortalidade e suscetibilidade a
infecções, afetando também o desenvolvimento comportamental, tanto o
motor quanto a função cognitiva (LÖNNERDAL e DEWEY, 1996).
No período de 1973/74, na cidade de São Paulo, um inquérito
populacional evidenciou 22,7% de anemia em uma amostra de crianças
entre 6 e 60 meses de idade (SIGULEM et al.,1978). Outro estudo, no
período de 1984/85 mostrou uma prevalência de 35,6% de anemia em
crianças na faixa de 0 a 59 meses (MONTEIRO & SZARFARC, 1987). Em
1995/96, estudo com processo de amostragem semelhante ao realizado no
inquérito de 1984/85 observou 46,9% das crianças em estado anêmico
(MONTEIRO et al., 2000). Em todos os estudos pôde-se verificar maior
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prevalência de anemia no estrato de menor nível sócio-econômico, o que
contribui para ampliar as desigualdades sociais quanto à anemia.
No Brasil, segundo estimativas, a anemia ferropriva acarreta um custo
anual para a economia brasileira de 605 milhões de dólares em tratamentos
e perda de produtividade e de outros 2 bilhões de dólares com baixos
rendimentos escolares. O Ministério da Saúde, visando à redução da
prevalência de anemia ferropriva estabeleceu, em 1999, o Compromisso
Social para Redução da Anemia por Carência de Ferro no Brasil. O
compromisso tem por signatários instituições governamentais, associações
da indústria de alimentação, movimentos de defesa do consumidor,
movimentos pela segurança alimentar e nutricional, instituições acadêmicas
e de pesquisas, sociedades científicas e organismos internacionais. O
compromisso tinha como meta a redução da anemia ferropriva em préescolares e escolares brasileiros em 1/3 até o ano de 2003 (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2002, 2003, 2004).
De acordo com a RDA (Recommended Dietary Allowances), crianças
de 1 a 3 anos devem ingerir, diariamente, 7 mg de ferro, enquanto crianças
de 4 a 8 anos 10 mg (FNB/IOM, 2000). Mais importante do que suprir as
necessidades de ferro, deve-se dar atenção à quantidade de ferro
biodisponível, o qual tem relação com os fatores estimuladores e inibidores
de sua utilização presentes numa mesma refeição (OSÓRIO, 2002).
Estudos randomizados e controlados, que avaliaram a performace
cognitiva de crianças em idade escolar, encontraram resultados positivos e
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consistentes, sugerindo que crianças mais velhas também se beneficiam do
tratamento com ferro (UNILEVER, 2001).
Assim como todos os problemas de saúde pública, a anemia ferropriva
tem sua origem em um contexto mais amplo, no qual a sua ocorrência está
determinada não só pelos fatores biológicos, como também pelas condições
socioeconômicas e culturais vigentes (OSÓRIO, 2002).

1.2. PARÂMETROS BIOQUÍMICOS NA ANEMIA E DEFICIÊNCIA DE
FERRO
Existem diversos parâmetros laboratoriais para detecção da deficiência
de ferro e da anemia por deficiência de ferro. A diferenciação destas
condições se torna mais difícil quando a deficiência e estados de infecção
ocorrem simultaneamente.
A deficiência de ferro pode ser avaliada pelo nível da ferritina do soro,
pela saturação da transferrina, pela capacidade total de ligação do ferro,
pelo nível de protoporfirina eritrocitária livre e outras medidas (LÖNNERDAL
e DEWEY, 1996). A fim de aumentar o valor diagnóstico destes testes,
recomenda-se que seja utilizada uma combinação de dois ou três deles.
Infelizmente, muitos exames são caros para serem aplicados em grande
escala e necessitam de técnicas laboratoriais mais avançadas (DALLMAN,
1996).
A deficiência ocorre primeiramente nos estoques de ferro, seguida por
déficits no transporte e nos compartimentos eritrocitários, caracterizando
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neste último a anemia (COOK et al., 1992). O caminho inverso se faz na
correção terapêutica da deficiência de ferro, sendo a hemoglobina o
parâmetro mais utilizado para avaliação de programas de fortificação com
ferro (BOTTONI et al., 1997).
A verificação do estado nutricional em ferro baseada somente na
anemia pode levar a erro-diagnóstico por duas razões. Primeiramente,
algumas crianças podem ter anemia que não se deve à deficiência de ferro.
A deficiência de ácido fólico, vitamina B12 ou vitamina A podem ser causas
significativas de anemia dependendo dos padrões nutricionais e da presença
de parasitas intestinais. Em segundo lugar, quando a deficiência de ferro
ainda não é severa o suficiente para se determinar anemia, a triagem que
utilize a hemoglobina e o hematócrito como únicos indicadores não será
eficiente (LÖNNERDAL e DEWEY, 1996).
O “padrão ouro” para o diagnóstico do estado nutricional em ferro é a
hemossiderina na medula óssea, uma vez que a ausência de ferro na
medula é indiscutivelmente um indicativo de depleção. Porém, trata-se de
um exame invasivo, pois utiliza material proveniente de mielograma ou
biópsia, não sendo apropriado para triagem (BEILBY et al., 1992).
O estoque de ferro determinado através do exame na medula óssea
correlaciona-se bem com a ferritina sérica, que representa outra medida do
estoque de ferro, além de ser um parâmetro possível para estudos
epidemiológicos (COOK et al., 1992; WHO, 2001). A correlação demonstra
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que 1 µg/L de ferritina sérica corresponde, em média, à 8-10 mg de ferro
estocado em um indivíduo adulto (COOK et al., 1992).
A ferritina sérica é o mais específico teste bioquímico que relaciona os
estoques de ferro (WHO, 2001). Essa reserva de ferro poderá ser usada na
síntese de proteínas e enzimas que contêm ferro. Há grandes quantidades
de ferritina nos tecidos que estocam ferro, como fígado e baço, mas
somente pequenas quantidades circulam no plasma e a concentração nele
existente relaciona-se com o nível de depósitos de ferro no organismo
(COOK et al., 1992; WORWOOD, 1996). Certos fatores dietéticos e o
aumento no consumo de suplementos de ferro estão associados com mais
altas concentrações de ferritina sérica (HALBERG e HULTHÉN, 2003;
FLEMING et al., 2002). A ferritina como único indicador para determinar o
estado nutricional de ferro em crianças e grávidas não é aconselhável, mas
é útil em estudos populacionais para avaliar a eficácia de intervenções com
ferro, tais como suplementos ou alimentos fortificados (COOK et al., 1992).
A ferritina parece ser o teste mais confiável, pois só sofre depressão na
deficiência de ferro, na ausência de infecção e processo inflamatório.
Aumenta durante a resposta metabólica à inflamação, mesmo quando os
depósitos de ferro estão adequados. A interpretação dos níveis de ferritina
sérica é problemática em populações nas quais, com exceção de infecções
parasitárias e malária, a incidência de infecção ou inflamação é alta (WHO,
2001; MAHAN e SCOTT-STAMP, 2002). O resultado pode estar na faixa de
normalidade em casos de infecção recente ou inflamação, mesmo na
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existência da deficiência de ferro. Resultados falso-positivos são comuns se
o sangue é colhido durante ou logo depois de infecções banais como otite,
faringite e gastroenterite (DALLMAN, 1996).
A redução no suprimento de ferro para os eritrócitos resulta em
aumento na concentração de protoporfirina livre no interior dessas células.
Grande parte dessa protoporfirina (95%) liga-se ao zinco formando um
complexo chamado de Zinco Protoporfirina. Em nível clínico, a Zinco
Protoporfirina não tem sido utilizada, pois parece não apresentar correlação
com outros parâmetros (PAIVA et al., 2000). Além disso, não existem
padrões limites para comparação entre crianças e as concentrações
fisiológicas deste indicador podem estar relacionadas à raça das crianças
(ZIMMERMANN et al., 2005).
O ferro é transportado no corpo pela transferrina, uma proteína
plasmática sintetizada no fígado (MAHAN e SCOTT-STAMP, 2002). A
transferrina diférrica circulante liga-se a um receptor específico na superfície
celular. Após essa ligação, há invaginação do complexo ligante-receptor em
uma vesícula. A subseqüente queda no pH, que ocorre no interior dessa
vesícula, reduz a afinidade da transferrina pelo ferro, o qual é liberado e
transportado para o citosol. A apotransferrina permanece ligada ao seu
receptor até que retorne o pH fisiológico na superfície da célula. Nesse
momento é liberada e está pronta para um novo ciclo de transporte de ferro.
Quando há necessidade de ferro, existe um aumento de receptores de
transferrina na superfície celular (COOK et al., 1992).
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Os níveis de transferrina do plasma aumentam na deficiência de ferro e
diminuem na sobrecarga e desnutrição protéico-calórica, mas é um indicador
que sofre interferência da resposta de fase aguda, estresse, doença
hepática, síndrome nefrótica, gravidez, entre outros (WORWOOD, 1996;
PUNNONEN et al., 1997; MAHAN e SCOTT-STAMP, 2002). A transferrina
pode ser determinada através de método direto – como transferrina sérica –
ou indireto - Capacidade Total de Ligação do Ferro (CTLF), que é a
quantidade de ferro adicionado que pode ser especificamente ligado. A
CTLF aumenta na deficiência de ferro, mas sofre uma queda na inflamação,
podendo este indicador ser útil para discriminação diferencial dessas duas
condições. No entanto, geralmente está dentro de sua variação normal
quando a deficiência de ferro e a inflamação coexistem (COOK et al., 1992).
O ferro sérico (FeS) também pode ser utilizado, no entanto, é um
parâmetro muito controverso, pois apresenta variações mesmo durante o dia
(maiores concentrações pela manhã) e sofre influências das últimas
refeições realizadas (COOK et al., 1992; PUNNONEN et al., 1997; MAHAN e
SCOTT-STAMP, 2002). O ferro é considerado um indicador não reprodutível
da depleção do ferro quando utilizado para adultos anêmicos (PUNNONEN
et al., 1997).
O FeS é normalmente medido juntamente com a transferrina, sua
proteína transportadora específica. O ferro é um íon importante para a
formação da hemoglobina, mioglobina e outras substâncias como os
citocromos, a citocromo oxidase, a peroxidase e a catalase. A quantidade
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total de ferro no corpo é em média 4 g, dos quais aproximadamente 65%
estão presentes na hemoglobina. Cerca de 4% estão presentes na
mioglobina, 1% nos diversos compostos hêmicos que promovem a oxidação
celular, 0,1% combinado à proteína transferrina no plasma sangüíneo e 15 a
30% armazenados, principalmente, no fígado sob forma de ferritina. Haverá
um aumento de FeS no tratamento de anemias com ferro, neoplasia da
medula óssea, drogas mielossupressoras, anemia hemolítica e perniciosa,
hepatopatias virais e crônicas. Esse aumento ocorre pelo fato da liberação
do ferro da sua forma de armazenamento no fígado (nas lesões
hepatocelulares), diminuição da sua utilização na formação da hemoglobina,
principalmente nas neoplasias da medula óssea e na hemólise aumentada
nas doenças hemolíticas, onde se tem uma elevação na destruição da
hemoglobina liberada e conseqüentemente liberação de ferro. A diminuição
sérica ocorrerá em dietas pobres em ferro, na gravidez, nos casos de
grandes hemorragias e menstruação abundante (GUYTON e HALL, 1993).
Em função da reduzida especificidade e sensibilidade da concentração
do FeS e da Capacidade Total de Ligação Ferro (CTLF), costuma-se
considerar a relação entre as duas medidas (PAIVA et al. 2000).
A relação entre FeS e a CTLF é o coeficiente de Saturação da
Transferrina. Esse indicador flutua consideravelmente com a hora do dia, a
natureza das refeições mais recentes e outros fatores. Uma baixa saturação
da transferrina e ferro sérico diminuído são características tanto de
deficiência de ferro quanto de infecção recente ou concomitante (DALLMAN,
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1996). A saturação da transferrina pode ser calculada diretamente como
(FeS/CTLF) x 100.
Um teste novo e promissor para a avaliação da condição do ferro é a
medida do receptor solúvel da transferrina do soro. O receptor é uma
proteína transmembrana com duas cadeias polipeptídicas idênticas. O ferro
é entregue aos eritroblastos através da transferrina plasmática, que se liga a
receptores na superfície da célula. Sua concentração na circulação diminui
em todas as condições de menor produção de glóbulos vermelhos e está
aumentada com a deficiência de ferro e toda vez que há aumento da
eritropoiese (COOK et al., 1993). O número de receptores de transferrina
sérica na superfície da célula reflete as necessidades de ferro, e a privação
deste mineral leva a indução da síntese de receptores de transferrina. As
medidas de receptores de transferrina efetivamente indicam a deficiência de
ferro em pacientes adultos, mesmo na presença de inflamação ou infecção,
sendo mais efetiva que a ferritina sérica (PUNNONEN et al., 1997). No
entanto, existem dificuldades quanto a sua utilização, pois não há consenso
para definir padrões internacionais para crianças (ZIMMERMANN et al.,
2005).
Além desses parâmetros, mudanças nas células vermelhas provêm
informações úteis sobre o estado nutricional de ferro em pesquisas
nutricionais, mesmo na ausência de anemia (COOK et al., 1992). O
hemograma completo obtido por contadores eletrônicos, fornece alguns
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indicadores úteis para determinação do estado nutricional em ferro, entre
eles a própria concentração de hemoglobina.
O hematócrito representa a porcentagem do volume de hemácias (ou
eritrócitos) com relação ao sangue total. Seu valor é dado em porcentagem
(por 100 mL de sangue) (MAHAN e SCOTT-STAMP, 2002). O número de
hemácias

no

sangue é

informado,

geralmente, como milhões

de

hemácias/mm3. Na anemia ferropriva, as hemácias que eram normocíticas e
normocrômicas sofrem alterações morfológicas, tornando-se microcíticas e
hipocrômicas (OMS, 1975; SIMÕES et al., 1999). São poucas as causas de
anemia caracterizadas por microcitose que não a anemia ferropriva. São
elas: talassemia menor e Hemoglobina E. Nestas condições, a protoporfirina
eritrocitária livre, a ferritina do soro e a saturação da transferrina têm valores
normais (DALLMAN, 1996).
A avaliação da concentração de hemoglobina (g/dL) é de grande
importância pelo papel no transporte de oxigênio e por estar diretamente
relacionada à anemia, sendo sua melhor forma de avaliação laboratorial. A
hemoglobina é a proteína que contém ferro e transporta oxigênio através
dos glóbulos vermelhos (eritrócitos) pelo organismo. Existem quatro grupos
heme por proteína; estes possuem um íon de ferro no seu centro, que liga
a molécula de O2. É uma proteína alostérica, pois a ligação e a liberação
do oxigênio são reguladas por mudanças na estrutura provocadas pela
própria ligação do oxigênio ao grupo heme (GUYTON e HALL, 1993).
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Uma outra forma de se determinar a concentração de hemoglobina
seria através de fotômetro portátil, o Hemocue, muito utilizado para estudos
populacionais. A determinação da concentração de hemoglobina através
deste método simplificado foi primeiramente proposta por Stadie (STADIE,
1920). Ele demonstrou que a hemoglobina, liberada dos eritrócitos lisados,
transformada em metahemoglobina e depois em cianometahemoglobina
poderia ser facilmente medida em um colorímetro. Vanzetti realizou a troca
de reagentes oxidantes proporcionando a conversão da metahemoglobina
em azidametahemoglobina em 1 minuto. Esta reação ocorre por medição do
comprimento de onda em 570 nm e 880 nm, para compensação da turbidez.
O olho ótico da microcuveta Hemocue contém reagentes depositados em
suas paredes internas, e a amostra de sangue é captada para dentro da
cavidade por capilaridade e mistura-se espontaneamente com os reagentes.
O sistema, então, proporciona a leitura direta e rápida da concentração de
hemoglobina em uma amostra de sangue (HEMOCUE AB).
A punção digital é a forma mais prática de obtenção do sangue para
utilização no Hemocue. Porém, é preciso considerar as dificuldades de
padronização deste procedimento de coleta.
A principal limitação das determinações de hemoglobina é que elas
possuem

baixa

sensibilidade

e

especificidade.

A

sensibilidade

da

hemoglobina como medida da anemia é amplamente limitada pelo grande
sobreposição na distribuição de freqüência dos valores de hemoglobina
entre populações normais e deficientes. A especificidade da medida da
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hemoglobina como um indicador de anemia por deficiência de ferro é,
também, muito baixa, porque muitos outros fatores que não a produção de
células vermelhas podem levar à deficiência de ferro. Infecção crônica,
desnutrição calórico-protéica ou certas hemoglobinopatias podem ser
causas importantes de deficiência de ferro em pesquisas nutricionais (COOK
et al., 1992).
A dosagem de hemoglobina, apesar de ser a escolha para o
diagnóstico de anemia em estudos populacionais, identifica somente o último
estágio da depleção de ferro no organismo, ficando, portanto, grande parte
da população com deficiência desse mineral, sem diagnóstico (DALLMAN,
1996).
O Volume Corpuscular Médio (VCM) e a Hemoglobina Corpuscular
Média (HCM) são os primeiros parâmetros do hemograma a se tornarem
anormais no caso de deficiência de ferro (DALLMAN, 1996). O VCM é um
índice reprodutível que avalia a média do tamanho (volume) das hemácias,
indicando reduzida síntese de hemoglobina quando as células estão com
volume diminuído - microcitose. (COOK et al., 1992). A anemia microcítica,
caracterizada pelo VCM < 80fL é comumente associada à anemia ferropriva,
porém a utilização deste indicador isoladamente não indica, com certeza, a
deficiência de ferro (MAHAN e SCOTT-STAMP, 2002). Como muitos outros
indicadores, um valor anormal baixo do VCM é mais útil para identificação da
deficiência de ferro que um valor normal para excluí-la. A principal limitação
do VCM é o tempo necessário para que seus níveis se tornarem anormais. A
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duração da vida das células vermelhas circulantes é maior que 3 meses, por
isso, muitas semanas são necessárias para demonstrar mudanças nos
níveis desses indicadores (COOK et al., 1992).
O índice HCM representa a média de hemoglobina por hemácia. Seu
valor, normalmente em pg/mL, apresenta-se reduzido na presença de
hemácias microcíticas.
Já a Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM),
expressa em porcentagem, permite a avaliação do grau de saturação de
hemoglobina na hemácia. A saturação da hemoglobina normal indica a
presença de hemácias ditas normocrômicas. Quando diminuída, teremos
hemácias denominadas hipocrômicas.
A disponibilidade de diversos dados bioquímicos a respeito do estado
nutricional em ferro pode dificultar conclusões assertivas. Os testes não se
correlacionam bem, pois cada um reflete um diferente aspecto do
metabolismo do ferro. Quando uma série de parâmetros está disponível, um
tratamento estatístico dos dados é tão importante quanto a particular seleção
dos índices laboratoriais (COOK et al., 1992).
Em se tratando de ferro, a presença de fatores de confusão, tais como
infecção e interações com outras deficiências de micronutrientes presentes,
pode dificultar conclusões a respeito do estado nutricional. É especialmente
importante reconhecer situações onde fatores não dietéticos, tais como
infecções parasitárias, podem ser a principal causa da deficiência
diagnosticada (WHO/FAO, 2006).
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MARGOLIS et al. (1981) referem que a melhor forma de reconhecer a
deficiência de ferro em crianças é identificando aquelas cuja concentração
de hemoglobina aumenta em resposta à ingestão de suplementos de ferro.
Se um único parâmetro laboratorial deve ser usado, a escolha depende
da prevalência de deficiência de ferro na população alvo. Se a prevalência é
baixa, um índice como a ferritina pode ser útil, no entanto, se a prevalência é
elevada, a concentração de hemoglobina é o mais indicado.
De acordo com a WHO (2001), o melhor indicador para detectar a
deficiência de ferro é a ferritina sérica quando medida na ausência de
infecção. A protoporfirina eritrocitária é menos específica que a ferritina
sérica. A saturação da transferrina é menos reprodutível, pois apresenta a
variação intra e inter diária do ferro sérico. A Hemoglobina Corpuscular
Média começa a decrescer quando as reservas de ferro estão depletadas e
a deficiência de ferro já está desenvolvida. Como conseqüência das
limitações de cada teste, quando considerados conjuntamente para definir a
deficiência de ferro, a sensibilidade é baixa, embora a especificidade
aumente. No entanto, alguns modelos sugeridos para avaliação (saturação
da transferrina e protoporfirina eritrocitária ou ferritina/ saturação da
transferrina e protoporfirina eritrocitária) subestimam a deficiência de ferro.
Segundo PAIVA et al. (2000), não existe parâmetro ou combinação de
parâmetros ótimos para o diagnóstico do estado nutricional de ferro. A
escolha do indicador a ser utilizado depende de fatores, tais como:
características inerentes ao grupo populacional estudado, a prevalência e
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severidade da deficiência de ferro, a incidência de doenças inflamatórias e
infecciosas, a freqüência de doenças hematológicas, o volume da amostra
de sangue requerido, custo das análises, complexidade da metodologia e
suscetibilidade a erros laboratoriais. Assim, é melhor, se possível, realizar o
diagnóstico de deficiência de ferro por uma combinação de vários
parâmetros hematológicos e bioquímicos.

