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1. INTRODUÇAO

o ferro, elemento presente em todas as células do

organismo e envolvido com um grande numero de reações bioqui-

micas, tem uma importância nutricional largamente conhecida(19)~

A anemia nutri.cional é de acordo com a Organização Mu.!:!.

dial de Saude (OMS) um dos maiores problemas de sãude publica

de paises em desenvolvimento.

E conceituada como: "a condição na qual a concentra

ção de hemoglobina estã abaixo do nivel considerado

para um dado individuo, devido ã deficiência de um ou

normal

mais

dos nutrientes necessãrios para a hematopoiese; ou alterna-

tivamente, como a condição na qual a concentração de he-

moglobina se eleva com o aumento de nutriente(s) absorvi

do(s)". Sua maior causa e a deficiência de ferro.

Os levantamentos da prevalência da anemia em

população, para caracterização dos grupos de risco aos

uma

quais

dirigir campanhas de suplementação ou fortificação de alimen-

tos são metas a serem cumpridas necessariamente para a resolu

ção do problema.

Embora não diretamente letal ao organismo(8), a anemia

por deficiência de ferro prejudica grandemente as atividades

fundamentais do ser humano, tanto no contexto individual, co-

mo no social .
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A relação que existe entre a ocorrência de anemia e

condições s6cio-econ6micas e culturais de uma população ~ evi

dente.

GRIVETTI(26), em ensaio feito sobre o tema que den~

minou Nutrição Cultural aponta a ampla associação entre o ti-

po de dieta sugerida, o estado nutricional e o comportamento

humano.

Assim, quando se pensa na melhoria .da qualidade nu-

tricional de uma dieta, deve-se ter em mente que a cultura e

considerada o seu maior determinante.

Por outro lado, fatores sõcio-econõmicos dificultam

a possibilidade da escolha adequada de alimentos e estão as-

sociados a condições higiênico-sanitárias insatisfatõrias.

Essas condições, em sua interação, explicam a elev~

d . .d
- . d . ~ (3)(9)(21)(65)

a lnCl enCla e anemla em palses como o nosso

(73)

o ferro, não obstante ser um dos minerais mais abun-

dantes na natureza, tem uma biodisponibilidade geralmente li-

mitada, e esp~cies superiores frequentemente apresentam

dos de deficiência do elemento.

esta

o conceito de biodisponibilidade, utilizado inicial

mente no campo da farmacologia, aplicável aos estudos na area

de Nutrição expressa a fração de um nutriente aportado por
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um alimento ou dieta, que ~ absorvido e metabolizado pelo or-
.

(
32)ganlsmo .

o ferro estã presente em todas as celulas do orga -

n;smo como parte de metaloproteinas, que podem ser classifica

das em três grupos(3l)(85).

o primeiro ~ o de proteinas que caracterizim-se por

sua habilidade em ligar oXigênio reversivelmente; a esse gr.!!

po pertencem a hemoglobina e a mioglobina. o ferro provenie~

te de s s a s d ua s mo 1~ cul a s c o r r e s p o n d e a c e r c a de 2, 5 e 1, 5 g res

pectivamente, no homem adulto.

O segundo grupo ~ o de proteinasque formam comple -

xos reversiveis com o elemento e cuja função principal ~ de

transporte e armazenamento. Assim, o ferro de ferritina e he

mossiderina corresponde a 0,5-1,Og no homem adulto e menos do

que 0,5g na mulher adulta. O ferro de transferrina, a protei

na de transporte, ~ cerca de 3mg em ambos os casos.

Ao terceiro grupo pertencem o extenso numero de en-

.zimas relacionadas, na maioria dos casos, com reações de óxi-

do-redução e que equivale a um.total de 6 a 8mg do elemento.

O balanço de ferro no organismo ~ mantido por ajus-

tes fisiológicos dos mecanismos de absorção.

NARASINGA RAO(50), sistematizando as fases de absor

ção de f€rro, subdividiu-as em três: intra-luminar, mucosa e

corporea.

em que o alimento ~ digeridoA fase intra-luminar
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por enzimas gãstricas e pancreiticas no 1ümen intestinal. E

nessa fase que as interações entre o ferro e componentes

alimentOs tem a sua maior inf1u~ncia.

dos

A fase mucosa, que ocorre principalmente no duodeno

e que se caracteriza pela retirada, por receptores da célula

mucosa, do ferro i6nico liberado dos alimentos.

so é dependente de energia(37)(68).

Esse proces-

Na ü1tima fase, dita corpórea o elemento e retira-

do pela transferrina e levado pelo sistema circulatório,

flgado e tecidos hematopoieticos.

ao

Consideram-se dois IIpoo1s11de ferro no processo de

absorção: o ferro hemínico, que normalmente representa . uma

parte menor (10-15% em países desenvolvidos) na ingestão to-

tal do elemento, e o ferro não hemínico, na forma de sais 1i-

gados ou não a componentes do alimento.

Ferro hemlnico e não hemínico entram na célula muco

sa por diferentes vias. o ferro não hemínico e liberado dos

alimentos na forma solüve1 e ionizada, ou como sais inorgâni-

cosinso1üveis. C o n s i d e r a - s e que o f e r r o na f o rm a sol ü v e 1 s e

ja o mais disponível para a absorção.