1.3. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO
A terapêutica contra a anemia nutricional ferropriva a partir da
utilização de compostos de ferro é um dos mais antigos recursos do
tratamento. A mais remota forma de prevenção e tratamento consistia no
emprego de um prego implantado em um limão, utilizando-se o suco da fruta
no dia seguinte. Esta se constituía numa engenhosa estratégia de uso
simultâneo de ferro (a conhecida “ferrugem”, que manchava de vermelhoescuro o limão) e vitamina C, até então desconhecida. É também desta fase
a recomendação de se usar o sangue e vísceras dos animais na
alimentação como meio de combater as anemias. Estas experiências
precederam à utilização farmacológica do ferro em escala industrial,
mediante diferentes combinações de compostos orgânicos e inorgânicos do
metal (BATISTA-FILHO e FERREIRA, 1996).
O tratamento mais convencional para a anemia por deficiência de ferro
é a administração de ferro, na maioria das vezes, como sulfato ferroso. Esse
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tratamento leva, no mínimo, 2 semanas para correção da anemia leve e 1 a
3 meses nos casos de anemia mais severa (DRAPER, 1997).
A suplementação medicamentosa, embora eficiente para o controle da
deficiência de ferro, apresenta muitos problemas, principalmente devido à
obrigação da ingestão diária da medicação. Isso leva a saturação da mucosa
intestinal, que pode causar problemas gastrintestinais e desistência do
tratamento antes dos níveis de hemoglobina se tornarem normais. Além
disso, como a anemia geralmente não apresenta sintomas clínicos
aparentes, os pacientes esquecem de continuar o tratamento por período
prolongado (BRUNKEN et al., 2004).
Uma dose de ferro de 3 mg/kg/dia (ou cerca de 30 mg/dia) na forma de
sulfato ferroso é eficaz quando administrada de uma só vez, cerca de meia
hora antes do desjejum (DALLMAN, 1996).
O uso de sulfato ferroso via oral para o tratamento da anemia leva 6
semanas para a correção dos níveis de hemoglobina. Entretanto, a
reposição das reservas de ferro ocorre de 4 a 6 meses devido,
principalmente, à diminuição da absorção de ferro após correção da anemia.
Os efeitos colaterais gastrintestinais, tais como náuseas, cólicas abdominais,
obstipação e/ou diarréia são observados em 15 a 20% dos pacientes, e junto
ao sabor desagradável, contribuem para a baixa aderência ao tratamento
(MASSEY, 1992; CARDOSO e PENTEADO, 1994; TORRES et al., 1994).
Na suplementação dietética ou medicamentosa com ferro ocorre uma
diminuição na absorção de altas doses com o aumento do tempo de
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administração. Uma dose padrão de 100 mg de ferro elementar 2 vezes ao
dia, em gestantes, apresenta uma absorção de cerca de 14% na primeira
semana do tratamento, caindo para 7% ao final da terceira semana e para
apenas 2% após 4 meses (QUEIROZ e TORRES, 2000).
Em crianças a suplementação medicamentosa apesar de bastante
eficaz na prevenção e controle da anemia, ainda apresenta outro entrave, a
falta de vínculo mãe-filho. Como a mãe não interage de maneira satisfatória
com seu filho, não percebe a gravidade dessa doença e, conseqüentemente,
acaba por não administrar o medicamento à criança. Portanto, somente a
preconização da suplementação medicamentosa com sulfato ferroso não
garante que a criança estará realmente recebendo o suplemento (QUEIROZ
e TORRES, 2000).
Ao lado da administração medicamentosa de ferro, a fortificação de
alimentos e a modificação da dieta são fundamentais para qualquer
programa de combate a esta deficiência nutricional. No entanto, o tratamento
com ferro medicamentoso deve ser utilizado em todos os pacientes com
diagnóstico clínico-laboratorial de anemia, uma vez que as modificações da
dieta por si só não podem corrigir a anemia por deficiência de ferro
(CARDOSO e PENTEADO, 1994). Além disto, a terapia anti-vermífugos
pode ajudar na reversão de quadros de anemia. Muitos ensaios controlados
têm demonstrado um positivo impacto do tratamento anti-helmíntico nos
níveis de hemoglobina (TSUYUOKA et al., 1999).
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1.4. FORTIFICAÇÃO DE ALIMENTOS
Muitos fatores contribuem para deficiência de micronutrientes. Entre
eles o consumo inadequado de alguns grupos de alimentos, a pouca
variedade da dieta e questões de biodisponibilidade, como a interação entre
componentes alimentares, que podem estar diminuindo a absorção de certos
micronutrientes. Nesse sentido, surgem algumas estratégias para reverter os
quadros de deficiência: estímulo à diversidade da dieta, que depende da
disponibilidade e educação nutricional, a suplementação, a qual é marcada
por baixa aderência e, enfim, a fortificação de alimentos.
A fortificação de alimentos é definida como a prática de aumento de
micronutrientes essenciais, como vitaminas e minerais (incluindo elementos
traço), em um alimento tal que aumente sua qualidade nutricional e promova
um benefício em nível de saúde pública, com mínimos riscos para a saúde
(WHO/FAO, 2006).
A fortificação é socialmente aceitável quando produz benefícios
nutricionais para a população alvo em curto período de tempo, não requer
alterações nos hábitos alimentares, não altera as características do alimento
fortificado, pode ser introduzida rapidamente na população alvo, é segura, e
tem um custo-efetivo que justifique sua implementação (WHO/FAO, 2006).
Segundo a OMS, são reconhecidos quatro tipos de fortificação:
“fortificação em massa ou universal”, que consiste na adição de
micronutrientes aos alimentos consumidos pela grande maioria da
população, sendo regulada pelos governos; “fortificação em mercado
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aberto”, iniciativa da indústria de alimentos em fortificar seus produtos, com
o objetivo de lucro; “fortificação direcionada”, que consiste na fortificação de
alimentos consumidos por grupos de alto-risco para anemia; e a “fortificação
comunitária ou domiciliar”, a mais recente, explorada em países em
desenvolvimento, em que são adicionados suplementos às refeições das
crianças (ASSUNÇÃO e SANTOS, 2007).
O ferro é o nutriente mais desafiador quanto a sua adição em
alimentos, pois os compostos de ferro que têm melhor biodisponibilidade são
aqueles que interagem mais fortemente com os constituintes alimentares,
produzindo desagradáveis alterações organolépticas (WHO/FAO, 2006).
A fortificação em massa ou universal tem sido utilizada como estratégia
para melhorar a situação nutricional de populações, principalmente em
países em desenvolvimento (TROWBRIDGE e MARTORELL, 2002).
No Brasil, a resolução RDC n° 344, criada em 13 de dezembro de
2002, estipula que as farinhas de milho e trigo fabricadas no país ou
importadas devem ser fortificadas com ferro e ácido fólico. De acordo com a
resolução, as farinhas expostas à venda devem conter 4,2 mg de ferro e
150 µg de ácido fólico em 100 g do produto. Essa resolução tornou-se
obrigatória a partir de junho de 2004. Os compostos de ferro que podem ser
utilizados são: sulfato ferroso desidratado, fumarato ferroso, ferro reduzido e
ferro eletrolítico, etilenodiaminotetraacetato de ferro e sódio e ferro bisglicina
quelato (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002; 2004). Apesar da implementação
desta resolução ter acontecido, o monitoramento deste programa nacional
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não vem sendo efetuado como o previsto. Desta forma, os resultados do
programa a nível nacional ainda não são conhecidos.
Há décadas a farinha é fortificada em países como Estados Unidos e
Canadá, fornecendo uma quantidade adicional de ferro à dieta que satisfaz
cerca de um quarto do consumo recomendado de ferro. Após 1995, essa
fortificação também atingiu a América do Sul, Caribe e muitos países do
Oriente Médio, e mais recentemente, Indonésia e o sul da África. De acordo
com Glen Maberly, coordenador da Flour Fortification Initiative, os custos da
fortificação de farinhas são pequenos e os potenciais benefícios são
enormes. Recentemente, 49 países fortificam a farinha com ferro e cerca de
40 países adicionam também ácido fólico (UNICEF, 2004).
Em estudo realizado no Chile, WALTER et al. (1993), trabalhando com
1000 crianças, estudaram o efeito do enriquecimento de biscoitos com
hemoglobina bovina, fornecendo 1 mg de ferro biodisponível por dia. Os
autores constataram um aumento significativo nas concentrações de
hemoglobina e ferritina sérica, sendo tal enriquecimento um meio eficaz de
melhorar o estado nutricional de crianças em idade escolar.
Ensaios realizados com sulfato ferroso adicionado ao leite em pó para
corrigir a deficiência de ferro em crianças anêmicas do Chile apresentaram
resultados desapontadores. No entanto, quando adicionado ácido ascórbico
ao produto, o programa tornou-se muito efetivo (LYNCH, 2002).
TORRES et al. (1995), ao estudarem o impacto do uso de leite
fortificado com ferro e vitamina C sobre os níveis de hemoglobina em
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crianças menores de dois anos, encontraram aumento significativo de
hemoglobina no grupo de crianças anêmicas, concluindo que este grupo
apresenta um poder de absorção de ferro muito maior do que o observado
pelo grupo de crianças não-anêmicas.
A capacidade de um alimento fortificado melhorar o estado nutricional
em ferro depende não somente quantidade e qualidade do agente
fortificante, mas também de fatores como o estado inicial de deficiência de
ferro, o custo, a palatabilidade, a escolha do alimento, a renda e o marketing
do produto fortificado (HURRELL, 2002).
Entretanto a fortificação de alimentos deve ser considerada apenas
como medida preventiva e não como tratamento, pois exige tempo
prolongado de consumo contínuo para que sejam evidenciados seus efeitos
(SZARFARC et al., 1995).

1.5. PULMÃO BOVINO
O pulmão bovino é um subproduto desperdiçado em grandes
quantidades, pois não tem aceitabilidade perante o consumidor devido,
principalmente, a sua textura e características organolépticas. No entanto,
constitui-se numa das melhores fontes de ferro, apresentando cerca de 93,5
µg de ferro total/g de material cru, com 76% desse ferro na forma heme
(RAMOS, 1999).
Em 2002, o rebanho bovino no Brasil somava 185.347.000 cabeças
(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2004).
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O abate mensal em 2004 foi de, aproximadamente, 2.000.000 de cabeças,
representando um peso total de carcaças maior que 500.000 toneladas/mês
(IBGE, 2004). O pulmão representa 0,4 a 0,8% do peso vivo do animal,
somando mais de 6.000 toneladas de vísceras desperdiçadas mensalmente
(OCKERMAN e HANSEN, 1994; GLOBO RURAL, 2004).
Por ser de baixo custo e com alta biodisponibilidade de ferro seria
interessante incorporar

esta víscera, comumente

desperdiçada,

em

programas de fortificação.

1.6. GRÃO-DE-BICO
O grão-de-bico (Cicer arietinum, L.) é uma leguminosa de fácil cultivo,
cresce em regiões quentes e secas, assim como em solos fracos; é
resistente a pragas; de fácil manejo e tem alta capacidade de nitrificação do
solo (BATISTUTI et al., 1991; DODOK et al., 1993). O amido deste grão
possui digestibilidade relativamente baixa. Além disto, esta leguminosa ainda
contém minerais e elementos traços, apresentando um alto nível de ferro –
5,4 mg/ 100 g do grão-de-bico cru (SAXENA e SINGH, 1987; BATISTUTI et
al., 1991; POLTRONIERI et al., 2000).
No entanto, sua proteína é deficiente em um aminoácido essencial
(triptofano), considerando-se os requerimentos de aminoácidos para
crianças de 2 a 5 anos de idade (DHAWAN et al., 1991; AVANCINI et al.,
1992). O perfil de aminoácidos desta leguminosa está apresentado na tabela
abaixo.
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Tabela 1 - Composição de aminoácidos do grão-de-bico (mg/g).
AMINOÁCIDOS

FAO/WHO 1985

GRÃO-DE-BICO

1

(média±
±desvio padrão)2

Isoleucina

28

50 ± 7,8

Leucina

66

70 ± 13,1

Lisina

58

63 ± 12,2

Metionina
Cistina
Fenilalanina
Tirosina

25

63

13,2 ± 7,9
10,9 ± 4,3
53,1 ± 15,9
27,6 ± 6,8

Treonina

34

39 ± 7,2

Triptofano

11

6,9 ± 4,7

Valina

35

47,8 ± 9,1

Histidina

19

23,3 ± 5,3

1

Recomendações para crianças de 2 a 5 anos

2

SAXENA e SINGH, 1987

1.7. ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS – EXTRUSÃO
Tem se observado um aumento significativo do consumo de alimentos
industrializados no Brasil, nos últimos anos (ABIA, 1995; AC NIELSEN,
1997). Ao mesmo tempo em que o poder aquisitivo aumentou, o preço real
dos alimentos industrializados declinou, favorecendo principalmente a maior
participação dos estratos sociais de menor renda. Comparando-se os dados
de renda familiar per capita entre os inquéritos de 1984/85 e 1995/96
realizados na cidade de São Paulo, a renda praticamente dobrou (AQUINO e
PHILIPPI, 2002).
Desta forma, a industrialização pode ter um impacto positivo no acesso
a alimentos enriquecidos com nutrientes que possam contribuir para o
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melhor valor nutricional da dieta infantil (AQUINO e PHILIPPI, 2002).
Alimentos convenientes como os salgadinhos (snacks) podem ser um meio
para condução de nutrientes a grupos populacionais que exibem deficiências
nutricionais e que são freqüentes consumidores de tais produtos. Entre 1990
e 1995, a produção de salgadinhos no Brasil cresceu 100% (POLTRONIERI
et al., 2000). Avaliando o consumo per capita de salgadinhos em crianças
até 59 meses de idade em 1995/96, observa-se que independe da renda
estudada (AQUINO e PHILIPPI, 2002). A alta aceitabilidade de snacks entre
crianças representa a escolha da população por produtos que ofereçam
praticidade, conveniência e baixo custo, adaptando a alimentação às
condições da vida moderna (AQUINO, 1999).
Salgadinhos ou snacks são produtos industrializados obtidos a partir da
técnica de extrusão termoplástica que incluem na sua formulação grande
quantidade de gordura saturada e pouca proteína, sendo de baixo valor
biológico. Os snacks comerciais atualmente no mercado são ricos em ácidos
graxos saturados, contribuindo para elevar os níveis séricos de LDLcolesterol na população (LICHTENSTEIN et al., 1999).
A elaboração de snacks com baixa concentração de ácidos graxos
saturados, a partir de matérias-primas não convencionais, como o pulmão
bovino e grão de bico, ricos em ferro, pode ser uma boa alternativa para
introdução de nutrientes na alimentação infantil. A extrusão tem sido
amplamente utilizada pela sua simplicidade e baixo custo (BASTOS e
ARÊAS, 1990; BATISTUTI et al., 1991; ARÊAS, 1992).
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A extrusão é um processo HTST (High Temperature Short Time – Alta
Temperatura em Tempo Curto) onde ocorre a compressão do material
parcialmente umedecido a altas temperaturas e pressões (120 - 170° C e 4-5
MPa – Newton.m-2) por um período curto (4-5 segundos). Esse processo
provoca a formação de uma massa viscosa e a desnaturação e alinhamento
dos biopolímeros presentes neste material em direção ao orifício de saída. A
evaporação da água superaquecida contida no material provoca a expansão
dos salgadinhos ao sair da extrusora. A estrutura é estabilizada pela ligação
entre os biopolímeros presentes, os quais formam uma rede supramolecular
orientada em direção ao fluxo (ARÊAS, 1993).
A presença de gordura na matéria-prima prejudica o processo, pois
pode funcionar como lubrificante, diminuindo o atrito entre o parafuso e a
parede do canhão, necessário para a completa desintegração do material e
transferência da energia para a massa formada dentro da extrusora. No
entanto, baixos níveis de lipídios podem ser benéficos para o processo de
extrusão, quando matérias-primas ricas em proteínas são utilizadas
(ARÊAS, 1992; MITCHELL e ARÊAS, 1992). BASTOS e ARÊAS (1990)
mostraram que é possível texturizar a proteína do pulmão contendo teor de
fosfolipídios residuais de até 8%. Neste aspecto, torna-se interessante o
desengorduramento seletivo e parcial da matéria-prima anterior à extrusão,
principalmente se o teor de gorduras for muito elevado. Este procedimento
melhorará o processo de produção e a qualidade nutricional do produto.
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1.8. SNACKS DE PULMÃO BOVINO E GRÃO-DE-BICO
Para produção de snacks de pulmão bovino é necessário secar e
desengordurar a matéria-prima previamente. Após estes preparos o pulmão
apresenta uma concentração de ferro de 460 µg de ferro total/g, sendo 14%
desse ferro na forma heme. Após o processo de extrusão termoplástica,
utilizado na fabricação de snacks, o pulmão apresenta 500 µg de ferro
total/g, com 8% deste ferro representado pelo ferro heme (RAMOS, 1999). A
autora discute que o aumento da quantidade de ferro após a extrusão pode
ser explicado pela contaminação no momento da moagem e não no
momento da extrusão.
Tem sido mostrado que a textura do pulmão bovino pode ser
melhorada pela extrusão (BASTOS e ARÊAS, 1990; BASTOS et al., 1991;
ARÊAS, 1992; CAMPOS e ARÊAS, 1993). PINTO et al. (1997)
demonstraram que o pulmão bovino, extrusado ou não, pode ser boa fonte
de ferro e que a extrusão pode aumentar a sua biodisponibilidade quando
processado sob diferentes condições de temperatura e umidade.
CARDOSO-SANTIAGO e ARÊAS (2001) produziram um snack de
grão-de-bico com pulmão que apresentou alta aceitabilidade, alto conteúdo
de ferro e alto valor biológico de proteínas, sendo assegurado o valor
nutricional desta proteína e a biodisponibilidade do ferro após a extrusão.
Outros autores demonstraram que a extrusão do grão-de-bico não causa
mudanças na biodisponibilidade do ferro (POLTRONIERI et al., 2000).
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Um ensaio clínico conduzido em Teresina (PI) com snack de grão-debico, milho e pulmão, em crianças de 2 a 7 anos, com alta prevalência de
anemia (61,5%) demonstrou uma rápida e significativa redução (11,5%)
nesta prevalência (MOREIRA-ARAÚJO, 2000). Um estudo realizado em São
Paulo (SP) com snack de milho e pulmão, em crianças de 6 a 15 anos, com
reduzida prevalência inicial de anemia (24%) não observou efeito na redução
desta prevalência (CARDOSO-SANTIAGO, 2002). Os dados dos estudos
estão sumarizados na Tabela 2, para efeito comparativo.

Tabela 2 - Ensaios clínicos realizados com pulmão bovino em extrusados.
DESCRITIVOS

MOREIRA-ARAÚJO, 2000

CARDOSO-SANTIAGO, 2002

Local

Teresina – PI

São Paulo-SP

Creche municipal

Centro de Juventude

Extrusado

pulmão, milho e grão-de-bico (8:20:72)

pulmão e milho (10:90)

aroma %

bacon 3,18%

bacon 4%

sal %

3,18%

2,5%

veículo lipídico %

gordura vegetal hidrogenada 15,92%

Óleo de canola 15%

Idade/ amostra (n)

2,8 a 7 anos/ 260

6 a 15 anos/ 167

Desengorduramento grão-de-bico e pulmão
desengordurados
Farinha

(mistura 13,6% de proteína

não houve
desengorduramento
15,25% de proteína

das matérias-prima) 3,11% de lipídio

1,47% de lipídio

(base seca)

1% de cinzas

2,5% de cinzas

82,3% de carboidrato

68,02% carboidrato

Ferro após extrusão 7,44%

7,41%

Aceitação

Boa aceitação (65%)

Boa aceitação (89%)

Resultado

Redução da anemia de 61,5% para

Não houve redução

11,5% no grupo experimental

significativa na prevalência de
anemia

FONTE: MOREIRA-ARAÚJO (2000); CARDOSO-SANTIAGO et al. (2001); CARDOSOSANTIAGO (2002)
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(2000)

as

crianças

de

uma

creche

consumiram sua dieta habitual com o snack substituindo um dos lanches.
Em outra creche (controle) não houve consumo de snack. As crianças
recebiam um pacote de 30 g (2,22 mg de ferro), 3 vezes na semana ao
longo de 68 dias, com controle da quantidade consumida. Esse conteúdo
equivalia a 30%

da RDA (Recommended Dietary Allowances). A

determinação de hemoglobina no sangue foi realizada em ambas as creches
através de punção digital seguida de avaliação espectofotométrica pelo
método de cianometa-hemoglobina antes e após a intervenção. Nas
crianças do grupo “intervenção” também foi determinada a concentração de
hemoglobina após 7 meses do final do experimento, obtendo-se um índice
de 75,4% de prevalência de anemia.
Em

CARDOSO-SANTIAGO (2002)

houve preocupação com

a

produção do produto sem a utilização do grão-de-bico para diminuir o custo
do snack. O processo foi otimizado pelo emprego da metodologia de
superfície de resposta para textura e aceitabilidade, com um delineamento
composto central rotacional. A intervenção foi conduzida no Centro de
Juventude Paulo de Tarso (São Paulo – SP) onde eram servidas duas
refeições por dia (almoço e lanche). Foi oferecido um pacote de snack de 30
g por dia (suprindo 30% da RDA para ferro), porém não houve substituição
de parte da dieta e nem foi controlado seu consumo. Os resultados com
relação à queda nos níveis de anemia não foram significativos.
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A partir de tais estudos realizados decidiu-se pela elaboração de um
ensaio clínico randomizado para avaliar a eficácia de produtos semelhantes
aos desenvolvidos anteriormente na reversão de quadros de anemia.
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL


Realizar estudo transversal para determinação da prevalência de
anemia nas creches/EMEI´s e EMEI´s urbanas de Itapetininga – SP;



Avaliar, através de um ensaio clínico do tipo “antes e depois”, a ação
de dois diferentes produtos extrusados que têm como fonte de ferro o
pulmão bovino e/ou grão-de-bico em diversos parâmetros bioquímicos
que reflitam o estado nutricional em ferro.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Verificar possíveis associações entre a ocorrência de anemia e
fatores demográficos, sócio-econômicos e do estado nutricional;



Produzir snacks de milho/pulmão bovino e milho/pulmão bovino/grãode-bico;

 Testar diferentes aromas e a aceitação dos snacks;
 Comparar os diferentes métodos de determinação da hemoglobina
utilizando sangue venoso e sangue capilar.
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3. MATERIAL, MÉTODOS E POPULAÇÃO DE ESTUDO

3.1. PULMÃO BOVINO
O pulmão bovino foi adquirido em lotes congelados do frigorífico
CENTROESTE, localizado no município de Guarulhos (SP), sob inspeção do
Ministério da Agricultura (S.I.F.) e ao custo de R$ 1,00/Kg. A temperatura no
momento do recebimento variou de - 8,5ºC a - 7,0°C.
Após aquisição, os lotes congelados passaram por um processo de
liofilização para conservação do produto. A liofilização foi realizada pela
empresa Nutribrás – Nutrição Brasileira Ltda (Guarulhos – SP), e o produto
final apresentou perda, em peso, de 81,2%, referente à água inicialmente
presente no órgão.
O pulmão bovino liofilizado foi desengordurado a frio utilizando como
solvente o etanol, pois foi o que melhor se comportou frente a parâmetros de
extração de lipídio total e colesterol em testes realizados em projeto de
iniciação científica. O colesterol é gordura de importante contribuição no
órgão analisado, somando 1149 (± 349,1) mg/100 g de pulmão bovino (em
base seca) (CARDENAS et al., 2003), valor semelhante ao descrito na
literatura.
A proporção utilizada foi de 30 L de etanol para cada quilo de pulmão
liofilizado. O solvente foi misturado ao pulmão bovino liofilizado em
bombonas plásticas e acoplado a elas um agitador que permitia a
movimentação da mistura por 15 minutos. Após esse período, o líquido era
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filtrado em funis de pano e o pulmão retido no funil, levado à estufa ventilada
por 48 horas, a aproximadamente 54º C, ou até que o solvente fosse
evaporado por completo. Passado esse período, o pulmão foi tamizado em
peneira de uso culinário.

3.2. GRÃO-DE-BICO
O grão-de-bico foi obtido no mercado cerealista de São Paulo (Chikão
Distribuidores de Gêneros) e foi adquirido pelo valor de R$ 5,00/kg (tipo
“graúdo”). O produto é importado do México.
A leguminosa passou por processo de moagem, realizado pela
Nutribrás Nutrição Brasileira Ltda (Guarulhos, SP).

3.3. MILHO
O milho foi adquirido no mercado cerealista de São Paulo (Chikão
Distribuidores de Gêneros) na forma de gritz de milho, ao preço de R$
1,00/kg.

3.4. DESENGORDURAMENTO DA MISTURA GRÃO-DE-BICO/ MILHO/
PULMÃO BOVINO DESENGORDURADO
A farinha composta por grão-de-bico, milho e pulmão bovino
desengordurado foi desengordurada a frio com hexano na proporção de 6 L
do solvente para cada quilo da mistura (farinha). O processo foi dividido em
2 etapas: primeiro 500 g da farinha com 3 L de hexano, seguido de agitação
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manual por 15 minutos e filtração em papel filtro. À farinha retida no funil de
papel foram novamente acrescentados 3 L de hexano. Do mesmo modo,
seguiam-se 15 minutos de agitação manual, filtragem e secagem da farinha
em estufa ventilada por 18 horas, sob 54°C, aproximadamente.

3.5. FERRO
O conteúdo total de ferro no pulmão bovino foi determinado no
Laboratório de Nutrição e Minerais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas
da USP, através de digestão úmida com leitura em espectrofotômetro de
absorção atômica de chama.

3.6. SNACKS
Os snacks foram produzidos, primeiramente, em escala laboratorial,
em extrusora da marca Inbramaq, modelo RXPQ Labor 24. Em escala
industrial, a produção dos snacks foi realizada na Inbramaq (Ribeirão Preto –
SP) no equipamento Inbra 140. Os snacks produzidos para o estudo de
intervenção foram avaliados sensorialmente em crianças através de escala
hedônica facial de 5 pontos (MORAES, 1985) (ANEXO 1) com o objetivo de
testar a aceitação de diferentes sabores e tipos de produtos formulados com
matérias-primas diferentes.
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3.7. COMPOSIÇÃO CENTESIMAL
Os snacks, bem como a farinha das misturas, foram avaliados quanto à
composição centesimal: umidade, gorduras totais, proteínas, cinzas e
carboidratos (por diferença) (ADOLFO LUTZ, 1985; AOAC, 1990).

3.8. POPULAÇÃO, AMOSTRAGEM E DESENHO – ESTUDO
TRANSVERSAL
A população selecionada para a realização do estudo transversal foi a
população total de crianças de creches/EMEI´s ou somente EMEI´s (Escola
Municipal de Educação Infantil) urbanas de Itapetininga (SP), obtida através
do censo escolar municipal realizado em 2005.
Esta fase tem como objetivo determinar a prevalência de anemia em
crianças freqüentadoras de creches/EMEI´s da zona urbana de Itapetininga.
A faixa etária estudada é de 2,5 a 6,9 anos de idade e a amostragem
utilizada foi por conglomerado.
A amostragem por conglomerado tem como vantagem, em relação à
amostra aleatória simples, um barateamento no custo por elemento
amostrado, devido a um menor gasto na elaboração dos cadastros e na
localização de indivíduos. Mas por outro lado, implica duas desvantagens
importantes: maior complexidade e dificuldade na análise estatística e,
geralmente, um incremento na variância dos estimadores utilizados, com
conseqüente diminuição da precisão do estudo. Fixados a precisão e o
intervalo de confiança desejados, o tamanho amostral necessário é
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proporcional ao efeito do desenho na amostragem por conglomerados
(CORDEIRO, 2001).
A razão entre a variância do estimador de proporção em uma amostra
de a conglomerados contendo n indivíduos e a variância do estimador de
proporção em uma amostra aleatória simples de n indivíduos é definida
como o efeito do desenho da amostragem por conglomerado. Conhecendose esse valor, o tamanho amostral pode ser calculado como o que seria
necessário caso a amostra fosse aleatória simples, multiplicado pelo efeito
do desenho de conglomerado (CORDEIRO, 2001). O efeito do desenho é
função do grau de homogeneidade intraconglomerado, ou seja, o grau de
homogeneidade entre as creches.
A amostra calculada (n = número de participantes) foi de 641 crianças,
selecionadas por amostragem aleatória por conglomerados, considerando
um nível de confiança de 95%, um erro de amostragem não superior a 6% e
considerando uma prevalência P de 0,5 (já que não se dispõe de nenhum
dado de prevalência de anemia no município investigado). Além disso, foi
utilizado o valor de 2 como o índice de correção amostral (efeito do desenho,
por se tratar de uma amostragem por conglomerados) e somado 20%
relativo a possíveis perdas amostrais (LWANGA e LEMESHOW, 1991;
OLIVEIRA et al., 2002; SILVA, 2004).
As crianças convidadas a participar do estudo foram selecionadas
através de amostragem por conglomerado (unidade amostral = creche/EMEI
ou EMEI) em 2 estágios (creches urbanas  crianças) com probabilidade
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proporcional ao tamanho do conglomerado pelo método dos totais
acumulados com o auxílio de uma tabela de números aleatórios para a
escolha da primeira creche. As creches foram sorteadas sem reposição.
Foram sorteadas 8 creches/EMEI´s ou EMEI´s urbanas assim dispostas: 5
creches/EMEI´s e 3 EMEI´s, além de uma creche/EMEI piloto, escolhida sem
sorteio para testar materiais e métodos desenhados para este estudo. Esta
creche/EMEI piloto localizava-se no centro da cidade e foi escolhida por
estar mais perto do laboratório onde seriam realizados os exames de sangue
venoso. Para seleção das oito creches foi utilizada uma lista (sistema de
referência) obtida junto à Secretaria de Educação de Itapetininga relativa ao
Censo 2005 do Ensino Infantil (data base de 30/03/2005). O número de
creches foi determinado levando-se em consideração o tempo disponível
para a realização do estudo e os recursos financeiros e humanos
disponíveis.
Em cada creche/EMEI ou EMEI deveriam ser sorteadas, através de
amostragem aleatória simples sem reposição, aproximadamente 80
crianças. Porém, existiam creches com menos de 80 crianças e, para
compensar esta perda, foram sorteadas cerca de 90 crianças nas creches
restantes, culminando com uma amostra de 784 crianças O número de
crianças participantes por creche/EMEI ou EMEI está apresentado na Tabela
abaixo.
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Tabela 3 - Total de crianças por creche/EMEI, percentual
representativo do total e perdas. Itapetininga, SP, 2006.
Amostra sorteada

Percentual

Perdas

Piloto

81

10,3

10

Creche/EMEI 1

90

11,5

25

Creche/EMEI 2

76

9,7

18

Creche/EMEI 3

90

11,5

30

Creche/EMEI 4

90

11,5

14

Creche/EMEI 5

89

11,4

31

EMEI 1

88

11,2

27

EMEI 2

90

11,5

28

EMEI 3

90

11,5

25

TOTAL

784

100,0

208

O fluxograma do desenho desta fase do estudo está apresentado
abaixo.
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Figura 1 – Fluxograma descritivo do estudo transversal.
5 creches/EMEI´s + 3 EMEI´s
sorteadas
+
1 creche /EMEI piloto

crianças convidadas a participar

crianças que não aceitaram
participar da pesquisa

crianças que aceitaram participar
da pesquisa

determinação da concentração de hemoglobina
HemoCue

aferiação de peso e altura

preenchimento de questionário

PREVALÊNCIA DE ANEMIA

DETERMINAÇÃO DO ESTADO
NUTRICIONAL

VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS E
SÓCIO-ECONÔMICAS

crianças que não deixaram fazer o
exame

crianças que não deixaram ser
medidas ou faltaram da creche
após 2 visitas do pesquisador

pais ou responsáveis que não
preencheram o questionário ou
preencheram incorretamente

Perdas de seguimento

Para coleta do sangue capilar, as pontas dos dedos (dedo médio da
mão direita) foram limpas com algodão e álcool 70º e puncionadas com um
lancetador. A concentração de hemoglobina foi determinada utilizando um
hemoglobinômetro portátil, o Hemocue, que realiza a análise pelo método da
cianometahemoglobina.

A

reação

na

cuveta

é

uma

reação

azidametahemoglobina modificada. As membranas dos eritrócitos são
desintegradas pelo desoxicolato de sódio, liberando a hemoglobina. O nitrito
de sódio converte o ferro da hemoglobina do estado ferroso para o férrico,
para formar a metahemoglobina, que então combina com a azida para
formar

a

azidametahemoglobina

(HEMOCUE

AB).

No

início

das
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determinações o aparelho era calibrado com uma cuveta padrão de
calibração. As microcuvetas foram abertas no momento do exame e
permaneciam guardadas no recipiente até a próxima coleta para evitar
absorção da umidade do ar. A primeira gota de sangue foi descartada com o
auxílio de algodão. Era observada após coleta, a não existência de bolhas
de ar no orifício da microcuveta. Após completamente cheia, a microcuveta
tinha sua parte externa limpa com uma gaze, sendo inserida no aparelho
para leitura.
Foi realizada em todas as creches/EMEI´s e EMEI´s a duplicata de
determinações de concentração de hemoglobina em uma parcela da
população total sorteada. Essa parcela sempre foi superior a 20% da
população analisada. A partir dessa determinação foi estabelecido um
desvio padrão para cada creche/EMEI a fim de controlar discrepâncias
durante o uso (método de coleta de sangue, pesquisador e etc.). A fórmula
utilizada para este cálculo está descrita abaixo:
SD = √Σd2/2n, onde d é a diferença entre cada medição em duplicata e
n é o número de crianças medidas (HEMOCUE AB).
O Hemocue não apresenta diferença estatística quanto à escolha de
sangue venoso ou capilar para tomada da amostra (SARI et al., 2001)
sendo, portanto, considerado um bom método de escolha para pesquisas
em campo.
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Todos os parâmetros foram comparados com valores de referências
estipulados pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2001), quando
disponíveis.
Para aferição do peso e altura, foram utilizados equipamentos e
técnicas adequados à situação do estudo (SISVAN, 2004). Foram utilizados
balança de plataforma mecânica e estadiômetro vertical. A balança foi
calibrada diariamente com peso conhecido de 1 kg. O estado nutricional das
crianças foi avaliado através do IMC (Índice de Massa Corpórea), como
recomendado pela WHO (2006). A classificação do estado nutricional foi
feita baseada em estudo de CONDE & MONTEIRO (2006), que criaram
curvas de IMC para crianças brasileiras utilizando pontos de corte
diferenciados para idade e sexo e que permitem o diagnóstico de excesso
de peso e obesidade.
Algumas informações importantes para caracterização da população
estudada e comparação com outros estudos semelhantes foram abordadas
nos questionários (ANEXO 2). Muitas perguntas eram abertas para facilitar o
preenchimento por parte do entrevistado. Posteriormente, as respostas
foram categorizadas para serem analisadas da melhor forma. Foi
considerado como baixo peso ao nascer o valor < 2500 g.
Se a criança não estava presente no dia da coleta dos dados (peso,
altura, concentração de hemoglobina – Hemocue) e se o responsável já
tinha assinado o termo de consentimento, nova data era marcada. Se após
duas visitas às creches/EMEI´s a criança não estava presente, era desligada
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do estudo e entrava no banco de dados como uma criança “sem contato”.

3.9. POPULAÇÃO E DESENHO – ESTUDO DE INTERVENÇÃO
O ensaio clínico realizado foi randomizado, duplo-cego, do tipo “antes e
depois”.
As crianças participantes desta fase do projeto são oriundas da
população sorteada para participar do estudo transversal (prevalência de
anemia – item 3.8). Dentre as 8 creches/EMEI´s e EMEI´s selecionadas e 1
creche/EMEI piloto, fazem parte desta fase do projeto crianças oriundas da
creche/EMEI piloto e das creches/EMEI´s, totalizando 6 creches/EMEI´s. As
EMEI´s não participaram.
Foram convidadas a fazer parte do ensaio clínico as crianças que
preenchiam os critérios de inclusão e exclusão listados abaixo. Alguns
critérios foram avaliados segundo aplicação do questionário para esta fase
da pesquisa (ANEXO 3).
Critérios de Inclusão:


Matriculadas em creches/EMEI´s municipais;



Faixa etária: 2,5 a 6,9 anos, na data relativa à realização da
reunião explicativa do ensaio;



Anêmicas ou deficientes em ferro, diagnosticadas através do
exame de sangue venoso;
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Crianças cujos responsáveis assinem o termo de consentimento
para participação na pesquisa

Critérios de Exclusão:


Uso de medicamentos ou outro tipo de tratamento para correção
dos índices de anemia



Uso de suplemento com ferro ou vitaminas



Concentração de hemoglobina < 7 g/dL, ou seja, crianças com
anemia grave (OLIVEIRA et al., 2002; NESTEL e DAVIDSSON,
2002)



Presença de doenças inflamatórias ou infecciosas autorelatadas pelos responsáveis das crianças.