O ferro hemlnico é .absorbido intacto pela célula da

mucosa. Hã evid~ncias de que uma heme-oxigenase cata1ise a

quebra do grupo heme

(60)(83)ro .

absorvido, levando ã liberação do fer-

A quantidade de ferro que atravessa a barreira do
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epitelio gastro-intestinal relaciona-se com o estado nutricio

nal em ferro do organismo.

o transporte da mucosa intestinal para o plasma e

limitante, e varia inversamente com as alterações no ferro

corporal.

o controle da absorção intestinal do ferro pela mu-

cosa do intestino delgado esti estreitamente relacionado com

o balanço entre dois compartimentos intra-celulares: a trans-

ferrina de transporte e a ferritina, de armazenamento(11)(15)

(18)(69)

Em situações de equilibrio fisiológico, as necessi-

dades de ferro são determinadas, em sua maior parte, pela qua~

tidade de ferro perdido pelo organismo. Essas perdas são, em

geral, devidas à descamação de superficies epiteliais, às pe~

das de sangue pelo trato gastro-intestinal e à excreção bi-

1 i a r.

A absorção de ferro não heminico e muito afetada p~

10 estado nutricional em ferro, o que não e observadocom o

ferro heminico abaixo de poucos miligramas por refeição(31)

(84)

A biodisponibilidade de ferro e, em primeiro 1 u g a r,

determindada pela fração do mineral liberada pelo alimento e,

em segundo lugar, pela solubilidade, peso molecular e estabi-

lidade dos complexos formados com o ferro liberado.

Fatores como a digestibilidadedo alimento, a pre -
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sença de redutores e ligantes e o pH do trato gastro-intesti-

nal, são imediatamente lembradas quando se trata dessa libera

çao.

Estes fatores são divididos em fatores facilitado -

res e fatores inibidores(16)(20).

Entre os chamados fat6res facilitadores o icido as-

~ .. t t (16)
a carne sao os malS lmpor an es.

STEKEL(77) relata que a absorção de ferro de forti-

ficação em diferentes formulações varia de 3 a 12% dependendo

cõrbico e

de seu conteúdo em icido ascõrbico.

BERNER(7) em revisões sobre os efeitos da proteína

na biodisponibilidade de ferro aponta a import~ncia da . carne

como agente facilitador da absorção pela liberação de pepti -

deos que formam, com.o ferro, complexos solúveis de baixo pe-

so molecular.

Por outro lado, outras proteínas, como a caseína, a

gelatina e a proteina de soja tem ação contriria, liberando

peptideos que formam complexos insoluveis com o elemento.

Entre os fatores inibidores presentes nos alimentos

podemos destacar os taninos contidos por exemplo, no chi e no

cafe. Moleculas orgânicas, como os oxalatos e os fitatos, tam

bem são considerados inibidores da absorção de ferro(13)(20)

(49) -. -, embora no caso dos oxalatos a questao alnda nao

esclarecida(82).

esteja

A questão da fibra como fator interferente ainda e
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discutivel . E considerada por alguns um inibidor modesto(16)

e contrariamente por outros um fator facilitador que, ligan-

do o ferro, diminuiria a tend~ncia de formação de hidr5xidos

l
-. . t t o (64)pouco so uvelS no ln es lno .

CLYDESDALE(13), em ampla revisão sobre o tema, res

salta a importância desses conceitos na escolha de uma for

ma de ferro para fortificação de alimentos. Assim, piro-

fosfatos, ortofosfatos, hidrõxidos e õxidos são relativamen

te insoluveis em agua,

( 16 )cloretos .
quando comparados com hidrõxidos e

Diversos trabalhos desenvolvidos sobre o assunto(38)

(48)(49)(53)(66)(75) mostram que a biodisponibilidade de fe~

ro e de outros nutrientes ~ portanto o resultado de um con -

junto de fatores.

Assim, a biodisponibilidade de ferro de uma d i ,e ta

depende da forma em que o elemento se apresenta, das intera

çoes que se processam no lumen intestinal e de variações ine

rentes ao organismo.

o estudo desses fatores, atrav~s de m~todos jã co~

d -. (76)sagra os e lmportante, como aponta STEKEL ,na medida em

que define a possibilidade de absorção de ferro por populações de

paises em desenvolvimento e explicam a alta incidencia de ane
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mia nestas populações.

Um ponto de partida para possiveis modificações de~

se quadro ~ a caracterização dos alimentos mais consumidos em

um pals.

No Brasil, o inqu~rito feito em 1975, publicado

no ESTUDO NACIONAL DE DESPESA FAMILIAR (ENDEF)(25) ~ um docu-

mento oficial de que se dispõe para a sistematização desses

estudos.

Esse documento atesta a variedade dos hãbitos ali -

mentares da população brasileira e a importância de se avali-

ar, por regiões, as dietas mais consumidas, e os alimentos

que as compoem.

A determinação quantitativa do ferro aportado pela

dieta, e a avaliação de sua biodisponibilidade , sao passos

essenciais na direção dessas metas, constituindo o objetivo ge-
I

ral de nosso trabalho.

Paralelamente aos estudos de biodisponibilidade de-

senvolvem-se as t~cnicas para sua determinação. Segundo HALL

BERG(~4), a escolha entre eles depende, em grande parte, de

seu cus to.

O rato tem sido muito utilizado nos estudos de ab -

sorçao e metabolismo do ferro(15)(27)(28)(41)(69)(80).

O rato anêmico ~ o modelo experimental utilizado na

determinação da biodisponibilidade, pelo m~todo chamado cura-

tivo(2) ,
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o parâmetro medido por esse metodo e o aumento da

concentração de hemoglobina desses animais, quando alimenta -
dos com diferentes fontes de ferro que compõem as rações, a

serem testadas. A restrição feita a esse metodo e a impossi-

bilidade de extrapolar para seres humanos, os resultados obti

( 81 )dos. .