Em cada creche/EMEI foram distribuídos os dois produtos a serem
testados: o snack de milho e pulmão bovino e o snack de milho, pulmão
bovino e grão-de-bico. Cada embalagem continha 30 g do produto.
As crianças foram alocadas aleatoriamente para cada grupo. Os
saquinhos de snacks eram identificados com uma etiqueta, que continha o
nome e a turma da criança. As embalagens dos produtos eram idênticas.
Todo esse trabalho de codificação e distribuição foi realizado por outra
pessoa que não a pesquisadora responsável. A abertura dos códigos só foi
realizada após o último exame de sangue venoso da última criança.
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Os snacks eram distribuídos antes do lanche da manhã ou da tarde.
Todas as crianças participantes eram encaminhadas para uma sala onde
consumiam (ou não) o produto. Elas poderiam, ainda, participar do lanche
oferecido pela creche/EMEI juntamente com as outras crianças não
participantes. Assim, o snack não era, necessariamente, uma substituição do
lanche matinal ou vespertino.
O período final do estudo foi caracterizado pelo contato (consumo ou
não) da criança com o produto por 30 vezes. Decidiu-se estabelecer o
número de vezes como forma de delimitar o período do ensaio ao invés de
tempo (2,5 meses, por exemplo), pois se percebeu, durante a realização do
ensaio piloto, muitas faltas devido a problemas de saúde. Este fato pode ser
explicado pelo período da realização do ensaio - meses de inverno.
Devido à negligência no tratamento daqueles diagnosticados como
anêmicos, o estudo exclui a possibilidade de existência de um grupo
controle, o qual receberia somente um produto com milho, sem nenhuma
fonte de ferro. Sendo assim, não se trata de um ensaio clínico controlado
com placebo.
O fluxograma do desenho desta fase do estudo está apresentado
abaixo.
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Figura 2 – Fluxograma descritivo do ensaio clínico
5 creches/EMEI´s
+
1 creche /EMEI piloto
crianças que aceitaram participar da primeira fase da pesquisa (estudo tranversal)
crianças consideradas anêmicas a partir da determinação da concentração de hemoglobina
HemoCue (incluindo o cálculo do desvio-padrão – descrição no item 4.7)
crianças convidadas a se dirigirem ao laboratório de análises clínicas para realização de
exame de sangue venoso
crianças que preenchiam todos os critérios de inclusão e exclusão

crianças que não aceitaram
participar da pesquisa

crianças que aceitaram participar
da pesquisa

vermífugos
preenchimento de questionário
determinação da concentração de hemoglobina
e outros parâmetros bioquímicos do estado nutricional em ferro

AVALIAÇÃO DE POSSÍVEIS
FATORES DE EXCLUSÃO

Crianças consideradas saudáveis, anêmicas ou deficientes em ferro
Consumo de 3 pacotes de snack (30 g cada) por semana. A criança deveria ter contato com o produto
aproximadamente 30 vezes (2,5 meses)
desistiu do ensaio

não gostou do produto ou não consumiu
quantidade suficiente

não foi realizar o exame de sangue
final

Perdas de seguimento

Anteriormente ao exame de sangue, a criança participante passou por
uma terapia medicamentosa com vermífugos para que fosse excluída
qualquer interferência no melhor aproveitamento do alimento fortificado. Os
medicamentos utilizados, bem como a dosagem recomendada, estão
dispostos na tabela abaixo.
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Tabela 4 - Medicamentos, alvo e dosagens utilizadas no ensaio clínico.
Medicamentos

Mebendazol

Benzoilmetronidazol

Alvo

Ascaris lumbricoides

Giardia lamblia

Trichuris trichiura
Enterobius vermicularis
Ancylostoma duodenale
Necator americanus
Taenia solium
Taenia saginata
Dosagem

5 mL do copo-medida

- Crianças de 1 a 5 anos: 5 mL, 2
vezes ao dia durante 5 dias.

2 vezes ao dia
durante

3

dias

consecutivos

- Crianças de 5,1 a 10 anos: 5
mL, 3 vezes ao dia durante 5
dias.

Os exames laboratoriais foram realizados no Laboratório de Análises
Clinicas LABCLIN, em Itapetininga (SP) (Nº CEVS 352230792-851-0000221-8). Este laboratório foi o escolhido dentre outros três mediante análise de
orçamentos dos exames necessários. Todos os laboratórios possuíam
licença de funcionamento expedida por sub-grupo da Vigilância Sanitária
responsável pelo setor regional. Após o exame, todas as crianças receberam
um lanche composto por um achocolatado e bolacha salgada, já que
chegavam em jejum ao laboratório.
Foram realizados os seguintes exames laboratoriais:


Eritrograma (método automatizado – aparelho ABX Pentra 60):
Hematócrito

(Ht),

Hemácias,

Hemoglobina

(Hb),

Volume

Corpuscular Médio (VCM), Hemoglobina Corpuscular Média
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(HCM) e Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média
(CHCM)


Ferro Sérico (cromazurol B)*



Capacidade Total de Ligação do Ferro (ferrozine)*



Ferritina Sérica (turbidimetria)*



*Kits comerciais Biotécnica
(ANEXO 4)

Transferrina (turbidimetria)*

Ainda foi possível trabalhar com o índice Saturação da Transferrina
(%), obtido pela razão Ferro Sérico/ Capacidade Total de Ligação do Ferro.
Foram coletados 5 mL de sangue venoso em tubos contendo EDTA
para análise do eritrograma. Para alguns parâmetros foram utilizados tubos
secos, sem EDTA, para utilização do soro.
É importante considerar um conjunto de indicadores, já que cada
indicador tem suas limitações e isoladamente não conseguem diagnosticar o
estado nutricional em ferro.
As crianças selecionadas para consumir o salgadinho, primeiramente
foram as consideradas como anêmicas e/ou ferro-deficientes. Este
diagnóstico foi obtido graças a uma combinação complexa dos parâmetros
disponíveis após coleta do sangue venoso. Porém, ao final do ensaio, as
crianças passaram por uma reclassificação, baseada em alguns (e não em
todos)

parâmetros

laboratoriais

considerados

mais

importantes:

concentração de hemoglobina, ferritina sérica, VCM e saturação da
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nesses

indicadores,

elas

foram

reclassificadas e divididas em três grupos para as posteriores análises:
anêmicos, deficientes em ferro e saudáveis.
Os grupos foram definidos de acordo com os critérios estabelecidos
abaixo:
 Anêmicos: possuíam concentração de hemoglobina anormal, ou
seja, abaixo do ponto de corte;
 Deficientes em ferro grau II: não possuíam concentração de
hemoglobina anormal, mas possuíam 2 dos outros 3 parâmetros
anormais;
 Deficientes em ferro grau I: possuíam concentração de
hemoglobina normal e somente um dos outros 3 parâmetros
anormais;

Tabela 5 - Valores limites indicadores de níveis anormais de ferro.
Idade

Concentração

Ferritina do

Saturação da

Volume

(anos)

de Hemoglobina

soro

transferrina

Corpuscular Médio

(g/dL)

(µ
µg/mL)

(%)

(µ
µm3)

2-4,9

< 11

< 12

< 14

< 73

5-7,9

< 11,5

< 15

< 15

< 74

FONTE: WHO, 2001

Para averiguar a contribuição do snack na dieta foram anotadas a
quantidade oferecida e as sobras (para se obter a quantidade ingerida), após
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pesagem em balança portátil para alimentos. A pesagem foi realizada por
outra pessoa, que não a pesquisadora responsável.
Abaixo segue a tabela com as atividades desenvolvidas no estudo de
intervenção.

Tabela 6 - Cronograma das atividades desenvolvidas no ensaio clínico.
tempo da

dados obtidos

meio de obtenção

intervenção
tempo 0
(início)

concentração de hemoglobina e
outros
parâmetros
do
estado
nutricional em ferro

sangue venoso

dados sócio-econômicos

questionário (ANEXO 4)

índices antropométricos

peso e altura

aceitação do snack

pesagem

avaliação da dieta das crianças
tempo 1
(final)

3.10.

recordatório de 24 horas

concentração de hemoglobina e
outros
parâmetros
do
estado
nutricional em ferro

sangue venoso

avaliação da dieta das crianças

recordatório de 24 horas

AVALIAÇÃO DO CARDÁPIO E DO CONSUMO DAS CRIANÇAS

Foi realizada investigação do consumo alimentar atual através de
recordatório de 24 horas (WILLET, 1998). Os valores de calorias, macro e
micronutrientes foram obtidos através do programa VIRTUAL NUTRI
(PHILIPPI et al., 1996). Da mesma forma foi avaliado o cardápio semanal da
creche/EMEI piloto, que segue o mesmo padrão de merenda escolar,
independente da creche/EMEI ou EMEI.
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Também foi investigado o consumo habitual através de recordatório de
24 horas (WILLET, 1998) antes e após a intervenção para observação de
possíveis mudanças na dieta. Esta avaliação também foi realizada somente
na creche/EMEI piloto.
Para analisar a adequação de energia e ferro foi utilizado como ponto
de corte o EAR (Estimated Average Requeriment), estimativa de referência
apropriada para a avaliação da inadequada ingestão de nutrientes, definida
como o valor de ingestão do nutriente que corresponde à necessidade média
estimada para determinado estágio de vida e gênero. A EAR é um dos
quatro valores de referência para ingestão de nutrientes das DRI (Dietary
Reference Intakes). Os outros valores são a RDA (Recommended Dietary
Allowance), UL (Tolerable Upper Intake Level) e AI (Adequate Intake) Sendo
assim, a prevalência de inadequação é a proporção de indivíduos cujo
consumo está abaixo do valor do EAR (SLATER et al., 2004). Foi assumido,
para a utilização das referências, uma biodisponibilidade da dieta para ferro
de 10%.
O EAR representa o valor médio de ingestão diária estimada para
atender às necessidades de 50% de indivíduos saudáveis de um grupo em
determinado estágio de vida e gênero. Neste nível de ingestão, a outra
metade do grupo não tem suas necessidades atingidas. O RDA é a
quantidade do nutriente suficiente para atender à necessidade de
aproximadamente 97% a 98% dos indivíduos saudáveis de um grupo em
determinado estágio de vida e gênero, mas não é recomendado para
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averiguar a adequação da dieta. O AI é usado, quando não é possível
determinar a RDA, como uma meta de ingestão do nutriente para os
indivíduos. O UL é o mais alto nível de ingestão habitual do nutriente que
provavelmente não coloca em risco de efeitos adversos quase todos os
indivíduos em um determinado estágio de vida e gênero (MARCHIONI et al.,
2004).
No entanto, como é necessário conhecer a ingestão habitual dos
indivíduos analisados e conseqüente variação intrapessoal (análise de vários
dias da dieta) e isso não foi realizado no presente estudo, não será possível
calcular com precisão o valor de adequação do cardápio ou das dietas das
crianças.
Assim, uma forma prática para avaliar a adequação é considerar os
índices EAR, RDA e AI. Se a ingestão do nutriente for menor que a EAR,
esta deve ser inadequada; se a ingestão estiver entre a EAR e a RDA, há
risco de inadequação, e provavelmente a ingestão deva ser aumentada; e se
a ingestão estiver acima da RDA, e, ao mesmo tempo, um número
expressivo de dias tiver sido avaliado, então é pouco provável que a
ingestão seja inadequada (MARCHIONI et al., 2004).

3.11.

ANÁLISES ESTATÍSTICAS

As análises estatísticas foram conduzidas em trabalho realizado
juntamente com o Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de
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São Paulo (IME-USP). Como resultado final desse trabalho foi elaborado um
relatório estatístico com as análises realizadas (BOTTER et al., 2007).
Para caracterização e análises da população e grupos foram utilizadas
estatística

descritiva

unidimensional

e

multidimensional,

estimação

paramétrica unidimensional, testes de hipóteses paramétricas, testes de
hipóteses não paramétricas, regressão logística e análise de variância com
efeitos fixos e comparações múltiplas.
Para o cálculo da proporção de anêmicos na população estudada foi
utilizado o estimador obtido de BUSSAB e BOLFARINE (2005), que
incorpora o esquema amostral por conglomerados em dois estágios. Foi
utilizada aproximação para o caso com reposição devido ao tamanho
suficientemente grande das creches.
Para analisar as variáveis (idade, renda, número de filhos e de
pessoas na família, peso ao nascer, sexo, raça, estado nutricional, presença
de água encanada e de coleta de esgoto, estado civil materno e paterno e
escolaridade materna e paterna) que influenciavam na prevalência de
anemia foi utilizada regressão logística controlada para o efeito do
delineamento de amostragem. Para a seleção das variáveis, na regressão
logística, o nível de significância adotado foi de 10%. É importante
documentar que a amostragem foi considerada na análise de regressão,
inclusive o esquema da escolha da creche/EMEI piloto, que foi mesmo
considerada como pertencente à amostra sem realização de sorteio.
A análise do ensaio clínico foi realizada em 4 etapas:
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 Teste t pareado: comparação dos valores médios da concentração
de Hb obtida pelo HemoCue e da concentração de Hb obtida
através da punção venosa no momento inicial do ensaio clínico.
O teste t foi aplicado para cada diagnóstico (anêmicos, saudáveis
e deficientes em ferro);
 Teste t pareado: para comparação entre o consumo de ferro da
dieta das crianças antes e após a intervenção;
 Análise de variância com um fator: para comparar os valores
médios dos parâmetros bioquímicos iniciais por diagnóstico.
 Análise de variância com dois fatores: para comparar o consumo
médio de ferro segundo snack consumido e diagnóstico;
 Análise de variância com dois fatores: para comparar os
incrementos médios nos parâmetros bioquímicos por diagnóstico
e snack.
 Também foi construído intervalo de confiança para verificar se há
mudanças entre o valor médio inicial e o valor médio final nos
indicadores bioquímicos.
Os modelos utilizados requerem as suposições de normalidade e
homocedasticidade dos resíduos e a independência das observações. A
independência das observações é satisfeita pelas características do estudo
e, portanto, não foi avaliada. A suposição de normalidade foi avaliada pelos
testes

de

Anderson-Darling

e

de

Lilliefors

e

a

suposição

de
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homecedasticidade pelos testes de Bartlett e de Levene. Para estas análises
foi utilizado o nível de significância de 5%;
Os

programas

utilizados

foram:

Minitab

14,

R-Project

2.4.1,

Sudaan 9.0, SPSS 15.

3.12.

ASPECTOS ÉTICOS

O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade
de Ciências Farmacêuticas (USP), sob protocolo nº 336 (ANEXO 5). Foram
observados os princípios éticos, conforme as normas e diretrizes
regulamentadas para pesquisas envolvendo seres humanos (CNS, 1996).
Também foi assegurada a privacidade dos dados, através do anonimato das
crianças envolvidas no estudo.
O uso dos dados e do material coletado é de exclusividade desta
pesquisa.
Os responsáveis pelas crianças envolvidas foram convidados a
conhecer o projeto através de reunião realizada com todos os pais das
creches/EMEI´s e a pesquisadora responsável. Após explicações e
esclarecimentos das dúvidas, os pais ou responsáveis que concordassem
com o desenho do estudo e permitissem a participação da criança deveriam
assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXOS 6 e 7),
previamente aprovado.
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O presente estudo também obteve autorização da Secretaria Municipal
de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação de Itapetininga
(ANEXO 8).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. COMPOSIÇÃO CENTESIMAL
O pulmão bovino liofilizado, desengordurado com etanol (Figura 3)
apresentou, média, 6% de lipídios totais após desengorduramento (em base
seca). O lote adquirido para esta pesquisa apresentava, em média, 18,4%
de lipídios totais (em base seca). Assim, o desengorduramento efetuado
apresentou redução de cerca de 70% da matéria gordurosa.
Figura 3- Processo de desengorduramento do pulmão bovino liofilizado.

Pulmão bovino liofilizado e
moído

Adição de etanol na proporção
de 1:30 (m/v)

Agitação por 15 minutos

Bombonas plásticas com filtros
de tecido

Filtração após agitação

Separação do material
desengordurado para secagem
em estufa ventilada à 60º por
48h.
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A composição centesimal das matérias-primas, bem como das farinhas
e snacks produzidos estão apresentados na Tabela 7. Não estão
apresentados valores relacionados ao percentual de carboidratos, já que
estes podem ser calculados pela diferença da umidade, cinzas, proteína e
lipídio. E, no caso do pulmão bovino, pode-se considerar esse valor nulo.

Tabela 7- Composição Centesimal (g/100 g). Média (desvio-padrão).
Amostras
Pulmão bovino
Pulmão bovino desengordurado
Grão-de-bico graúdo
Snack milho/pulmão
Snack milho/pulmão/grão-de-bico
Farinha milho/pulmão
Farinha milho/pulmão/grão-de-bico
desengordurada.

umidade

cinzas

proteína

lipídio

4,8

3,5

80,4

17,5

(0,04)

(0,16)

(0,24)

(0,48)

10

3,3

90,1

6,3

(0,14)

(0,07)

(0,76)

(0,26)

10,2

3,0

22,9

7,4

(0,07)

(0,09)

(0,31)

(0,20)

8,8

3,2

16,6

0,8

(0,19)

(0,12)

(0,35)

(0,20)

6,8

5,1

22,4

1,7

(0,11)

(0,07)

(0,84)

(0,50)

12,6

0,6

15,2

2,1

(0,07)

(0,19)

(0,22)

(0,67)

15

2,8

26,3

2,2

(0,12)

(1,24)

(3,09)

(0,13)

O grão-de-bico utilizado apresentou 6,7% de lipídios totais (extrator de
soxhlet, clorofórmio/metanol, 2:1), em base seca, sendo 70% do total de
ácidos graxos desta leguminosa o ácido linoléico (DODOK et al., 1993). Isto
confere ao produto final um melhor valor nutritivo além do conhecido efeito
hipocolesterolemizante devido a este alto conteúdo de ácidos graxos
essenciais (SAXENA e SINGH, 1987).
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Como toda a farinha já tinha sido produzida para extrusão industrial
(50% de grão-de-bico, 42% de milho e 8% de pulmão bovino) e como tal
operação não foi bem sucedida talvez pelo conteúdo gorduroso presente, o
desengorduramento somente do grão-de-bico (que seria o responsável pela
maior incorporação de gordura, pois o pulmão já estava desengordurado)
não apresentaria vantagens econômicas, já que toda farinha produzida seria
abandonada (e nela inclui-se grande quantidade do pulmão bovino já
desengordurado). Sendo assim, optou-se pelo desengorduramento da
farinha nas suas proporções já definidas para extrusão.
Assim, a farinha após desengorduramento atingiu a média de 1,8%
(base seca) de lipídios totais determinados por extrator de Soxhlet com
clorofórmio/metanol (2:1). Esse desengorduramento representou uma
redução de 55% no teor de gorduras totais na farinha.

4.2. FERRO
O ferro, determinado por espectofotometria de absorção atômica com
digestão úmida foi analisado em amostras de pulmão, grão-de-bico, farinhas
compostas nas proporções a serem extrusadas para produção dos snacks e
nos próprios snacks (Tabela 8).
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Tabela 8 - Quantidade de ferro total na matéria-prima, farinha e snack
produzido.
AMOSTRAS*

mg de Fe/100 g da amostra
média (desvio padrão)

Pulmão bovino liofilizado

44,68
(0,06)

Pulmão bovino liofilizado desengordurado

51,60
(1,31)

Grão-de-bico

5,83
(0,04)

Farinha de milho/pulmão bovino
desengordurado (90/10)
Snack de milho/pulmão bovino
desengordurado (90/10) aromatizado
Farinha de grão-de-bico/milho/pulmão bovino
desengordurado (50/42/8)
Snack de grão-de-bico/milho/pulmão bovino
esengordurado (50/42/8) aromatizado

3,28
(0,65)
5,07
(0,36)
6,15
(0,09)
7,16
(0,06)

Considerando o conteúdo de ferro, um pacote de 30 g do snack de
pulmão bovino desengordurado e milho (10/90) supriria 25% da IDR
(Ingestão Diária Recomendada) para ferro. Quando o snack em questão é
composto por pulmão bovino desengordurado, milho e grão-de-bico
(8/42/50) esse percentual se eleva para 35% (ANVISA, 2005). De acordo
com a legislação sobre adição de nutrientes essenciais e rotulagem, o snack
de pulmão bovino desengordurado e milho poderia receber a designação de
produto “fonte de ferro”, enquanto o snack com grão-de-bico, produto com
“alto teor de ferro” ou “rico em ferro” (SVS-MS 1998).
No entanto, considerando-se os valores de RDA para ferro, os snacks
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supririam de 15 a 20% das necessidades para crianças de 4 a 8 anos
(FNB/IOM, 2000; DRI, 2001).
O pulmão bovino apresenta valores para ferro semelhantes aos
descritos na literatura. Porém, o snack de milho:pulmão bovino (90:10)
apresentou um conteúdo de 5,07 mg por 100 g, diferente daquele
documentado em CARDOSO-SANTIAGO (2002), de 7,44 mg, em snack
aromatizado com óleo de canola.
RAMOS (1999) encontrou 55,5 (± 1,7) mg de ferro em 100 g de pulmão
bovino seco desengordurado, com menos de 2% de lipídios residuais.
Segundo a autora, mesmo o pulmão bovino apresentando uma redução
significativa no conteúdo de ferro heme após a extrusão, ainda é uma
importante fonte de ferro, apresentado mais da metade do conteúdo de ferro
absorvível da carne, principal fonte de ferro heme nas dietas.
É importante lembrar que muitos fatores dietéticos podem estar
inibindo ou estimulando a absorção do ferro não-heme e que a carência de
ferro de cada criança também implica numa maior ou menor absorção do
mineral (SICHIERI et al., 1988; WHO, 1996; HURRELL, 2002; CAPANEMA
et al., 2003; SANTOS et al., 2004). Nesse sentido é difícil avaliar com
certeza o conteúdo de ferro absorvível dos dois snacks estudados. O snack
de grão-de-bico apresenta um conteúdo total de ferro maior que o snack de
pulmão e milho somente, porém trata-se de um ferro não heme, passível de
influências da dieta e da absorção segundo estado de saúde da criança.
Assim, conclui-se que os snacks podem ser comparáveis quanto ao
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conteúdo de ferro. A grande diferença está na quantidade de proteína
presente nos produtos e se esta teria alguma importância na reversão dos
quadros de anemia.

4.3. SNACKS – PRODUÇÃO
Os snacks foram produzidos segundo características abaixo (Tabela 9)
e primeiramente em extrusora laboratorial para testar as proporções de cada
ingrediente e as características gerais da máquina.
Tabela 9 -.Produção dos diferentes snacks em extrusora laboratorial.
Variáveis

Snack de

Snack de grão-de-

pulmão bovino/milho

bico/pulmão bovino/milho

10/ 90/ 0

8/ 42/ 50

Rosca da extrusora

Curta de baixa compressão

Longa de alta compressão

Velocidade do motor

197 rpm

263 rpm

Farinha pulmão bovino
liofilizado
desengordurado/
milho/ grão-de-bico

Zona 1: 55º C
Temperaturas nas

Zona 1: 60º C

Zona 2: 75º C

zonas utilizadas

Zona 2: 80º C

Zona 3: 90º C

durante a extrusão

Zona 3: 125º C

Zona 4: 130º C
Zona 5: 150º C

Umidade da farinha
Trafila
Subtrafila

Ilustração

13,2%

16,8%

1 furo (4,7 mm)

1 furo (5,8 mm)

20 furos (4,2 mm)

20 furos (6,2 mm)

________________Anemia em pré-escolares

No

total,

considerando

a

78
e intervenção nutricional com snacks fonte de ferro

produção

em

escala

industrial,

aproximadamente 100 kg de snacks foram produzidos para o estudo de
intervenção. As características da extrusora para produção em escala
industrial estão listadas abaixo:


Motor: 40 CV



Velocidade: 404 rpm



Rosca “normal para snack” (baixa compressão)



Camisa “normal para snack” (helicoidal)



Trafila de 6 furos (1/8 polegadas cada)



Subtrafila de 142 furos (1/8 polegadas cada)



Corte: 2 lâminas



Temperatura geral da máquina: 95º C

4.4. SNACKS – AROMATIZAÇÃO
Os sabores escolhidos para aromatização foram baseados em testes
realizados pela empresa Duas Rodas Industrial Ltda (Jaraguá do Sul, SC)
para uma amostra do snack de milho/pulmão (90:10). Foram eles: bacon,
cebola e salsa e morango.
Foram realizados testes de aromatização antes da extrusão, ou seja, o
aroma era inserido na mistura da farinha anteriormente à extrusão. Porém,
como esse procedimento se apresentou interessante somente no caso do
aroma de bacon (7 g do aroma/ 100 g da farinha) foi deixado de lado,
visando à homogeneidade do processo de aromatização. É importante notar
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que esta tentativa apresenta vários pontos positivos, pois não utiliza um
veículo lipídico para aromatização (como os produtos disponíveis no
mercado), além de facilitar o processo de produção.
Mesmo assim, a aromatização dos snacks para a realização do ensaio
foi realizada sem a utilização de um veículo lipídico. Para tanto, foi aquecida
uma quantidade de água destilada, onde foi adicionada a goma acácia
instantânea (o substituto de gordura escolhido). O produto, INSTANTGUM C
IRX 40642, foi adquirido da empresa Colloïdes Naturels International.
Posteriormente, foram dissolvidos o aroma e o sal (exceto para o sabor
morango, onde foi adicionado açúcar). Os snacks cobertos por esta mistura
foram levados à estufa ventilada à 80ºC por, aproximadamente, 20 minutos.
A seguir, algumas ilustrações dos produtos obtidos e as quantidades
utilizadas no processo de aromatização.
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Tabela 10 -.Quantidades utilizadas no processo de aromatização.
Sabor

Quantidades para 100 g de

Ilustração

snack

Goma: 1 g
Morango

Aroma: 1,5 g
Açúcar: 15 g

Goma: 1 g
Cebola e Salsa

Aroma: 5 g
Sal: 1,5 g

Goma: 2 g
Bacon

Aroma: 5 g
Sal: 1 g

4.5. SNACKS – AVALIAÇÃO SENSORIAL
Primeiramente, foi realizada análise sensorial com o objetivo de
estabelecer se os aromas selecionados eram aceitáveis por um público alvo
semelhante ao do estudo de intervenção.
Para tanto, o produto escolhido foi o snack de pulmão bovino
desengordurado (10%) e milho (90%) nos sabores: morango, cebola e salsa
e bacon. A população escolhida foram crianças de uma creche em Osasco
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(SP): Associação Civil “ANIMA”. Esta é uma instituição que atende crianças
com e sem HIV/AIDS. Os dados apresentados referem-se à análise
sensorial realizada por crianças sadias de 1 a 8 anos, população semelhante
à escolhida para o estudo de intervenção. Os dados, no total (com e sem
HIV), foram utilizados em outro projeto de mestrado do nosso laboratório,
que trabalhou com snacks semelhantes oferecidos para crianças com
HIV/AIDS.
A análise foi duplo-cega. Os snacks foram distribuídos às crianças em
copinhos de café com códigos referentes a cada tipo de produto. As crianças
avaliaram o sabor através de uma escala hedônica facial de 5 pontos
(ANEXO 1).
As figuras, ilustrando a aceitação dos sabores, encontram-se abaixo.

Figura 4 - Aceitação do snack sabor CEBOLA E SALSA. Total de crianças =
45.
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Figura 5 - Aceitação do snack sabor BACON. Total de crianças = 45.
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Figura 6 - Aceitação do snack sabor MORANGO. Total de crianças = 45.
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Os snacks de grão-de-bico (50%)/pulmão bovino desengordurado
(8%)/milho (42%) e o de pulmão bovino desengordurado (10%) e milho
(90%) - sabor bacon - foram oferecidos para as crianças da creche/EMEI
piloto. Participaram da avaliação 57 crianças. Foram distribuídos dois
pacotinhos de snacks codificados. O ensaio foi duplo cego. Para análise dos
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resultados, já que foi utilizada escala hedônica para avaliação, foram
atribuídos valores para cada rostinho (ANEXO 1), do mais feliz (nota 5) ao
mais triste (nota 1). A nota geral do snack de grão-de-bico foi 4,39 (± 1,26)
para quem consumiu este snack como primeira opção e se alterou para 3,29
(± 1,68) quando o snack em questão foi provado depois do snack de
pulmão/milho (10/90). O snack de milho e pulmão não sofreu interferência da
ordem de provação, obtendo notas 4,14 (± 1,41) e 4,11 (± 1,17) quando
provado pela primeira vez ou como segunda opção, respectivamente.
As figuras, representando a aceitação dos snacks estão ilustradas a
seguir.

Figura 7 - Aceitação do snack de grão-de-bico (50%), milho (42%) e pulmão
bovino (8%) sabor BACON. Total de crianças = 57.
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Figura 8 - Aceitação do snack de milho (90%) e pulmão bovino (10%) sabor
BACON. Total de crianças = 57.
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Pode-se concluir através dos gráficos que não houve diferença na
aceitação dos snacks, entre os aromas testados. Além disto, o snack de
grão-de-bico, milho e pulmão (50:42:8) obteve aprovação de 75,4% das
crianças e o snack de pulmão e milho, 77,2%, demonstrando que os aromas
testados e os 2 tipos de snacks desenvolvidos poderiam ser utilizados na
etapa de ensaio clínico, como forma de variar a oferta de produtos em
ambos grupos de estudo.

4.6. ESTUDO TRANSVERSAL – PREVALÊNCIA DE ANEMIA
Itapetininga está localizada na região sul do Estado de São Paulo, a
170 km da capital. Têm destaque econômico os setores agropecuário,
industrial, comercial e de serviços. O PIB (Produto Interno Bruto) em 2004
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era de 1.646.284.346 reais. Conta com 46 estabelecimentos de saúde, 44
escolas públicas municipais e 20 escolas privadas de ensino pré-escolar. E
ainda 27 creche/EMEI´s e 10 EMEI´s que possibilitam a educação a 5467
crianças de 3 meses a 7 anos de idade. Em 2006, o município somava
143.097 habitantes (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, 2007;
IBGE, 2007).
O estudo de prevalência somou, ao final, 576 crianças com dados
completos para todas as variáveis analisadas. Destes, 49,5% do sexo
feminino e 50,5% do sexo masculino.
Abaixo segue fluxograma do estudo de prevalência.
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Figura 9 – Fluxograma descritivo dos resultados – estudo transversal.

784 crianças com Termos de
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PREVALÊNCIA DE ANEMIA
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619 crianças com dados de peso
e altura

630 com dados de preenchimento
de questionário

DETERMINAÇÃO DO ESTADO
NUTRICIONAL

VAIÁVEIS SÓCIO-ECONÔMICAS
E HIGIÊNICO-SANITÁRIAS

A prevalência de anemia estimada no presente estudo foi de 13,02%
(IC 95%: 9,77 - 16,33). Segundo a Organização Mundial de Saúde, esta
patologia é considerada um problema de saúde pública quando a
prevalência de baixa concentração de hemoglobina excede 5% na
população (WHO/FAO, 2006). Mesmo assim, esta porcentagem está abaixo
da média nacional e semelhante à encontrada em países desenvolvidos.
Na Austrália e Estados Unidos, por exemplo, a deficiência de ferro não
constitui mais um problema de saúde pública em crianças em idade préescolar. A redução das taxas de deficiência de ferro nos últimos anos é
conseqüência, possivelmente, da melhoria do sistema de atendimento à
saúde da criança, do aumento dos índices de aleitamento materno, da
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melhoria do estado nutricional e da introdução de hábitos alimentares
adequados. Além disso, é relevante o papel do enriquecimento de alimentos,
adotado como política de saúde por estes países (OSÓRIO, 2002).
Após a avaliação da prevalência, foi realizada análise de regressão. O
melhor ajuste de modelo para avaliar a relação entre a probabilidade π de
uma criança ser anêmica e as variáveis explicativas deste estudo foi o que
utilizou duas variáveis: idade da criança (p = 0,0537) e número de filhos (p =
0,0692). Portanto, o modelo final obtido é:
 πˆ 
−1,12

=e
ˆ
1
−
π



− 0,24* idade + 0,16* filhos

Os coeficientes do modelo são interpretados do seguinte modo:
e-0,24 = 0,80 e;
e0,16 = 1,17
Assim, quando se aumenta em um ano a idade da criança, mantendose constante o número de filhos na família, a chance de ser anêmica diminui
20%; e quando se aumenta em uma unidade o número de filhos na família,
mantendo-se constante a idade da criança, a chance de ser anêmica
aumenta 17%.
Alguns estudos relatam relação do número de filhos e presença de
anemia. Apesar dessa relação abordar a anemia nos primeiros meses de
vida, resolveu-se investigar a questão para a faixa etária estudada (≥ 2,5 e <
7 anos) e o resultado mostrou importância mesmo para crianças com idade
superior a 2 anos.
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Crianças com dois ou mais irmãos menores de 5 anos podem
apresentar um maior risco de anemia. A constituição familiar, com um
grande número de crianças pequenas na família, aumenta a demanda por
alimentos, como também, diminui os cuidados de saúde e alimentação
fornecidos à criança (SILVA et al., 2001).
A Tabela a seguir apresenta as medidas descritivas das variáveis
qualitativas e quantitativas desta fase do estudo.
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Tabela 11 -.Variáveis descritivas qualitativas segundo diagnóstico –
estudo de prevalência, creches/EMEI´s de Itapetininga, SP, 2006.
Variáveis

Níveis

Diagnóstico
Anêmicos Saudáveis

Total

Branco

51

411

462

Moreno/Mulato

5

20

25

Negro

5

12

17

Pardo/Mestiço

11

41

52

NR*

3

17

20

1º grau (completo ou incompleto)

48

245

293

Escolaridade

2º grau (completo ou incompleto)

23

213

236

Materna

Superior (completo ou incompleto)

3

27

30

Não estudou/NR*

1

16

17

1º grau (completo ou incompleto)

32

249

281

Escolaridade

2º grau (completo ou incompleto)

31

177

208

Paterna

Superior (completo ou incompleto)

2

18

20

Não estudou/NR*

10

57

67

Casada/Amigada

53

360

413

Desquitada/Viúva

6

44

50

Solteira

15

86

101

NR*

1

11

12

Casado/Amigado

55

361

416

Desquitado/Viúvo

4

31

35

Solteiro

8

65

73

NR*

8

44

52

Feminino

39

246

285

Masculino

36

255

291

Água

Não

2

4

6

Encanada

Sim

73

497

570

Sanitário com

Não

1

8

9

descarga

Sim

74

493

567

Eutrófico

63

394

457

Excesso de peso

12

78

90

Obeso

0

26

26

Baixo Peso

0

03

03

Raça

Estado Civil
Materno

Estado Civil
Paterno

Sexo

Estado
Nutricional

*NR = não respoderam
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Tabela 12 -.Variáveis descritivas quantitativas segundo diagnóstico – estudo de
prevalência, creches/EMEI´s de Itapetininga, SP, 2006.
Variável

Diagnóstico

Medidas descritivas

Número

Média

Mediana

Desvio-padrão

observado

Saudáveis

5,26

5,39

1,07

501

Anêmicos

4,98

5,35

1,21

75

Saudáveis

3,22

3,27

0,55

501

Anêmicos

3,13

3,20

0,51

75

Saudáveis

794,90

700,00

493,79

501

Anêmicos

769,56

549,00

560,79

75

Saudáveis

2,45

2

1,34

501

Anêmicos

2,75

3

1,50

75

Número de pessoas na

Saudáveis

4,60

4

1,64

501

residência

Anêmicos

4,92

4

1,98

75

Idade
Peso ao nascer
Renda
Número de filhos

Cerca de 3% das mães não estudaram ou não responderam a questão
referente a esta indagação. Com relação è escolaridade paterna, este índice
se eleva para 11,6%.
A maior escolaridade repercute numa maior chance de emprego e,
conseqüentemente, de renda, que, por sua vez, condiciona um melhor
acesso aos alimentos. No caso específico da escolaridade materna, esta
variável se torna importante na saúde da criança, uma vez que o maior nível
de conhecimento formal parece influenciar nas práticas relacionadas aos
cuidados com a criança. OSÓRIO (2002) demonstrou uma associação linear
entre o aumento dos anos de escolaridade da mãe com o aumento da
concentração de hemoglobina das crianças entre 6 e 59 meses de idade.
Na variável renda, para distribuição das respostas em intervalos, foi
utilizado o valor de R$ 350,00 para cada salário mínimo (SM).
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De acordo com MONTEIRO et al. (2000), aumento na renda familiar e
aumento na escolaridade das mães estão associados à elevação na
concentração de Hb e à redução na prevalência de anemia. Neste estudo,
estas variáveis não estão associadas à presença de anemia.
No estudo de SANTOS et al. (2004), 10,2% das 304 crianças não
possuíam água encanada e 17,1% não possuíam privada com descarga e
essas variáveis estavam associadas a um maior risco de anemia.
TSUYUOKA et al. (1999) avaliando estudantes de escola pública em
Aracaju observaram que a maioria tinha um banheiro com descarga (69,4%)
e acesso à água encanada (88,1%). E mesmo assim, dos 360 estudantes
avaliados, 42% tinham, no mínimo, um parasita. A Giardia lamblia foi a mais
prevalente em crianças menores de 8 anos.
A Tabela 11 mostra que neste estudo, quase a totalidade das crianças
(98%) tinha acesso ao sistema de abastecimento de água e rede de esgoto,
o que talvez possa explicar a baixa prevalência de anemia neste município.
A maior parte da população estudada é de raça branca, sendo
interessante ressaltar que as respostas foram auto-relatadas.
O peso mínimo foi de 1500 g e o máximo de 6500 g. Baixo peso ao
nascer é classificado com peso < 2500 g. O baixo peso é atribuído à má
nutrição materna e infecções (UNICEF, 2004). Na população estudada este
índice somou 8,85% e não esteve relacionado à presença de anemia.
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Do mesmo modo, não houve associação entre o número de pessoas
por residência e anemia, apesar de mais da metade (56,25%) dos
participantes se encaixarem no intervalo de 2 a 4 pessoas morando numa
mesma casa.
Alguns estudos de prevalência de anemia na faixa etária semelhante à
estudada foram realizados no país, porém não há dados em nível nacional.
Em 2006, BUENO et al. (2006) determinaram a prevalência de anemia
em 20 creches públicas do município de São Paulo (SP). A Hb foi
determinada através do Hemocue. Foram analisados 330 pré-escolares de 6
a 75 meses e o resultado foi um índice elevado de 68,8% de anêmicos.
OLIVEIRA et al. (2002) determinaram a prevalência da anemia, pelo
método da cianometahemoglobina, em pré-escolares do Estado da Paraíba
e encontraram 36,4%.
A prevalência de anemia atingiu 53% em crianças menores de 6 anos
(n = 304) atendidas pela Pastoral da Criança na periferia de Pelotas (RS). A
dosagem de Hb foi realizada através do Hemocue. A prevalência de anemia
variou inversamente com a idade, sendo de 25,6% em crianças de 60 a 71,9
meses, 40,4% em crianças de 48 a 59,9 meses e 41,5% nas de 36 a 47,9
meses. As crianças que viviam em famílias numerosas apresentaram um
risco 51% maior de serem anêmicas que seus pares (SANTOS et al., 2004).
Mesmo nas crianças mais velhas o índice encontrado foi superior ao
reportado no presente estudo (13,02%).
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Em crianças de 30-36 meses freqüentando creches públicas em
período integral, em Cuiabá (MT), foi observado um índice de prevalência de
anemia de 37,1% (BRUNKEN et al., 2002).
A baixa prevalência de anemia encontrada em Itapetininga também
pode ser resultado de programas nacionais de fortificação de alimentos,
como a fortificação de farinhas de trigo e milho com ferro, implementada
desde 2004. Não existem estudos que avaliem a eficácia desse programa no
nosso país. ASSUNÇÃO et al. (2007) realizaram avaliação na cidade de
Pelotas (RS). Eles investigaram o nível de Hb (Hemocue – sangue capilar)
em crianças de 0 a 5 anos de idade antes (tempo inicial) e após
(transcorridos 12 e 24 meses) a fortificação obrigatória das farinhas.
Avaliando a alimentação das crianças eles encontraram que o consumo
semanal de carne vermelha e feijão foi diferente entre os períodos, sendo
mais freqüente entre as crianças estudadas após os 12 e 24 meses. Já o
consumo semanal de massa e biscoitos foi mais freqüente no grupo de
crianças estudadas 24 meses após a linha de base. A média da ingestão de
ferro não diferiu entre os 3 momentos estudados. As médias de Hb também
não diferiram nas 3 etapas do estudo (11,3 g/dL no primeiro momento,
11,2 g/dL após 12 meses e 11,3 g/dL após 24 meses).
Aliadas a outras medidas de combate à anemia, repúblicas da África e
da Ásia Central implementaram, desde 2001, a fortificação de ferro em
alimentos amplamente utilizados pela população, incluindo farinha de trigo.
Ao mesmo tempo, estudos de avaliação da eficácia e efetividade destas
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medidas estão sendo planejados. No Sri Lanka, um estudo foi conduzido
para testar a efetividade da fortificação de farinhas com ferro, mas não foi
observado efeito sobre a anemia em pré-escolares (9 a 71 meses) nas áreas
onde houve fortificação após 12 e 24 meses de acompanhamento. Neste
país a ingestão média de alimentos produzidos com farinha de trigo é de 120
g/dia e a farinha é fortificada com 6,6 mg de ferro/100 g de farinha (NESTEL
et al., 2004), enquanto no Brasil é com 4,2 mg/100 g.
Assim, talvez somente a fortificação das farinhas não seria a
responsável pela baixa prevalência observada neste estudo.
A experiência da Venezuela, com redução pela metade da prevalência
de anemia em escolares após um ano de fortificação da farinha de trigo e
milho pré-cozida, representa a maior evidência de que, quando o consumo
do produto fortificado é alto, existe benefício imediato à população. As
farinhas são fortificadas desde 1993 com 20 e 50 mg de ferro (fumarato
ferroso) por quilo de farinha, respectivamente (LAYRISSE et al., 1996). As
farinhas ainda são acrescidas de vitamina A (exceto a farinha de trigo),
tiamina, riboflavina e niacina (GARCÍA-CASAL e LAYRISSE, 1998). No
Chile, a baixa prevalência de anemia entre menores de 5 anos é atribuída à
fortificação da farinha de trigo com ferro desde a década de 50, embora
desde 1975 não tenham sido realizados estudos com representatividade
nacional para verificar se este efeito se mantém (MANUEL OLIVARES e
TOMÁS WALTER, 2003).
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Algumas questões com relação a não efetividade do programa de
fortificação de ferro em alimentos foram levantadas por ASSUNÇÃO et al.
(2007). A primeira questão refere-se à confirmação se a intervenção foi
realmente ofertada à população, ou seja, se as farinhas estavam mesmo
fortificadas. A análise do conteúdo de ferro das farinhas disponíveis no
mercado 12 meses após a implementação da fortificação evidenciou que,
das 23 marcas analisadas, 5 não apresentavam níveis de ferro compatíveis
com a fortificação. A segunda questão refere-se ao consumo real do
alimento fortificado. O consumo médio relatado, de produtos a base de
farinha, foi de 90 g/dia. Nas 3 etapas do estudo conduzido pelos
pesquisadores não houve diferença no padrão de consumo de farinhas em
geral.
Com relação ao consumo de produtos fortificados, foi realizado um
estudo avaliando o desjejum com pão de farinha de trigo fortificada. Quando
o pão era consumido com café, a absorção de ferro diminuía mais de 70%
em

comparação

ao

consumo

do

pão

sem

acompanhamento.