Uma alternqtiva que surgiu para os estudos de bio -

disponibilidade foi a utilização de metodos lIin vitroll

. . (47) (51)
os descrltos por NARASINGA RAO . e MILLER .

como

Baseiam-se, fundamentalmente, na simulação da dige~

tão do alimento ou dieta, seguida de uma diãlise em membrana

semi-permeãvel.

A porcentagem de ferro dialisado e, então, determi-

nada e esse resultado segundo SCHRICKER(72) apresenta uma boa

correlação com os metodos lIin vivoll feitos em seres humanos.
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2. OBJETIVOS

Determinara biodisponibilidade de ferro de dieta

Regional de S.Paulo (com base na ENDEF), em r~tos animicos.

Determinar a porcentagem de ferro dialisãvel nessa

dieta pelo metodo lIin vitroll .

Comparar os resultados com os obtidos pelos

metodos com dietas a base de caserna.

mesmos

Fazer uma avaliação preliminar da ~dequação da die-

ta regional de S. Paulo em relação ao ferro.
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3. 1 Preparação e anãlise das raçoes

3.1.1 Material

3.1.1.1 Ração ã base de case;na

Foram preparados dois tipos de ração ã base de

case;na, seguindo as especificações do COMMITEE on Laboratory

ANIMAL DIETSjNCR, cuja composição e descrita no Quadro 1.

QUADRO 1 - COMPOSIÇAODAS RAÇDES A BASE DE CASETNA

Ração de caseina
controle

%

Ração de case; na
I"1ivre de ferro" ,

%

Case;na

DL-metionina

Bitartarato de colina

Oleo de soja

Mistura salina*

Mistura salina isenta de ferro

Mistura vitam;nica

Celulose

Sacarose

Sacarose + FeS047H20**

Amido de milho qsp

20,0 (12)

0,2

0,1

8,0

3,5

20,0 (12)

0,2

0,1

8,0

1 ,0

1 ,0

10,0

3,5

1 ,0

1,0

9,0

1,0

1 00 , O100,0

* a qu~ntidade de ferro foi ajustada de forma a chegar na concentraçao

presente na dieta regional.
** sempre que a concentração de ferro na caseína foi maior do que 70~g/

g, reduziu-se o teor de proteína na ração.
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Nos Quadros 2 e 3, estão descritas as composiçções das

misturas salina e vitamlnica utilizadas nas rações ã base de

caseina.

.
QUADRO2 - COMPOSIÇAO DA MISTURA SALINA UTILIZADA NAS RAÇOES A BASE DE

CASErNA

Sais g/kg

CaC03 367,80

KH2P04 500,00

MnS04.H20 5,10

KCr(S04)2.12H20 499,26

KI03 214,00

CuC03Cu(OH)2 221 ,11

MgO 40,32

ZnC03(70-73% ZnO) 1,60

NaCl 74,00

K2S04 174,20

NaSe03 .5H2) O 0,01
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QUADRO 3 - COMPOSIÇAO DA MISTURA VITAMINICA UTILIZADA NAS

RAÇOES ~ BASE DE CASErNA

g/kg uI/kg

C1oridrato de tiamina 0,6

Ribof1avina 0,6

Vitamina B6 0,7

~cido nicotTnico 3,0

Pantotenato de cã1cio 1 ,6

~cido fõ1ico 0,2

Biotina 0,02

Cianocoba1amina 0,001

Vitamina K 0,005

Vitamina A 400.000

Vitamina D3 100.000

Vitamina E 5.000

Sacarose qsq 1000
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3.1.1.2 Ração ã base de feijão

A ração ã base de feijão foi formulada apos a

determinação da porcentagem de proteTna do feijão carioca co-

zido em autoclave, seco e moTdo.

o feijão.foi então colocado em porcentagem tal

que fornecesse. 20%. de proteTna.

A composição dessa ração consta do Quadro 4,

abaixo.

QUADRO 4 - RAÇAOA BASE DE FEIJAO

Componentes %

Feijão
Oleo de milho

Celulose

Mistura

Mistura

salina*

vitamTnica*

73,0

8,0

1 , O

4,0

1 , O

1 , O

100,0

Metionina

Amido qsp

* as misturas salina e vitamínica têm a mesma composição das utilizadas
nas rações de caseína controle (Quadros 2 e 3).
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3.1.1.3 Ração ã base da dieta regional de são

Paulo

A ração ã base da dieta regional de são Paulo

foi preparada com alimentos adquiridos em um supermercado 10-

ca1 .

Os alimentos que a compõem constam do Quadro 4.

A formulação dessa dieta foi baseada nos dados fornecidos pe-

10 Estudo Nacional de Despesa Familiar (ENDEF-1978)(34).

De cada grupo de alimentos contantes da tabela

do ENDEF foram escolhidos os que aportavam 75% ou mais de ca-

lorias do grupo. O deficit de calorias (25% ou menos) foi co-

berto pelos mesmos alimentos na proporçao em que se apresen-

tam dentro do grupo.