Comparativamente, o desjejum realizado com pão de farinha de milho
apresentou absorção similar independente da presença ou não de café. A
única diferença entre as farinhas estudadas era a presença de vitamina A na
farinha de milho (LAYRISSE et al., 1997). Foi demonstrado o papel da
vitamina A não somente sobre polifenóis contidos no café e chá, mas
também sobre os fitatos que se encontram nesses cereais (GARCÍA-CASAL
e LAYRISSE, 1998).
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Sendo assim, não existem dados em nível nacional que possam
garantir que a fortificação da farinha é a responsável pelo baixo índice de
prevalência encontrado, mesmo porque existem estudos atuais que
demonstram percentuais ainda elevados para a faixa etária em questão.
MONTEIRO et al. (2000) avaliaram as possíveis explicações para o
aumento na prevalência de anemia no Brasil entre 1984-1996. Renda
familiar e capacidade da família em alocar racionalmente essa renda não
explicam a trajetória da enfermidade na cidade de São Paulo. De acordo
com os dados, a prevalência de anemia deveria ter reduzido (renda: redução
de 10,6% e escolaridade materna: redução de 4,1%) e não aumentado. Da
mesma forma, não foi constatado associação entre a disponibilidade de
alimentos, cuidados alimentares e de saúde, saneamento do meio e
presença de parasitas intestinais com a ocorrência de anemia. Levando-se
em conta a associação existente entre tipo de aleitamento e riscos de
anemia, a evolução favorável das práticas de aleitamento entre os inquéritos
realizados deveria reduzir a prevalência de anemia em 6,5%. Ainda
avaliando essas mudanças, foram realizados análises do consumo alimentar
através da aplicação de recordatórios 24h, os quais mostraram aumento
tanto para o consumo de energia quanto para o consumo de ferro/dia (de 6,2
mg para 7,5 mg). No entanto, a densidade média de ferro na dieta (consumo
de ferro/consumo de energia) não se modificou. A densidade de ferro na
dieta foi considerada fator decisivo para aumentar ou diminuir o risco de
anemia e não isoladamente o consumo de ferro ou o consumo energético. A
baixa densidade de ferro nas dietas analisadas justificaria, apenas, a

________________Anemia em pré-escolares

97
e intervenção nutricional com snacks fonte de ferro

manutenção da (alta) prevalência de anemia. Os autores concluem que as
limitações apontadas na avaliação do consumo alimentar não permitem
descartar totalmente a possibilidade de que mudanças no padrão da
alimentação infantil possam ter contribuído para o aumento da prevalência
de anemia durante esse período.
Partindo dessas avaliações, apesar da renda e da escolaridade não
apresentarem relação com a anemia, podem ser variáveis importantes e
explicativas da reduzida prevalência de anemia em Itapetininga, já que a
faixa de renda, na média, foi superior a 2 salários mínimo. O consumo
alimentar também pode ser causa da redução da anemia, porém, como
lembrado por OSÓRIO (2002), deve-se considerar que a quantificação da
ingestão de ferro pouco esclarece sobre a adequação do seu consumo, já
que seu aproveitamento tem relação qualitativa com o consumo total da
dieta e com o estado nutricional da criança.
A avaliação do cardápio da creche/EMEI piloto foi realizada segundo
comparações de recomendações da literatura (Tabela 13). Todos os
parâmetros avaliados demonstram valores elevados, se considerarmos que
apresentam a composição da refeição servida na creche/EMEI durante um
dia e que a criança estará consumindo outros alimentos antes e após sair da
instituição municipal. Porém, também se destaca um aspecto positivo desse
valor, já que muitas crianças passam grande parte do dia na creche e a
refeição servida pode ser a única refeição do dia. O valor consumido pelas
crianças é bem aquém das recomendações para a faixa etária estudada.
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Sendo assim, a merenda oferecida pela creche tem papel fundamental no
que diz respeito às recomendações de consumo de ferro por crianças.

Tabela 13 - Avaliação semanal do cardápio da merenda da creche/EMEI piloto e
da dieta das crianças (n = 50). Itapetininga, SP, 2006.
Variável*

Recomendação diária

Cardápio (por dia)**

Dieta das crianças

3-4 anos = 1156

Média = 955,51

Média = 534,19

4-5 anos = 1241

Desvio padrão = 164,79

Desvio padrão = 297,42

1-3 anos = 13 g

Média = 38,68

Média = 20,29

4-6 anos = 19 g

Desvio padrão = 14,83

Desvio padrão = 14,50

1-3 anos = 3 mg

Média = 6,66

Média = 2,71

4-8 anos = 4,1 mg

Desvio padrão = 2,06

Desvio padrão = 2,15

2-3 anos = 1047
Energia
(Kcal)

5-6 anos = 1330
6-7 anos = 1428

Proteínas (g)
Ferro (mg)

*energia (FAO/WHO/ONU 2001), proteínas (FNB/IOM 1999-2001) e ferro EAR, segundo
FNB/IOM 2000)
**valores apresentados com relação à análise dos 5 dias de cardápio.

A ingestão das crianças é menor que o EAR para ferro, concluindo que a
ingestão do nutriente em questão pode ser inadequada.
Assim, a creche como complementadora ou mesmo provedora da
alimentação infantil pode ser responsável pela baixa prevalência de anemia
encontrada nas creche/EMEI´s e EMEI´s de Itapetininga.
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4.7. ENSAIO CLÍNICO DUPLO-CEGO RANDOMIZADO
A duração do estudo, considerando a fase observacional (prevalência)
e o ensaio clínico “antes e depois”, foi de maio/2006 a janeiro/2007, quando
foi realizado o último exame de sangue venoso.
As crianças consumiram os salgadinhos em média durante 100,38
(± 16,99) dias, sendo apenas 3 vezes por semana.
No ANEXO 9 está ilustrado o mapa da cidade com a localização das
creche/EMEI´s e EMEI´s sorteadas e a creche/EMEI piloto, bem como a
distribuição de cada creche/EMEI segundo o desenho do estudo.
As crianças selecionadas para o ensaio clínico foram aquelas que
apresentavam concentração de hemoglobina menor que o ponto de corte
para idade (WHO, 2001) e também aquelas que, se subtraído o desviopadrão das duplicatas obtidas na determinação da prevalência de anemia,
se encontravam na zona classificada como anêmica. Esse método foi
empregado no sentido de evitar erros inerentes ao aparelho (Hemocue) e à
forma de coleta do sangue, possibilitando a abrangência de um número
maior de crianças com possibilidade de serem anêmicas.
Se a inclusão de “falsos-positivos” em alguns programas de saúde
implica a diluição de recursos de tal forma que os tornam ineficientes, isto
não ocorre em relação à deficiência de ferro dado o baixo custo do
suplemento oferecido. Já a exclusão de “falsos-negativos” de um programa
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de saúde levaria a um prejuízo importante pelas conseqüências bem
conhecidas da deficiência de ferro infantil (SZARFARC, 1985).
Para obter esse desvio-padrão, em cada creche/EMEI e EMEI foi
realizada uma porcentagem de determinações de concentração de
hemoglobina, através do Hemocue, em duplicata (Tabela 14).

Tabela 14 - Desvio-padrão e porcentagem de duplicata na determinação
da concentração de Hemoglobina através do HemoCue. Itapetininga, SP,
2006.
Porcentagem de

Desvio-padrão

Coeficiente de

Duplicata

mg/dll

Variação

Piloto

24,6

0,9

6,9

Creche/EMEI 1

26,5

0,6

4,7

Creche/EMEI 2

30,0

0,3

2,3

Creche/EMEI 3

31,5

0,7

5,5

Creche/EMEI 4

22,6

0,4

3,3

Creche/EMEI 5

32,0

0,6

4,9

EMEI 1

21,9

0,5

4,3

EMEI 2

38,5

0,6

4,6

EMEI 3

26,5

0,4

2,8

A tabela acima permite observar que, a partir da repetição das
medidas, há certa padronização do método com diminuição dos desvios e
coeficientes de variação. Este ponto é importante, pois reflete o papel do
pesquisador na determinação das medidas de concentração de Hb e deve
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ser levado em consideração para pesquisas onde muitas pessoas realizam
tais determinações ou em pesquisas onde esta variação não é avaliada.
CONWAY et al. (1998), trabalhando com 40 adultos saudáveis,
observaram uma ampla variação entre as medidas em duplicata de Hb
através do Hemocue (sangue capilar). As diferenças entre as medidas foram
superiores a 1,0 g/dL.
CHEN et al. (1992) compararam a medida de concentração de Hb em
sangue capilar, arterial e venoso analisados pelo Hemocue ou por um
contador eletrônico em 42 pacientes internados em unidades de tratamento
intensivo. De acordo com os autores, o Hemocue foi o que apresentou
resultados reprodutíveis quando a concentração de Hb foi determinada
utilizando ou sangue venoso ou sangue arterial, mas quando utilizado
sangue capilar os resultados foram significativamente menos reprodutíveis.
Além da tentativa de padronização e inclusão de muitas crianças não
identificadas como anêmicas num primeiro momento, a determinação da
concentração da Hb por dois métodos diferentes – primeiro através de
sangue capilar e depois sangue venoso – pode mostrar qual método é mais
sensível na determinação verdadeira da prevalência de anemia.
Apesar da distância de tempo entre uma medida e outra, já que as
crianças elegíveis para a segunda fase da pesquisa passaram por uma
terapia medicamentosa (anti-vermífugos) de, aproximadamente,

uma

semana antes da coleta de sangue venoso, esta comparação se torna
interessante. Além disso, as crianças com infecções ou fazendo uso de
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antibióticos não tomaram o vermífugo nesse momento, assegurando que
aquelas que realizaram o exame de sangue venoso não apresentavam
infecção relatada. E para aquelas que, apresentando infecção tomaram
posteriormente o medicamento, o tempo da terapia anti-vermífugos (cerca
de 8 dias) seria positivo para excluir possíveis casos falso-positivos.
Por ser maior a possibilidade de erro, muitas crianças que se mostram
levemente anêmicas no teste de punção digital comprovam o contrário
quando é feita nova análise com sangue obtido por punção venosa. No caso
da hemoglobina, os valores seqüenciais de um mesmo indivíduo na punção
venosa mantêm-se no âmbito de 0,6 g/dL, enquanto a discrepância nas
punções da pele pode chegar a 1 g/dL ou mais (DALLMAN, 1996).
Assim, um teste de diferença entre as médias de Hb determinada por
Hemocue (estudo de prevalência) e a Hb determinada através de sangue
venoso algumas semanas após o primeiro teste (estudo de intervenção,
exame inicial) mostrou que os valores médios da concentração de Hb por
punção venosa é significativamente maior que os valores médios da
concentração de Hb por Hemocue para as crianças diagnosticadas
inicialmente como deficientes em ferro ou saudáveis. No entanto, não foram
detectadas diferenças entre as duas medidas nas crianças diagnosticadas
como anêmicas (Tabela 15), o que demonstra ser possível utilizar qualquer
um dos métodos para determinação da prevalência de anemia. Isso é muito
importante se considerarmos estudos epidemiológicos, realizados com
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grande número de pessoas e muitas vezes em locais distante de
laboratórios de análises clínicas.

Tabela 15 - Estimativas por ponto e por intervalo da média da diferença
entre Hb (HemoCue) e Hb (sangue venoso), segundo diagnóstico inicial.
Itapetininga, SP, 2006.
Diagnóstico

Diferença entre as
medidas (g/dL)

IC 95% (diferença)

p-valor

Anêmico

-0,17

[-0,57; 0,23]

0,3795

Deficiente grau II

-0,88

[-1,30; -0,45]

0,0006

Deficiente grau I

-0,90

[-1,20; -0,60]

0,0000

NEUFELD et al. (2002) concluíram que o uso de sangue capilar e a
medição da concentração de Hb em Hemocue resultam em adequada
capacidade de identificar aqueles que são verdadeiramente não anêmicos
(alta especificidade – 93%). A capacidade em corretamente diagnosticar
anêmicos entre verdadeiramente anêmicos (sensibilidade) foi baixa (84%). A
diferença na prevalência de anemia medida pela concentração de Hb em
sangue venoso (contador eletrônico, considerado o método de diagnóstico
verdadeiro) e sangue capilar (Hemocue) foi pequena (<2%). Os autores
também verificaram menor concentração de Hb medida pelo Hemocue
(sangue capilar), talvez resultado das técnicas de coleta ou erro do
equipamento. Parece que o Hemocue tende a subestimar a concentração de
Hb, como demonstrado nas crianças das creches de Itapetininga, e esta
tendência aumentou com o aumento da Hb (acima de 12,5 g/dL).
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SARI et al. (2001) estudaram a determinação de Hb em sangue
venoso e capilar utilizando 3 diferentes métodos: medida direta da
cianometahemoglobina (considerado o padrão-ouro), medida indireta
(utilizando secagem prévia em papel filtro) e o Hemocue. Entre outras
conclusões, os autores encontraram que a concentração de Hb determinada
em sangue capilar é levemente menor que a determinada em sangue
venoso, exceto quando se utiliza o Hemocue (neste caso os resultados são
os mesmos). Este fato pôde ser explicado pela capilaridade do vaso
sanguíneo, que é pequena. O volume da célula vermelha do sangue capilar
é 1-3% menor que a do sangue venoso, e assim, sua concentração de
hemoglobina é menor. No entanto, essa pequena diferença não pode ser
detectada pelo Hemocue. A prevalência de anemia foi comparável quando
determinada pelo Hemocue e pelo método direto, tanto para sangue venoso
quanto para sangue capilar.
O Hemocue mostra uma maior variabilidade entre as medidas em
duplicata, especialmente se amostras de sangue capilar são utilizadas. As
medidas de concentração de Hb pelo Hemocue (sangue capilar), diferente
do encontrado no presente estudo, foram sempre mais altas que aquelas
obtidas com sangue venoso, independentemente do equipamento utilizado.
A correlação entre as medidas de concentração de Hb pelo Hemocue
(sangue capilar) e pelo contador eletrônico (sangue venoso) foi de 0,86. A
prevalência de anemia entre as 29 mulheres grávidas estudadas foi
semelhante usando ambos os equipamentos e houve concordância entre os
diagnósticos (PAIVA et al., 2004).
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Abaixo se encontra o fluxograma característico desta fase do estudo:
ensaio clínico do tipo antes e depois.
Figura 10 - Fluxograma descritivo dos resultados – ensaio clínico.

5 creches/EMEI´s
+
1 creche /EMEI piloto
148 crianças selecionadas para fazer exame de sangue venoso

20 não foram fazer o exame ou não tomaram o vermífugo

128 crianças que aceitaram participar da
pesquisa

determinação da concentração de hemoglobina
e outros parâmetros bioquímicos do estado nutricional em ferro
CONFIRMAÇÃO OU DETERMINAÇÃO DA ANEMIA E/OU
DEFICIÊNCIA DE FERRO
96 crianças consideradas anêmicas e/ou deficientes em ferro

10 desistiram do ensaio

5 saíram da creche/EMEI

13 não fizeram o exame final

1 excluído por problemas renais

67 crianças
RECLASSIFICAÇÃO
20 anêmicas
9

11

16 deficientes em ferro
10

6

31 saudáveis

pulmão/milho/
grão-de-bico

13

pulmão/milho

18

Perdas de seguimento

Os dados do questionário relativo ao ANEXO 3 podem caracterizar os
grupos segundo participação ou desistência do ensaio e estão apresentados
na Tabela a seguir.
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Tabela 16 - Caracterização dos grupos que participaram ou não do
ensaio clínico. Itapetininga, SP, 2006.
Variáveis

Já teve anemia antes?

Há quanto tempo? (média)

As

porcentagens

Participantes do ensaio

Não participantes do

(n = 67)

ensaio (n = 29)

SIM = 46,3%

SIM = 24,1%

NÃO = 35,8%

NÃO = 70,0%

Não respondeu = 17,9%

Não respondeu = 5,9%

8,73 meses

5,16 meses

permitem

concluir

que

muitas

crianças

já

apresentaram anemia em algum momento da vida e esse diagnóstico, na
maioria dos casos, foi feito durante uma consulta médica. Pelo exposto,
pode ser que as crianças que participaram do estudo tivessem mais
interesse, pois grande parte delas já apresentou anemia num momento
anterior ao ensaio. Porém, deve-se pontuar que cerca de 20% das crianças
que não participaram do ensaio, o fizeram por motivos que não a própria
vontade de desistência, já que 5 mudaram de creche ao longo do estudo e
uma foi excluída do banco de dados por apresentar problemas renais. No
entanto, essa criança consumiu o snack de grão-de-bico/pulmão/milho e
teve seu nível de Hb aumentado de 11,4 para 13,2 g/dL.
Através do mesmo questionário foi possível averiguar quem estava
consumindo algum suplemento de ferro que pudesse interferir no ensaio.
Poucas crianças faziam uso de sulfato ferroso (n = 3), mas concordaram em
suspender o uso do medicamento para participar do ensaio.
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A análise da dieta, antes e após o consumo do snack, está
apresentada abaixo. Pode-se observar que não houve mudança nos
parâmetros analisados. No entanto, apesar do consumo de ferro ter sido
menor após o consumo do snack, este não foi significativo (p = 0,07). Se
algum aumento acontecer em algum indicador do estado nutricional em
ferro, provavelmente este aumento não se refere a um aumento do consumo
de ferro durante a realização do ensaio, já que este consumo permaneceu
constante. Não há como ter certeza desta afirmação, pois os métodos de
análise da dieta são passíveis de muitos erros e podem não refletir
corretamente a ingestão, ainda mais quando se considera somente um
recordatório alimentar.