QUADRO 5 - COMPOSIÇAO PORCENTUALDA DIETA REGIONAL DE SAO PÁULO

eomponentes %

Cereais e derivados

arroz 20,4

8,0pao

Raizes, tuberculos e similares

batata

farinha de mandioca

6,4

0,4

conto
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continuação

Componentes %

Leguminosas

feijão carioca 4,7

Hortaliças folhosas

couve

repolho

0,3

0,3

Não-folhosos

tomate

cebola

abóbora

abobrinha

beterraba

2,7

1,6

0,7

0,7

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

cenoura

chuchu

pepino

pimentão

Frutas

banana nanica

laranja

1imão

abacaxi

maça

2,9

3,2

3,2

2, 1

1 ,O

Carnes

boi

porco

frango
salsicha

4,8

0,8

3,2

1 ,1

conto
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Componentes %

Ovos

ovo de galinha

Leite

leite de vaca

Oleos e gorduras

óleo de soja

banha de porco

~çucare derivados

açucar de cana

2,3

14,O

3,2

1 , 1

8,7

B IB li O TE C A

FaculdadedeCiênciasFarmacêuticas
Universidadede São Paulo
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3.1.2 Metodos

3.1.2.1 Preparação das raçoes

Os componentesda ração controle de caseina

de feijão foram misturados em homogeneizador de pãs.

e

Os componentes sólidos da ração de caseina li-

vre de ferro foram, em uma primeira etapa, misturadas manual-

mente. Em seguida essa mistura foi passada em peneira de plã~

c
tico e homogeneizada em moinho de bolas.

Foi acrescentado o óleo e repetiu-se o proces-

so por mais quatro vezes.

Todos os acessórios utilizados foram previame~

te desmineralizados em banho 'de HN03 a 20% e lavados com ãgua

desionizada.

Os alimentos componentes da dieta regional

(Quadro 4) foram preparados da maneira normal~ente

pela população e secos em estufa ventilada a 609C.

utilizada

Após a secagem, foram pulverizados em

de facas e misturados em homogeneizador de pãs.

moinho

A ração pronta foi armazenada em recipiente de

plãstico e conservadaa 49C.
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3.1.2.2 Determinação da composição centesima1

das rações

A composição centesima1 das rações foi feita

segundo os metodos preconizados pelo Instituto Adolfo Lutz(36)

e pela ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS(4). são os

seguintes:

a) Umidade - gravimetria em estufa a 1059C;

b) Fração cinza - gravimetria em mufla a 559C;

c) Nitrogênio total - metodo de micro Kjeldahl (utilizou-
,.

-se o fator 6J2S para conversão a proteina);

d) Extrato etereo - extração com eter etilico p.a. em ex-

trator de Soxhlet;

e) Fibra - metodo enzimãtico(5).

A fração livre de nitrogênio foi determinada

por diferença.
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3.1.2.3 Determinação de minerais

a) Ferro total

As amostras das rações foram oxidadas em mufla

a 559C e solubilizadas com ãcido nitrico a 20%.

A determinação de ferro foi feita por espectr~

fotometria de absorção atômica, utilizando-se o equipamento

PERKIN ELMER modelo 373, e lâmpada de catodo oco.

As condições de calibração foram as seguintes:

- comprimento de onda: 248,3 nm;

- fenda: 0,2 nm;

- mistura de gases: acetilenojar;

- tipo de chama: oxidante.

O padrão utilizado foi o FeC13 Merck (Titrisol),

numa faixa de concentração de 0,5 a 5 ~g/ml.

b) Ferro não heminico

O ferro não hemini co fOii,determi nado somente na

ração ã base da dieta regional de são Paulo, pelo método

Torrence(79) e Hallgren, modificado por Hallberg(33).

de
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c) Cã1cio e fósforo

A determinação desses três componentes da die-

tB regional foi feita segundo as têcnicas ana1Tticas do

tituto Ado1fo Lutz(36).

Ins-

3.2 Rep1eção de hemog1obina em ratos anêmicos

3.2. 1 Material

3.2.1.1 Animais

Foram utilizados ratos (Rattus norvegicus), m~

chos, da linhagem Wistar, recêm-desmamados pesando de 45-50 g

e de criação do Biotêrio da Faculdade de Ciências- Farmacêuti-

cas da Universidade de São Paulo.

3.2.2 Mêtodos

3.2.2. 1 Obtenção de ratos anêmicos (Fase I)

Os animais, alojados em gaiolas de aço inoxid~

ve1, foram alimentados com a ração ã base de caseTna, com bai
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xa concentração de ferro, por periodos que variaram entre 35

e 45 dias, em quatro ensaios (n9 1 - 4). Nos ensaios 1 e 2 os

animais foram colocados em gaiolas individuais, e nos ensaios

3 e 4, 2 animais por gaiola.

A ração e a ãgua (de~ionizada) foram fornecidas

"ad libitum".

Em um grupo de 6 a 10 animais, escolhidos por

sorteio, foi controlado o consumo de ração a cada três dias

e o peso semanalmente.

Após o periodo determinado, foram colhidas a-

mostras de sangue atraves de corte feito na.cauda dos ani-

mais, para a determinação da concentração da hemoglobina.

No segundo experimento, foram escolhidas alea-

toriamente dez animais recem-desmamados para a determinação da

concentração inicial da hemoglobina do grupo. O sangue foi co

lhido dos animais anestesiados, por punção cardiaca.

Ainda nesse experimento foi constituido um gr~

.po controle alimentado com ração de caseina adequada quanto ã

concentração de ferro.
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3.2.2.2 Rep1eção da hemog1obina (Fase 11)

Os animais anêmicos, obtidos na Fase I, foram

agrupados segundo a concentração de hemoglobina no sangue, de

forma a se obter o menor coeficiente de variação intra e

tergrupos. O numero de animais, por grupo, foi de 6 alO.

in-

Foram testadas as rações ã base da Dieta Regi~

nal de são Paulo, de feijão e de caseina com 70 e 35 ~g/g de

ferro, fornecidas lIad libitumll por periodos de 7 a 12 dias.

Após esse periodo, procedeu-s€ ã coleta de sa~

gue como já descrito no item 3.2.2.1. No entanto, foram

tas tambem coletas de sangue em intervalos de 4 dias em

fei-

pelo

menos um dos grupos constituidos para cada ração testada.

A partir da diferença de peso e de. concentra-

ção de hemoglobina, calculou-se a quantidade de ferro incorp~

rado durante o periodo de rep1eção (~Fe). Assume-se que o vo-

.lume de sangue dos animais corresponde a 0,067% de seu

corporal e que a porcentagem de ferro na hemoglobina

0,355%(39) .

peso

e de

A porcentagem de ferro absorvido foi calculada

pela relação entre ~Fe e quantidade de ferro consumido.

tSlí:1LIOTECA
FaculdadedeCiênciasFar'i;acêuticas

Universidadede São Paulo
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3.3 Determinação da porcentagem de ferro dialisãvel

rações em estudo

das

3.3. 1 Material

As amostras das rações ã base de caseina e da

Dieta Regional de São Paulo foram acrescidas de ãgua em quan-

tidade correspondendo a 2,5 vezes o seu peso.

Após a homogeneização o pH foi levado para 2

com HCl 0,1 N e as amostras for~m conservadas em congelador a

-209C.

3.3.2 Metodo

.A porcentagem de ferro dialisãvel foi determi-

nada pelo metodo "in vitro" descrito por Miller (47).

Para tanto,foi estabelecida a concentração de

ferro não heminico de amostras da Dieta Regional de São Paulo,

como descrito no item

A determinação radiometrica da porcentagem de

ferro dialisado foi feita somente nessa dieta. O traçador em-
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pregado foi o 59FeC13 (Amersham) com 100 vci/~g de

especifica.

atividade

As medidas de radioatividade foram feitas em

contador sólido de cintilações, de Na! (11) tipo poço acopla-

do a espectrõmetro (modelo nuclear Chicêgo).

o
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO

4. 1 Composição de Dieta Regional

O objetivo primeiro de nosso trabalho é o de avaliar

a biodisponibilidade de ferro em uma dieta que corresponda, o

máximo possivel, à consumida pela população de São Paulo.

Assim, partindo dos resultados do inquérito do EN-

DEF(25), preparamos essa dieta que, depois de seca, foi utili

zada como ração experimental.

A avaliação de sua adequação, feita a partir da com-

posição centesimal da ração (tabelas I e 11), mostra-nos que

essa dieta não satisfaz às necessidades energéticas diárias

de adultos normais que, conforme as recomendações da FAO/OMS\55)(56)

corresponde a 3100 kcal e 2300 kcal para homens e mulheres,re~

pectivamente.

A ingestão diária de 54 g de proteina a partir da

dieta está acima das recomendações, embora não esteja implic~

to que o aproveitamento da proteina seja adequado. Uma avalia

ção do valor biológico dessa proteina não foi objetivo nosso.

No entanto, val€ ressaltar que a dieta formulada por

nos,com base nos dados do ENDEF, corresponde à media das die-

tas consumi das pela população do Estado.



TABELA I - COMPOSIÇAO CENTESIMAL DAS RAÇDES A BASE DE

DIETA REGIONAL DE SAO PAULO {DRSpf

Umidade 6,2

Cinzas 2,2

Proteina 11 ,7

Lipideos

Fibra

11 ,8

6,3

Extrato livre de nitrogênio 6'-,8

Energia (kcal/g) . 4,00

Ferro ( g/g)

Cãlcio (mg%)

33

257

Fósforo (mg%) 180

-27-



(1) Para uma ingestão diária média de 895 9 segundo o ENDEF/1974.

(2) Dados reproduzidos de estudo feito com a dieta da população de renda menor do que 2 salários minimos

( <2SM)(59).

(3) Segundo a FAO/OMS. (55)(56)

(4) Segundo a RDA(63) I
N
co
1

TABELA II - COMPOS(ç;a;oDA DIETA REGIONAL DE s;a;o PAULO (DRSP)(l)

Ingestão diária Necessidades diãrias (3)

Componentes
DRSP(l) DRSP(2) Mulher adulta Homem adulto

Energia (kcal) 1830 1529 2300 3100

Proteina (g) 54 46 41 49

Lipideos (g) 54 23 15-25 15-25

Carboidratos (g) 282 285 285

Minerais (g) 10 11

Ferro (mg) 15 12 14-28(4) 5- 9

Cãlcio (mg) 388 313 400-500 400-500

Fósforo (mg) 823 1965 800 800
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Segundo Campana(ll) em sua anãlise final de vãrios in

queritos sobre o consumo de alimentos em diversas regiões bra-

sileiras (ENDEF inclu1do), hã uma relação evidente entre o n1-

vel sócio-econômico e o consumo de energia e a qualidade

prote1na ingerida pela população.

da

Quando comparamos pela tabela 11 a composição da die-

ta do Estado com a da população de baixa renda feita por Por-

to Dantas(58), observamos diferenças quantitativas no aparte

diãrio de nutrientes.