Tabela 17 - Avaliação da dieta das crianças (n = 13) antes e após o consumo
dos snacks. Itapetininga, SP, 2006.
Variável

Energia (Kcal)
Proteínas (g)
Ferro (mg)

antes

depois

Média = 619,42

Média = 542,20

Desvio padrão = 361,70

Desvio padrão = 377,67

Média = 25,15

Média = 17,05

Desvio padrão = 15,86

Desvio padrão = 9,45

Média = 3,52

Média = 1,92

Desvio padrão = 2,22

Desvio padrão = 1,38

p-valor*

0,5904
0,1296
0,0722

*teste t de Student pareado

Para avaliação dos parâmetros iniciais do ensaio clínico através da
Análise de Variância (1 fator) algumas suposições de normalidade e
homocedasticidade devem ser satisfeitas.
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As variáveis iniciais Hematócrito e Transferrina satisfazem tais
suposições em pelo menos um dos testes. Já a CHCM, CTLF, HCM,
Hemácias e VCM satisfazem somente a normalidade. Para tanto, foi
utilizado o critério de Scheffé onde se considera como satisfeita a
homocedasticidade quando o quociente entre a maior e a menor variância
dos grupos é menos que 5, critério atendido pelas variáveis citadas.
As variáveis iniciais: Ferro sérico, Saturação da Transferrina e Ferritina
sérica

não

satisfazem

homocedasticidade.

Para

as

suposições

ajustá-las

foi

de

utilizado

normalidade
um

modelo

e

de
linear

generalizado com distribuição gama e função de ligação logarítimica.
As variáveis CTLF (p = 0,1073) e Hemácias (p = 0,0553) não
apresentaram diferenças no momento inicial quanto ao diagnóstico
considerado. Desse modo, não seriam bom parâmetros bioquímicos para
diferenciar corretamente anêmicos e deficientes.
Os parâmetros bioquímicos: CHCM (p = 0,0001), Ferritina (p = 0,0004),
Ferro (p = 0,0038), HCM (p = 0,0000), Hematócrito (p = 0,0000), Saturação
da Transferrina (p = 0,0007), Transferrina (p = 0,0072) e VCM (p = 0,0000)
apresentaram diferenças para os valores iniciais, segundo o diagnóstico.
Sendo assim, comparações múltiplas foram realizadas pelo método de
Bonferroni para as diferenças entre todas as combinações de dois
diagnósticos (ou intervalos de confiança para os quocientes destas
combinações quando o ajuste foi feito pelo modelo linear generalizado com
distribuição gama). Os valores estão descritos na tabela abaixo.
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Tabela 18 - Caracterização dos grupos segundo parâmetros bioquímicos
iniciais. Itapetininga, SP, 2006.
Diagnóstico*

Capacidade Total de Ligação do Ferro
(CTLF)
µg/dL

anêmico

224,32

deficiente II

235,57

deficiente I
anêmico

202,22

Hemácias
3
milhões/mm

deficiente II

4,93

0,0553

deficiente I
a
anêmico
a
deficiente II
b
deficiente I
a
anêmico

4,60
32,40
32,75
33,29
36,36

0,0001

0,0004

Concentração de Hemoglobina
Corpuscular Média (CHCM)
%
Ferritina Sérica
µg/L

Valor

p-valor de
diagnóstico

Variável

4,72

deficiente II

b

12,79

deficiente I
anêmicoa

a

32,72
47,74

Ferro Sérico
µg/dL

deficiente II b

25,17

deficiente I b
a
anêmico

30,80

Hemoglobina Corpuscular Média (HCM)
pg/mL

deficiente II

a

24,52

deficiente I
a
anêmico

b

26,57

Hematócrito
%

deficiente II

b

Saturação da Transferrina
%

deficiente II

deficiente I
anêmicoa

0,1073

0,0038

23,30
0,0000

33,42
b

36,74

0,0000

36,62
0,31

b

0,11

deficiente I b
a
anêmico

0,16

Transferrina Sérica
mg/dL

272,10

deficiente II a,b

260,75

deficiente I
a
anêmico

b

233,03

Volume Corpuscular Médio (VCM)
µm3

deficiente II

a

74,82

deficiente I

b

79,75

0,0007

0,0072

71,66
0,0000

*Letras diferentes na mesma coluna para cada parâmetro indicam diagnósticos significativamente
diferentes – comparações múltiplas por Bonferroni

Através da tabela acima é possível concluir que a utilização de apenas
um indicador bioquímico não é suficiente para diferenciar anêmicos, de
deficientes em ferro. A ferritina não pode ser considerada como indicador
diferencial do estado de deficiência ou não de ferro, isoladamente. PÉREZ-
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EXPOSITO et al. (2005) concluíram que a ferritina não é o melhor indicador
do estado nutricional em ferro para crianças entre 2 a 4 anos.
As crianças deficientes grau I apresentam valores médios maiores que
os demais grupos para as seguintes variáveis no momento inicial do ensaio
clínico: CHCM, HCM e VCM. E apresentam valores médios menores que as
anêmicas para Transferrina.
As crianças anêmicas possuem valores médios menores que os
demais grupos para Hematócrito e valores médios maiores para Ferro e
Saturação da Transferrina. Esta observação corrobora com estudos que
afirmam que o ferro sérico não é o melhor indicador para o estado nutricional
em ferro, pois os anêmicos apresentam valores maiores que outras crianças.
As crianças diagnosticadas como deficientes em ferro II possuem
valores médios menores que as anêmicas para Ferritina.
Ainda pela tabela exposta, parece, através das médias demonstradas,
que os anêmicos (concentração de Hb menor que o ponto de corte) não são
anêmicos por deficiência de ferro, já que os parâmetros para esta avaliação,
em sua maioria, encontram-se acima do limite para normalidade. Porém, é
interessante notar que a média aritmética não é a melhor maneira para
visualizar a variação dos parâmetros (normalmente alta) em cada grupo.
Também foi analisado se o consumo de ferro (em mg/100 g de snack)
diferia de acordo com o snack consumido e o diagnóstico inicial. Não houve
diferença nos valores médios de consumo de ferro por diagnóstico (p-valor:
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0,6155), snack (p-valor: 0,3675) e nem foi constatado efeito de interação
entre o salgadinho e o diagnóstico (p-valor: 0,7971), no ajuste de um modelo
de análise de variância com dois fatores fixos. As suposições de
normalidade e homocedasticidade foram satisfeitas. Os perfis médios
observados do consumo de ferro estão apresentados abaixo.

Figura 11 – Consumo de Ferro segundo salgadinho (snack) e diagnóstico.

AG

DG II

DG I

AP

DP II

LEGENDA:
AG: anêmicos consumindo o snack de grão-de-bico, pulmão e milho
DG II: deficientes em ferro grau II consumindo o snack de grão-de-bico, pulmão e milho
DG I: deficientes em ferro grau I consumindo o snack de grão-de-bico, pulmão e milho
AP: anêmicos consumindo o snack de pulmão e milho
DP II: deficientes em ferro grau II consumindo o snack de pulmão e milho
DP I: deficientes em ferro grau I consumindo o snack de pulmão e milho

DP I
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Tabela 19 - Consumo de Ferro no estudo de intervenção. Itapetininga, SP,
2006.
Salgadinho

Diagnóstico

grão-de-bico/pulmão/milho
grão-de-bico/pulmão/milho
grão-de-bico/pulmão/milho
pulmão/milho
pulmão/milho
pulmão/milho

Anêmico
Deficiente II
Deficiente I
Anêmico
Deficiente II
Deficiente I

Medidas Descritivas
Desvio
Média
Mediana
padrão
41,65
39,45
13,51
33,56
30,93
18,98
39,95
25,20
24,03
37,43
38,84
8,76
34,73
37,16
15,97
34,33
35,29
11,20

Observações

9
10
13
11
6
18

Para avaliar os incrementos dos parâmetros bioquímicos após
consumo do snack, primeiramente, foram testadas sua normalidade e
homocedasticidade. As variáveis: incremento em CHCM, incremento em
CTLF, incremento em Ferro Sérico, incremento em Hb (punção venosa),
incremento em Hemácias, incremento em Hematócrito e incremento em
VCM tiveram as suposições de normalidade e homocedasticidade
satisfeitas.
As variáveis: incremento em Ferritina Sérica, incremento em HCM,
incremento em Saturação da Transferrina e incremento em Transferrina não
atendem a pelo menos uma das suposições acima descritas e foram
ajustadas por um modelo de quase-verossimilhança com ligação identidade.
Satisfeitas as suposições, não foi observado efeito do diagnóstico
inicial, do snack consumido ou de interação entre diagnóstico e snack para
as seguintes variáveis: incremento em CHCM, incremento em CTLF,
incremento em Hb por punção venosa, incremento em HCM, incremento em
Hemácias, incremento em Hematócrito, incremento em Saturação da
Transferrina e incremento em VCM.
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A variável incremento em Ferro Sérico apresentou efeito somente de
diagnóstico (p-valor: 0,0332) da seguinte forma: as crianças anêmicas
possuem incremento médio menor que as deficientes em ferro. Não há
diferença significativa no incremento médio em Ferro Sérico entre os graus
de deficiência de ferro, ao nível de 5%. Porém, como observado na análise
diferencial de diagnóstico e em outros estudos, o ferro sérico não pode ser
considerado uma variável relevante para conclusões a respeito do estado
nutricional em ferro.
A variável Incremento em Ferritina mostrou efeito apenas de
diagnóstico (p-valor: 0,0251) da seguinte forma: as crianças deficientes em
ferro grau II apresentaram incrementos médios maiores que os demais
grupos. Não há diferença significativa no Incremento médio em Ferritina
entre crianças anêmicas e saudáveis ao nível de 5%.
A variável Incremento em Transferrina também apresentou efeito
apenas de diagnóstico (p-valor: 0,0228). Assim, as crianças anêmicas
tiveram incrementos médios menores que as outras crianças, pois o
intervalo de confiança para a diferença entre deficientes e anêmicos só
contém valores positivos. Não há diferença significativa no Incremento médio
em Transferrina entre crianças deficientes em ferro, independente do grau
da deficiência, ao nível de 5%. A Tabela 20 mostra a média dos intervalos
das variáveis mencionadas.
Assim, é possível concluir que o diagnóstico da criança teve papel
mais importante nas mudanças dos índices analisados que o próprio snack

________________Anemia em pré-escolares

114
e intervenção nutricional com snacks fonte de ferro

consumido e que as crianças deficientes grau II apresentaram maiores
mudanças que as crianças anêmicas. Talvez, para aquelas crianças cujo
estágio de deficiência é mais avançado e a anemia já está instalada, a
reversão desse quadro seja mais complexa e, conseqüentemente, a
mudança nos parâmetros necessite de um período de tempo maior.
Tabela 20 - Médias de incremento por snack e diagnóstico.
Itapetininga, SP, 2006.
Variável

Ferro Sérico
µg/dL

Ferritina Sérica
µg/L

Média*

GB/P/M

IC 95% global
Diferença
Anêmico

GB/P/M

Deficiente II

20,06a

GB/P/M

Deficiente I

8,28a

P/M

Anêmico

-14,57b

P/M

Deficiente

10,02

P/M

Deficiente I

15,78

GB/P/M

Anêmico

-9,29

GB/P/M

Deficiente II

9,66b

GB/P/M

Deficiente I

-8,71a

P/M

Anêmico

-11,40a

P/M

Deficiente II

4,09

P/M

Deficiente I

0,72

Snack

-1,41b

a
a

a

b
a

-12,22b
GB/P/M
Anêmico
30,80a
GB/P/M
Deficiente II
16,08a
GB/P/M
Deficiente
I
Transferrina Sérica
mg/dL
-17,18b
P/M
Anêmico
14,33a
P/M
Deficiente II
15,23a
P/M
Deficiente I
Legenda: G/P/M (salgadinho de grão-de-bico, pulmão e milho) e P/M (salgadinho
de pulmão e milho)
* comparações múltiplas – letras diferentes representam diferenças significativas a
5%, considerando somente o diagnóstico, já que não houve diferença quanto ao
snack.
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Para avaliar a existência de mudanças nos parâmetros bioquímicos
antes e após o consumo dos snacks foram construídos intervalos de
confiança para a diferença entre o valor final e o inicial do parâmetro usando
a estatística t (variáveis com suposição de normalidade satisfeita) ou a
estatística z (variáveis ajustadas pelo modelo de quase-verossimilhança).
Nos Incrementos em Ferritina, Ferro Sérico e Transferrina houve efeito de
diagnóstico e, portanto, a comparação foi feita em grupos definidos pelos
diagnósticos semelhantes e diferentes conforme os resultados expostos
acima. Nas outras variáveis, onde não houve efeito nem de diagnóstico, nem
de snack, a análise foi realizada para todas as crianças juntamente.
A Tabela 21 mostra as estimativas pontuais e por intervalo das
diferenças nos valores finais e iniciais para os parâmetros bioquímicos
utilizados no ensaio.
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Tabela 21 - Intervalos de confiança para as diferenças médias nos
valores finais e iniciais das variáveis incrementais em que foi realizado
o teste t pareado. Itapetininga, SP, 2006.
Variável (unidade)

Diferença

CHCM (%)
CTLF (µg/dL)
Ferritina (µg/mL)
(deficientes em ferro II)
Ferritina (µg/mL)
(anêmicos e deficientes em ferro I)
Ferro Sérico (µg/dL)
(anêmicos)
Ferro Sérico (µg/dL)
(deficientes em ferro II e I)
Hb por punção venosa (g/dL)
HCM (pg/mL)
3
Hemácias (milhões/mm )
Hematócrito (%)
Saturação de Transferrina (%)
Transferrina (mg/dL)
(anêmicos)
Transferrina (mg/dL)
(deficientes em ferro II e I)
VCM (µm3)

0,57
4,43

IC 95%
Diferença
[0,43; 0,72]*
[-9,61; 18,47]

7,57

[2,31; 12,83 ]*

-6,07

[-11,91; -0,23]*

-8,65

[-22,84; 5,55]

13,88

[4,62; 23,14]*

0,44
-0,11
0,08
0,72
0,03

[0,26; 0,63]*
[-0,25; 0,04]
[0,01; 0,16]*
[0,16; 1,27]*
[-0,04; 0,09]

-14,95

[-40,90; 11,00]

24,62

[18,66; 29,62]*

0,13

[-0,37; 0,63]

* diferenças significativas a 5%.

As variáveis CTLF, HCM, Saturação de Transferrina e VCM não
apresentam diferenças nos valores médios antes e após o consumo dos
salgadinhos.
As variáveis CHCM, Hb (punção venosa), Hemácias e Hematócrito
aumentam os valores médios após o consumo dos snacks. A concentração
de Hb apresentou aumento de 0,44 g/dL, independente do snack consumido
ou do diagnóstico inicial.
A Ferritina apresentou aumento em seus valores médios para as
crianças deficientes em ferro grau II (intervalo somente com valores
positivos) e uma redução em sua média para anêmicos e deficientes em
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ferro grau I (intervalo apenas com valores negativos). A Transferrina, por sua
vez, teve aumento significativo em sua média para crianças deficientes em
ferro, porém não houve mudanças em sua média para as crianças
anêmicas.
A variável Ferro Sérico não apresenta, em média, alterações em seus
valores para crianças anêmicas (o intervalo contém o valor 0), mas, por
outro lado, há um aumento em seus valores médios para crianças
deficientes em ferro (o intervalo só contém valores positivos).
TORRES et al. (1994) relataram aumento de 0,95 g/dL na
concentração de Hb em crianças entre 24 e 36 meses após suplementação
com sulfato ferroso (12 mg de ferro/dia) por 30 dias. Porém, somente 46%
da amostra inicial compareceu espontaneamente para a realização do
exame de sangue venoso final.
ALMEIDA et al. (2003) trabalharam com suco de laranja fortificado com
ferro. O suco foi oferecido a crianças de 12 a 72 meses, de uma creche no
estado de São Paulo. O consumo de ferro e vitamina C, diariamente, foi, em
média, de 5,7 mg e 28 mg/dia, respectivamente. A concentração de Hb foi
obtida através do Hemocue e o ensaio durou 4 meses. Algumas crianças
mantiveram ou mesmo reduziram seus níveis de Hb, com 2 das crianças
tornando-se anêmicas ao final do estudo. Das 30 crianças inicialmente
anêmicas, 27 tiveram os valores de Hb aumentados. Das 20 inicialmente
não-anêmicas, 9 mostraram valores aumentados de Hb. Os autores
atribuem ao grande número de ausências nas creches, resultado das férias
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de julho, estes resultados negativos. A presença de doenças também pode
ser considerada, especialmente infecções virais típicas de inverno. Os
autores ainda apontam que um grande número de crianças que
freqüentavam as creches já tinha feito uso de sulfato ferroso, porém esta
atitude não apresentou qualquer impacto positivo na redução da prevalência
de anemia.
No presente estudo, das 20 crianças inicialmente anêmicas, apenas 5
continuaram nessa condição, mostrando que as crianças selecionadas neste
estudo eram realmente deficientes em ferro. Das 47 deficientes em ferro, 2
tornaram-se anêmicas.
TUMA et al. (2003) realizaram ensaio com crianças de 2 a 6 anos em
uma creche de Manaus (AM). A Hb foi analisada por um contador eletrônico
e o sangue foi colhido por punção venosa. As crianças foram divididas em 4
grupos que receberam farinha de mandioca fortificada com ferro (quelato)
por aproximadamente 100 dias. Um grupo recebeu farinha sem fortificação,
e os outros com 1, 2 e 3 mg de ferro/dia. Não houve diferença na média final
e no ganho de concentração de Hb entre os grupos estudados.
DE PAULA e FISBERG (2001) avaliaram o efeito do consumo de 20 g
de açúcar fortificado com ferro (triglicinato quelato) sobre anemia em 93
crianças de uma creche com idade entre 10 e 48 meses. Foi observado
aumento de 0,4 g/dL na concentração de Hb em ambos os grupos: tanto nos
que receberam açúcar fortificado com 10 mg de ferro/kg quanto no grupo
que recebeu 100 mg de ferro/kg de açúcar.