Especificamente quanto ã ingestão diãria de ferro, p~

demos dizer que ambas estão no limite da adequação para a

lher adulta (14-28 mg/d)(34).

mu-

Sabemos que essas recomendações assumem uma absorção

de 10% do ferro consumido. No entanto, dados obtidos no Progr~

ma de Prevenção de Deficiência de Ferro na America Latina( 1 )

revelam uma absorção de 3% a partir de uma dieta de arroz e

feijão formulada com base no ENDEF. O mesmo valor foi

por Hallberg( 33) tom dieta semelhante.

obtido
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4.2 Padronização das condições de obtenção de ratos

anêmicos

A composição centesimal das rações ã base de casei-

na com baixo teor de ferro, utilizadas nessa fase de depleção,

e a da caseina com concentração de ferro adequada (usada como

controle) constam da Tabela 111. Devido ao alto teor de ferro

presente na caseina e em outros componentes da ração,

necessidade de se reduzir a concentração de proteina de

houve

17%

para 10% para se manter a concentração ao redor dos 15 ~g/g.

Uma forma alternativa de indução de anemia seria

sangramento repetido dos animais(57). No entanto, a perda

o

de

proteina e de minerais ocasionada por esse processo seria

uma agressao bioquimica que traria variáveis não controláveis

ao ensaio.

Por outro lado, a anemia mais branda resultante da

redução menos drástica no teor de ferro da ração cria um mode

10 experimental mais condizente com o grau de anemia por defi

ciência de ferro, encontrado em uma população como a nossa.

A avaliação do crescimento dos animais alimentados

com dietas com baixo teor de ferro (14 ~g/g)mostra que essa

redução não leva a uma alteração no ganho de peso, quando es-

ses animais são comparados com o grupo alimentado com
-

raçao



TABELA 111 - COMPOSIÇAO CENTESIMAL DAS RAÇOES DE CASEINA COM BAIXO TEOR DE FERRO E DE

CASEINA CONTROLE

I
W

Ensaio n9 Caseina baixo teor Caseina
Controle

Componentes 1 2 3 4

Umidade 10,0 9,6 8 , 1 9,2 8,8
Cinzas 2,8 2,4 3 , 1 3,0 2,6
Proteina 17 ,2 10,8 1O,5 17 , O 10, O

Lipideos 8,0 8,0 8,0 8,3 9,0

Fibra* 1 , O 1 , O 1 , O 1 , O 1 , O

Extrato livre 61 , O 68,2 69,3 61 ,5 68,6
de nitrogenio

Energia (kcal) 3,85 3,88 3 ,91 3,89 3,95

Ferro (mg) 14 19 16 19 32

* Valores de formulação
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com teor de ferro adequado (32 ~g/g). Contudo, houve uma dife

rença significativa no coeficiente de eficácia proteica (CEP)

que indica menor aproveitamento da caseina da ração com baixo

teor de fe~.-c:>-(T9-bela IV e Figura 1).

Esse dado não corresponde ao obtido por outros auto-

res(28)(73) em experimentos semelhantes. Nesse sentido, obser

vou-se a partir de vários ensaios que a redução de ferro nas

raçoes não altera o ganho de peso e o consumo de ração.

Sendo assim, uma avaliação da proteina nessas condi-

çoes deveria ser comprovada por meio de outros indices como o

NPR e o CEA.

Na Tabela V, em que se tem o valor de hemoglobina f~

nal obtida em dois ensaios de depleção, observa-se que esses

valores relacionam com o consumo diário de ferro. Assim,

partindo-se do valor de hemoglobina de 11,4 g/d1 obtido

inicio do periodo de depleção, chegou-se a valores de 6,5

no

e

8,3 g/dl para consumos diários de 0,13 e 0,23 mg de ferro,res

pectivamente.

Dados obtidos por outros autores(28)(29)(41)(44)(73)

mostram a relação entre os teores de ferro (como FeS04) na r~

ção e a concentração de hemoglobina em ensaios de depleção fe~

tos em ratos, por periodos de 35d, e que podem ser

conforme relação abaixo:

resumidos



TABELA IV - GANHO DE PESO E CONSUMODE PROTETNA DE ANIMAIS ALIMENTADOS COM RAÇOES ~
BASE DE CASETNA COM BAIXO TEOR DE FERRO E CONTROLE, POR 28 DIAS

N Ferro
(~g/g)

Proteina
( %)

Consumo de
proteina

( 9 )
CEPl'.P

( 9 )

10 11 ,O 3,065 :t 0,226*19 118 :t 16 38 :t 4

9 32 10, O 115:t 17 33 :t 4 3,448:t 0,123

~

* diferença significativa P < 0,05

I
W
W
I
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TABELA V - GANHO DE PESO, CONSUMODE FERRO E CONCENTRAÇAOFINAL.DE HEMOGLOBINA DE RATOS ALIME~

TADOS COM RAÇOES A BASE DE CASETNA COM BAIXO TEOR DE FERRO, E CASETNA CONTROLE DU-

RANTE 35 a 45 DIAS.

*0 valor medio de hemoglobina inicial no começo

(n = 10)

do experimento
+

corresponde a 11 ,4-0,4g/dl

**Experimento feitos com dois animais por gaiola

n -corresponde ao numero de gaiolas

I
W
U1
I

Ensaio Ferro Consumo Peso Peso 6P Hemoglobina
n At de ferro Inicial final final

nQ (l1g/g)
(dias) mg/d ( g) ( 9 ) ( g) (g/dl)

8 14 39
+ + + + +

0,13-0,02 46,4-3,1 . 180,4-30,2 134,4-29,4 6,5-0,9

2 10 19 43
+ + + + +

0,23-0,02 43,6-1 ,7 219,7-18,6 176,2-19,4 8,3-1,3

* 32 43
+ + + + +

0,38-0,03 43,4-1,5 221,8-19,4 178,4-19,3 12,7-0,6

3** 7 16 41
+ + + + +

0,18-0,01 52,3-2,3 185,4-25,0 133,1-24,3 11,1-1,0

4** 7 19 35
+ + + + +

0,19-0,01 52,5-3,9 195,5-13,3 143,0-11,4 12,5-2,3
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Teor de ferro
na raçao
(~g/g)

4-7

Concentração final de
hemoglobina

(g/dl)

5

17 9

13>25

A redução da concentração de hemoglobina dos animais

alimentados com as rações com teores de ferro entre 14

~g/g em relação ao controle e de cerca de 40%.

e 20

r importante que se comente o fato de a media de co~

~entração de hemoglobina do grupo controle (12,7~0,6 g/dl) não

atingir os valores normais para o rato de 50 dias (15 g/dl).

Embora sabendo do cuidado que se deve ter com

tipo de comparação (dadas as variações do meto do entre

esse

labo-

ratõrios) esse dado ~ugere que os 32 mgjkg de ferro na

estão aquem das necessidades do rato.

raçao

Alem desses ensaios, foram feitos mais dois, em que

se utilizaram' animais de maior peso (com 50 9 ou mais) e com

dois animais por gaiola. Nesses, apesar de o consumo medio

diirio por gaiola ter sido de 0,18 mgde ferro, obteve-se a

c on c e nt r a ç ã o med i a de hemo 9 1ob i na de 12 , 5 e 11; 4 9 / d 1, r e s pe~

tivamente.

Uma explicação possivel, fundamentada em dados da l~

teratura(86), para essa pouca redução na concentração de hem~

globina desses animais seria a ingestão de fezes e, em conse
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qüência, uma absorção maior de ferro nesses dois grupos.

Por outro lado, o peso maior dos animais no inicio

do periodo de depleção pode significar niveis maiores de fer-

ro de reserva o que dificultaria a redução da concentração de

hemoglobina com as rações com concentração de ferro nos ni-

veis utilizados.

Alem desses 4 experimentos descritos, foi feito um

outro no qual se modificou a composição da ração basal, aume~

tando-se a concentração de sacarose e diminuindo-se a de ami-

do, com base em experimentos que demonstram que a sacarose dl

minui a biodisponibilidade de ferro nessa substitUição(43).E~

ses dados sugerem que animais de menor peso, colocados em

gaiolas individuais, respondem melhor nesse periodo de deple-

çao.

Nesse experimento tambem lavou-se a caseina - que

apresentava um teor de ferro de cerca de 65 ~g/g - com uma

solução de EOTA (ãc. etileno diaminotetracetico) a 1%.

E importante comentar a importância de se determinar

a concentração de ferro nos componentes da ração. Alem da ca-

seina, o amido e a celulose tambem apresentam teores altos

(40 ~g/g e 100 ~g/g) e variãvel a cada lote.

Segundo Fritz(29) que padronizou o metodo de reple-

ção da hemoglobina, o teor de 5 a 7 mg/kg nas rações e facil-

mente obtido com a utilização de caseina com concentrações de

ferro da ordem de 9 mg/kg.
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Ao final do periodo de depleção, a media da concentr~

ção de hemoglobina desses animais chegou a 7 g/dl, para um con

sumo medio de ferro de 0,130 mg/d.

Entretanto,o ganho de peso foi de 78!7 g, muito aba~

xo dos valores dos outros experimentos. E possivel ter havido

uma alteração a nivel da mucosa intestinal, por excesso de qu~

lante residual na caseina. A outra possibilidade e uma altera

ção na resposta desses animais provocada pela substituição

amido por sacarose, na dieta basal. (45)

Assim, os dados de repleção da hemoglobina feita

do

com

esses animais, vão ser tratados ã parte.
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4.3 Valor biológicodo ferro em dietas

. Os ensaios de repleção da hemoglobina em ratos anêmi

cos são objeto de muita discussão, principalmente quanto ao

desenho experimental e ao tratamento dos dados para se expre~

sar a absorção de ferro.

O m~todo preconizado pela AOAC(22 )(23) implica a ut!

lização de um grande numero de animais anêmicos para a const!

tuição dos vãrios grupos correspondentes aos diferentes ni-

veis de ferro da dieta controle.

Utilizamos o m~todo sugerido por Mahoney(38) que tem

a vantagem da simplicidade e que tem sido validado em diver-

sos experimentos de avaliação de biodisponibilidade

(38 )(42 )(53 )(56 )(80).ro - .

de fer-

Esse m~todo apresentaainda uma boa correlação se-

gundo diversos autores, como descrito por Linder(56) com os

ensaios de absorção feitos em seres humanos.

Na Tabela VI estão os resultados da determinação da

composição centesimal das rações testadas nessa fase de repl~

çao; a figura 2. indica a linearidade da resposta - concen-

tração de hemoglobina em função do tempo a partir dos valores

iniciais de 8 g/dl, e atestam a validade do ensaio.

Nos animais alimentados com as rações ã base de fei-

jão com 200 ~g/g de ferro e de caseina com 70 ~g/g, a concen-



Energia (kcal/g)

Ferro (1-Ig/g)

4,00 4,05 3,85 3,95

25

4,03

33 200 70 32

* não determinada

** valores de formulação

DRSP - Dieta Regional de S. Paulo

I
~
o
I..

TABELAVI - COMPOSIÇAO CENTESIMALDAS RAÇDESUTILIZADAS NA FASE DE REPLEÇAO DA

HEMOGLOBINA.'