________________Anemia em pré-escolares

119
e intervenção nutricional com snacks fonte de ferro

SIMÕES et al. (1999) realizaram estudo de suplementação com 0,5 mg
de ferro (oriundo de fração celular desidratada – ferro heme, com 20% de
biodisponibilidade) oferecido diariamente a 32 mulheres durante um período
de 60 dias e avaliaram a diferença nos parâmetros ferro sérico, ferritina e
CTLF para entre o grupo suplementado e o grupo não suplementado. Os
níveis de ferro sérico foram significativamente maiores para o grupo
experimental. Ao contrário, a CTLF apresentou níveis significativos um
pouco menores no grupo experimental, indicando que este grupo teve um
melhor aproveitamento do ferro durante o estudo. A ferritina apresentou uma
tendência de declínio nos dois grupos. Alterações nos níveis de VCM e Hb
não foram encontradas, porém, todas as mulheres apresentavam níveis
normais de concentração de Hb no início do estudo.
VÍTOLO et al. (1998) avaliaram o efeito de um mingau de farinha de
cereais adicionado de ortofosfato de ferro (12 mg/100 g) em crianças de 1 a
4 anos de idade de uma creche no município de São Paulo. O produto foi
oferecido por 8 semanas. Não houve diferença significativa nas médias de
concentração de Hb antes e após a intervenção.
WALTER et al. (1993) avaliaram o impacto do programa chileno de
suplementação de ferro na merenda escolar. O programa havia sido
implantado há 3 anos e utilizava biscoitos contendo fração celular
desidratada. Os autores observaram diminuição nos valores de ferritina nos
grupos caso e controle.
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NOGUEIRA et al. (1992) mostraram que as crianças de 2 a 4 anos,
consumindo 35 g de biscoitos/dia (4,2 mg de ferro oriundo de sangue
bovino), responderam com rapidez à oferta de ferro, sendo que, no período
de 3 meses houve uma recuperação dos níveis de hemoglobina em todas as
crianças (de 9,4 para 13,2 g/dL). É importante notar que das 16 crianças
participantes do estudo, 12 eram anêmicas. Os autores ainda lembram que a
concentração de hemoglobina é um dos últimos parâmetros a ser alterado
na deficiência de ferro e o primeiro a ser observado na recuperação.
Sabe-se que a concentração de Hb se modifica com o aumento da
idade. Entretanto, o aumento observado neste parâmetro não deve ser
resultado deste fenômeno fisiológico, já que o período de intervenção foi
curto para sofrer interferência desta ordem.
Assim, pode-se concluir que o ensaio realizado apresentou resultados
positivos considerando o aumento na concentração de Hb em todas as
crianças, independente do diagnóstico inicial ou do snack consumido. Esse
aumento não foi encontrado em outros estudos, de fortificação e
suplementação, realizados com objetivo e faixa etária semelhantes. Além
disto, o tempo de consumo é inferior a alguns estudos desenvolvidos que
apresentaram resultados maiores no aumento da concentração de Hb.
A avaliação sensorial comparando a aceitação dos dois produtos
estudados é de grande importância e apresentou resultados motivadores
para a realização do ensaio, porém os métodos utilizados para este tipo de
avaliação podem ser questionados, principalmente pela faixa etária
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envolvida. As crianças muitas vezes não conseguem comparar corretamente
os produtos e quando o consumo do mesmo é prolongado, os resultados de
aceitação podem ser diferentes. Seria interessante realizar a mesma análise
sensorial repetidas vezes e em intervalos diferentes para tentar reproduzir
mais fielmente o comportamento da criança frente a um produto e o seu
tempo de consumo.
No entanto, apesar dessa observação e do consumo dos snacks
apresentar diferença quanto à formulação dos produtos, quando as análises
foram realizadas ajustando-se o valor pelo conteúdo de ferro presente no
snack, essa diferença no consumo não foi importante.
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5. CONCLUSÃO
A fortificação de alimentos surge como uma estratégia promissora e
viável no combate a diversas deficiências nutricionais e no caso do ferro
deve ser considerada sob diversos aspectos, principalmente quanto à
natureza do agente de fortificação.
Para ser efetiva, a fortificação de alimentos com ferro deve assegurar
quantidades significativas do mineral, bem como a escolha de um alimento
que seja habitualmente consumido pela população alvo e que não sofra
alterações sensoriais. Além disto, deve-se garantir que a forma do ferro
adicionado ao alimento, seja absorvida em quantidades adequadas.
No presente estudo, os snacks desenvolvidos atingiram os objetivos
quanto

à

incorporação

de

ferro

utilizando

matérias-primas

não

convencionais, como o pulmão bovino e o grão-de-bico. A aceitação do
produto, avaliada através de escala hedônica facial, foi alta, mostrando que
a fortificação de um produto como este para uma faixa etária semelhante
poderia ser uma alternativa viável.
No que diz respeito à escolha deste produto para fortificação, apesar
de se ter conhecimento que snacks tem seu consumo altamente
desaconselhado pelos profissionais de saúde, especialmente nutricionistas e
médicos, é interessante verificar o papel da tecnologia e do conhecimento na
mudança de conceito de um produto. Salgadinhos ou snacks somente são
criticados pela sua composição nutricional e elevada quantidade de gordura

________________Anemia em pré-escolares

123
e intervenção nutricional com snacks fonte de ferro

saturada. Aliado a isso, destaca-se seu valor econômico, por ser acessível a
todas as classes sociais. Essa característica também torna o produto
interessante para programas de fortificação de alimentos. Pois neste caso,
seu consumo, uma das variáveis mais importantes a ser considerada num
programa de fortificação, pode ser garantido. Assim, a substituição da
gordura na aromatização e o prévio desengorduramento das matériasprimas de alto valor nutricional empregadas deram origem a um produto
promissor, tanto do ponto de vista nutricional como de saúde pública, que
pode vir a ser produzido em grande escala e comercializado como qualquer
snack disponível no mercado.
Um fator importante a ser considerado na avaliação da eficácia ou
efetividade de programas de fortificação é a escolha de parâmetros
bioquímicos adequados para monitoramento de mudanças. Muitos estudos
têm utilizado somente a concentração de hemoglobina e assim, falhado em
demonstrar claras melhorias (HURRELL, 2002).
As variáveis que melhor explicam a ocorrência de anemia em crianças
de 2,5 a 6 anos de idade em Itapetininga são a idade e o número de filhos. À
medida que a idade da criança aumenta, mantendo o número de filhos
constante, a chance de a criança ser anêmica diminui. Por outro lado, à
medida que o número de filhos na família aumenta, mantendo a idade da
criança constante, sua chance de ser anêmica também aumenta.
A prevalência de anemia estimada (13,02%) é bem inferior às
apresentadas em estudos com populações semelhantes. Este baixo índice
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pode ser resultado de uma série de fatores simultâneos como: a melhoria
das condições básicas de saneamento, o programa nacional de fortificação,
a alimentação escolar, a renda familiar, entre outros.
Apesar das várias dificuldades em se mensurar corretamente o
consumo dietético de uma dada população, a avaliação da adequação no
consumo de ferro por crianças na faixa etária estudada revela um importante
papel da merenda escolar no aporte diário de ferro para essas crianças.
Talvez esse seja um ponto importante da baixa prevalência de anemia
encontrada no município.
Assim como em outros estudos, sugere-se que o uso da concentração
de Hb, medida através de sangue capilar e Hemocue, é adequado para
estimativas populacionais de prevalência de anemia. Os valores médios da
concentração de Hb (punção venosa) Inicial são maiores que os valores
médios da concentração de Hb Hemocue somente para as crianças
saudáveis ou deficientes em ferro. Para as crianças anêmicas não há
diferença entre os valores médios das duas medidas.
Apesar de inúmeras tentativas para comparação de estudos, é
importante destacar que esse processo se torna complexo devido às
diferenças entre metodologias empregadas. Exemplos comuns são: o fato
de não se levar em consideração, nas análises estatísticas, o efeito do
conglomerado utilizado na seleção amostral; a não descrição ou o excessivo
número de perdas amostrais; a faixa etária e a ausência de informações
basais sobre os parâmetros bioquímicos analisados, entre outros.
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Dentro do que foi proposto e analisado, conclui-se que há diferença
nos valores médios por diagnóstico nos seguintes parâmetros bioquímicos
iniciais: CHCM Inicial, HCM Inicial, VCM Inicial, Hematócrito Inicial,
Transferrina Inicial, Ferro Sérico Inicial, Saturação de Transferrina Inicial e
Ferritina Inicial, apontando que os critérios selecionados para o diagnóstico
inicial (VCM, Saturação da Transferrina e Ferritina) são adequados para
diferenciar corretamente saudáveis de deficientes de ferro e de anêmicos.
O consumo de ferro não apresentou, em média, diferenças por snack
consumido ou diagnóstico inicial. Assim, esse possível viés de conclusão
pôde ser descartado.
Os parâmetros CHCM (0,57%), Hb por punção venosa (0,44 g/dL) e
Hematócrito (0,72%) aumentaram seus valores médios após o consumo dos
snacks para todas as crianças, tanto as anêmicas, como as deficientes em
ferro e as saudáveis. A Ferritina apresentou aumento para deficientes (7,57
mg/L) e redução para anêmicos e saudáveis. O Ferro Sérico apresentou
aumento de 13,88 mg/dL e a Transferrina Sérica de 24,62 mg/dL, mas estes
aumentos foram verificados somente em deficientes e saudáveis.
Alguns parâmetros bioquímicos não sofreram alterações antes e após
o consumo dos snacks: CTLF, HCM, Saturação da Transferrina e VCM.
Apesar da melhoria no estado nutricional, em ferro, das crianças após
o ensaio clínico, não houve diferença estatisticamente significativa entre os
grupos estudados.
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ANEXO 1
“Ficha para avaliação sensorial dos snacks”
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NOME:___________________________________________ IDADE:______

Faça um X dentro do quadro abaixo da figura que melhor descreve sua
opinião sobre esse salgadinho.
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ANEXO 2
“Questionário – fase 1”
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QUESTIONÁRIO
“PREVALÊNCIA DE ANEMIA”
Dados da criança:

NOME:_________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: ___________________SEXO__________________________
RAÇA:________________________PESO AO NASCER:_________________________
Dados do responsável:

NOME: _________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: ___________________SEXO__________________________
RAÇA:_______________________TELEFONE PARA CONTATO:__________________
ESCOLARIDADE DA MÃE/MADRASTA:_______________________________________
OCUPAÇÃO DA MÃE/MADRASTA:___________________________________________
ESTADO CIVIL:__________________________________________________________
ESCOLARIDADE DO PAI/PADRASTO:________________________________________
OCUPAÇÃO DO PAI/PADRASTO:___________________________________________
ESTADO CIVIL:__________________________________________________________
RENDA FAMILIAR MENSAL:________________________________________________
SUA CASA POSSUI ÁGUA ENCANADA?
a) sim
b) não
SUA CASA POSSUI SANITÁRIO COM DESCARGA?
a) sim
b) não
QUANTOS FILHOS VOCÊ TEM, INCLUINDO O DO ESTUDO?
Nome do filho:_______________________ idade:__________________
Nome do filho:_______________________ idade:__________________
Nome do filho:_______________________ idade:__________________
Nome do filho:_______________________ idade:__________________
Nome do filho:_______________________ idade:__________________
QUANTAS PESSOAS MORAM NA SUA CASA?_________________________________

________________Anemia em pré-escolares

141
e intervenção nutricional com snacks fonte de ferro

ANEXO 3
“Questionário – fase 2”
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QUESTIONÁRIO
“ENSAIO CLÍNICO”
Dados da criança:

NOME:_________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: ___________________SEXO__________________________
RAÇA:________________________PESO AO NASCER:_________________________
Dados do responsável:

NOME: _________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: ___________________SEXO__________________________
RAÇA (branco, negro, mestiço...):__________TELEFONE PARA CONTATO:__________

SEU FILHO JÁ TEVE ANEMIA? ____________
SE SIM, QUEM LHE FALOU:
a) médico
b) vizinho
c) você percebeu
d) outro ______________
HÁ QUANTO TEMPO? ___________
SEU FILHO(A) TOMA ALGUM REMÉDIO PARA ANEMIA?
a) sim
b) não
SEU FILHO(A) ESTÁ COM DIARRÉIA?
a) sim
b) não
SEU FILHO APRESENTA PERDA DE SANGUE?
a) sim
b) não
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ANEXO 4
“Exames Clínicos – Kits comerciais”
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CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO
Método Ferrozine
CAT BT - 12.009.00
FINALIDADE
Kit destinado à determinação da Capacidade de Fixação de Ferro no Soro.
PRINCÍPIO DO MÉTODO
O Ferro é transportado no sangue por uma Beta-globulina específica denominada Transferrina. Cada molécula de
Transferrina é capaz de transportar 2 átomos de íons Fe3+ e em condições fisiológicas a Transferrina encontra-se em
torno de 30% saturada. Para determinar a Capacidade de Fixação de Ferro à molécula de Transferrina, incuba-se o
soro em teste com um Padrão de Ferro. Este Ferro irá saturar os sítios disponíveis da Transferrina e o excesso de
Ferro (não ligado) será dosado através do complexo corado com Ferrozine, indicando a Capacidade de Fixação de
Ferro do paciente.
COMPOSIÇÃO DOS REAGENTES
1- Reagente A: Tampão TRIS 2,5 mmol/L pH 8,50, hidroxilamina 300 mmol/L e surfactante 0,25%.
2- Reagente B: Ferrozine 30 mmol/L e hidroxilamina 300 mmol/L.
3- Padrão: Solução de Ferro 500 _g/dL.
AMOSTRA - PREPARO E ESTABILIDADE
• Soro
O Ferro é estável por 4 dias de 2 a 8 ºC.
Não utilizar amostra hemolisada.
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
Repetibilidade
A realização de 20 determinações de uma mesma amostra em um mesmo dia, com valor dentro da faixa de referência,
mostrou um Coeficiente de Variação de 4,07%.
Reprodutibilidade
A realização de 10 determinações de uma mesma amostra, analisada em dias diferentes mostrou um Coeficiente de
Variação de 5,17%.
Especificidade Analítica
A comparação com um método similar, já validado, mostrou um coeficiente de correlação, r, igual a 0,992 a partir de
amostras obtidas de pacientes de ambulatório. A equação de regressão obtida foi Y = 1,0332 X + 7,861.
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FERRO CRX
Método Cromazurol B
CAT BT - 12.004.00
FINALIDADE
Kit destinado à determinação de íons Ferro no Soro.
PRINCÍPIO DO MÉTODO
O ferro reage com o cromazurol B (CAB) e brometo de cetiltrimetilamônio (CTMA) para formar um complexo ternário
colorido azul com uma absorbância máxima em 623 nm. A intensidade da cor produzida é diretamente proporcional à
concentração de ferro na amostra.
COMPOSIÇÃO DOS REAGENTES
1- Reagente: Cromazurol B 0,13 mM, Brometo de CTMA 0,82 mM, Tampão acetato pH 4,75.
2- Padrão:- Solução de Ferro (valor da concentração, vide rótulo do frasco de padrão)
AMOSTRA - PREPARO E ESTABILIDADE
• Soro
O Ferro é estável por 4 dias de 2 a 8 ºC.
Não utilizar amostra hemolisada.
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
Repetibilidade
A realização de 20 determinações de uma mesma amostra em um mesmo dia, com valores dentro da faixa de
referência mostrou um Coeficiente de Variação de 3,18%
Reprodutibilidade
A realização de 10 determinações de uma mesma amostra, analisada em dias diferentes mostrou um Coeficiente de
Variação de 1,45%.
Especificidade Analítica
A comparação com um método similar, já validado, mostrou um coeficiente de correlação, r, igual a 0,998 a partir de
amostras obtidas de pacientes de ambulatório. A equação de regressão obtida foi Y=0,9814X + 3,7075.
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TRANSFERRINA
Método Turbidimétrico
CAT BT - 20.016.00
FINALIDADE
Kit destinado à determinação de Transferrina no Soro.
PRINCÍPIO DO MÉTODO
A determinação está baseada em um método imunoturbidimétrico em que anticorpos específicos formam com a
transferrina um complexo insolúvel, dando uma turbidez cuja intensidade é proporcional à quantidade de
transferrina da amostra, determinado em espectrofotômetro a 340 nm.
COMPOSIÇÃO DO REAGENTE
Reagente Específico Anti-Transferrina - Anticorpos anti-transferrina; Tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 8,0;
Polietilenoglicol e estabilizante.
AMOSTRA - PREPARO E ESTABILIDADE
Soro fresco. Estável 7 dias entre 2 e 8 ºC ou 3 meses a -20 ºC.
Descartar as amostras lipêmicas e hemolisadas.
Amostras com restos de fibrina devem ser centrifugadas antes de usar.
Diluir com solução salina (NaCl 0,9%) os calibradores, controles e amostras na proporção de 1 : 11.
Ex: 50 µL de amostra, calibrador ou controle + 500 µL de solução salina.
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
Repetibilidade
A realização de 20 determinações de uma mesma amostra em um mesmo dia, com valores dentro da faixa de
referência mostrou um Coeficiente de Variação de 3,98%.
Reprodutibilidade
A realização de 10 determinações de uma mesma amostra, analisada em dias diferentes mostrou um Coeficiente
de Variação de 3,73%.
Especificidade Analítica
A comparação com um método similar, já validade, mostrou um coeficiente de correlação, r, igual a 0,975 a partir
de amostras obtidas de pacientes de ambulatório. A equação de regressão obtida foi Y = 0,9649 X - 0,1128.
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FERRITINA
Método Turbidimétrico
CAT BT - 20.008.00
FINALIDADE
Kit destinado à determinação da Ferritina no Soro.
PRINCÍPIO DO MÉTODO
As partículas de látex recobertas com anticorpos anti-ferritina humana são aglutinadas pela ferritina presente na
amostra. A aglutinação provoca aumento na turbidez proporcional à concentração de ferritina e, por comparação
com um calibrador de concentração conhecida, pode-se determinar o conteúdo de ferritina na amostra ensaiada.
COMPOSIÇÃO DOS REAGENTES
Diluente: Tampão Tris 20 mmol/L; pH 8,2.
Látex: partículas de látex sensibilizadas com anticorpo anti-Ferritina humana.
Calibrador: Soro humano. A concentração de ferritina vem indicada na etiqueta do frasco.
Todos os componentes de origem humana apresentam resultados negativos para o antígeno HBs e para o antiHIV. No entanto, devem ser tratados com precaução como potencialmente infectante.
AMOSTRA - PREPARO E ESTABILIDADE
Soro fresco. Estável 7 dias de 2 a 8 ºC ou 3 meses a -20 ºC.
Descartar as amostras lipêmicas e/ou hemolisadas.
Amostras com restos de fibrina devem ser centrifugadas antes de usar.
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
Repetibilidade
A realização de 20 determinações de uma mesma amostra em um mesmo dia, com valores dentro da faixa de
referência mostrou um Coeficiente de Variação de 4,07%.
Reprodutibilidade
A realização de 10 determinações de uma mesma amostra, analisada em dias diferentes mostrou um Coeficiente
de Variação de 2,46%.
Especificidade Analítica
A comparação com um método similar, já validade, mostrou um coeficiente de correlação, r, igual a 0,998 a partir
de amostras obtidas de pacientes de ambulatório. A equação de regressão obtida foi Y = 0,935 X - 2,3967.
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ANEXO 5
“Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas – USP”
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ANEXO 6
“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
fase 1”
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CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO
“PREVALÊNCIA DE ANEMIA”

Eu, _________________________________________, pai ou responsável pelo menor
_______________________________________,

dou

o

meu

consentimento

para

participação do mesmo no projeto de pesquisa intitulado “Anemia ferropriva e intervenção
nutricional com diferentes produtos extrusados”, sob responsabilidade da pesquisadora
Thais de Campos Cardenas. Estou sabendo que a criança vai realizar um exame de
sangue para diagnóstico de anemia. Também sei que sou livre para aceitar ou não a
participação desta criança na pesquisa citada e, caso aceite, tenho liberdade para desistir
a qualquer hora.

Ciente: ______________________________________
Assinatura do pai ou responsável

Telefone para contato:
Thais de Campos Cardenas (15-3271XXXX ou 11-97XXXXX) – pesquisadora
Maíra Costa Boldrim (15-3271XXXX ou 15-97XXXXXX) – estagiária
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ANEXO 7
“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
fase 2”
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO
“ENSAIO CLÍNICO”

Eu, _________________________________________, pai ou responsável pelo menor
_______________________________________,

dou

o

meu

consentimento

para

participação do mesmo no projeto de pesquisa intitulado “Anemia ferropriva e intervenção
nutricional com diferentes produtos extrusados”, sob responsabilidade da pesquisadora
Thais de Campos Cardenas. Estou sabendo que a criança vai realizar exame de sangue
no início e final da pesquisa, que tem o prazo máximo de duração 90 dias. Também sei
que sou livre para aceitar ou não a participação desta criança na pesquisa citada e, caso
aceite, tenho liberdade para desistir a qualquer hora.

Ciente: _____________________________________________
Assinatura do pai ou responsável

Telefone para contato:
Thais de Campos Cardenas (15-3271XXXX ou 11-97XXXXX) – pesquisadora
Maíra Costa Boldrim (15-3271XXXX ou 15-97XXXXXX) – estagiária
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ANEXO 8

“Consentimento para Realização do Estudo
pelas Secretarias Municipais Envolvidas”
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ANEXO 9
“Mapa com a distribuição das creches
estudadas”
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