DRSP Feijão
Case;na

2 3

Umidade 6,2 7 , O 10,2 8,8 9,0

Cinzas 2,2 3,4 2,7 2,6 3 , 1

Proteina 11 ,7 16 ,6 18,0 10 , O 12,5

Lipidios 11 ,8 9,3 8, 1 9,0 11,0

Fibra* 6,3 N.D.* 1,0** 1 ,0** 1,0**

Extrato Livre de

Nitrogênio 61 ,8 63,7 60,0 68,6 63,4



-41-

H.
( ,/ dI)

"

14

10

81

12

.

4

2 4 . . 10 1'(.)-
FIGURA 2: RIPLIÇAO ti.

H III0eLO IlHA

, . ()I 1/9). ,. . .,.. 70
Oca..,na az-
o'.IJao_&oovD.." II



~ - - --

-42-

tração de hemoglobina final chegou a valores de 16 g/dl, con-

siderado normal para animais dessa idade.

Por outro lado, nos grupos alimentados com as raçoes

de caselna com 25 e 32 ~g/g de ferro, e ã base da dieta regi~

nal (DRSP), esse parâmetro hematolõgico não foi superior a

13,5 g/dl.

Temos, descritos na Tabela VII, os resultados da ab-

sorçao de ferro das três diferentes dietas que foram objeto

de nosso trabalho.

Como mencionado anteriormente, os cálculos da efi-

ciência de regeneração da hemoglobin~ foram feitos assumindo-

-se que o volume de sangue dos animais corresponde a 0.067%

de seu peso, e que a proporção de ferro na hemoglobina e de

0,355%.

Segundo Mahoney(38), esse tipo de procedimento elim~

na as variações devidas a diferenças no consumo de ração, que

não são consideradas quando se tem somente a variação da con-

centração de hemoglobina (Hg final - H9 inicial). .

A partir dos dados da Tabela VII, podemos então di-

zer que a absorção de ferro da ração ã base da dieta

nal, por ratos anêmicos, e de 50%. Fizemos a media dos

regio-

três

grupos uma vez que não houve diferenças entre elas.

Um dado interessante nessa primeira avaliação e que

esse valor obtido não dependeu da concentração inicial de he-

moglobina. Partindo de concentrações de 3 e de 10 g/dl, obt i-



TABELA VII - REPLEÇO DA HEMOGLOBINAEM RATOSANtMICOS ALIMENTADOS COMRAÇOES BASE DE: DIETA
REGIONAL, CASETNAE FEIJAO.

Fe na Ração Dieta Regional Caseina Fei j ã'o

1Jg/g 33 33 33 70 25 32 200

Peso

Inicial (g) 23319 18821
+ I 194 21 22322 18825 18948195-17

Peso

Final (g) 26624 24630 23115 25017 25622 24722 20724

lIP ( g) 338 419 363 272 337 5910 18 3

Hg Inicial

(g/dl)
+ + +

I

+ + + +
8,3-1,4 8,9-0,8 10,3-0,8 8,4-0,3 8,3-1,4 8,9-1,0 8,1-0,5

Hg Final

(g/d1)
+ + +

116,20,6
+ + +

11,1-0,8 11,7-1,6 12,6-1,2 13,5-1,1 10,5-1,5 16,9-0,6

6Fe
+ + +

I

+ + + +
2,4-0,2 1,9-0,6 2,2-0,6 4,6-1,0 3,8-0,5 2,2-0,4 4,7-0,4

Consumo:

raçao ( g) 16819 16739 16023 1786 16517 1279 1238

f er ro (mg)
+ + + + + + +

5,2-1,0 5,5-1,2 5,3-0,8 12,5-0,3 4,1-0,4 4,0-0,3 24,6-1,5

prote;na (g) 202 195 193 342 162 14 1 21"!:1

% A 489 528 4211 462 9211 5412 191

lIt(d) 11 11 9 12 11 7 12 I
.J:::>

9 6 6 6 6
w

n 6 10 I
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vemos os mesmos resultados finais.

Esse dado ê vãlido para esses dois nfveis de hemogl~

bina inicial, uma vez que quando se considera uma variação

maior, a ,tend~ncia ê haver uma diminuição da porcentagem

- (70)absorçao .

de

Nessa fase, houve, portanto, uma linearidade tanto

na variação de hemoglobina com o tempo e com o ferro consumi-

do, como no ganho de peso com o tempo.

Os resultadosobtidos com as rações de casefna exi-

gem uma discussão mais detalhada.

A absorção de ferro dos animais alimentados com as

raçoes de casefna com 70 ~gig e 32 ~g/g foi a mesma, de 50%.

Embora o perfodo de repleção tenha tido diferente, a

mesma fundamentação usada para a avaliação dos resultados ob-

tidos com a dieta regional assegura-nos da validade da compa-

raçao.

Park(56) obteve em 2 ensaios semelhantes feitos com

ratos anemicos uma absorção de 58 e 62% de ferro como FeS04'

com rações ã base de casefna.

Esse autor demonstra a boa correlação encontrada en-

tre o resultado desses ensaios e aqueles feitos em seres hum~

nos an~micos, nos quais para as mesmas fontes de protefna e

de ferro a absorção foi da ordem de 50%

Uma questão deve ser colocada quando se avalia o re-

sultado de 90% de absorção em ratos alimentados com a dieta
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A comparaçãoentre os dois grupos constituidos - ca-

seina (32 pg/g) e DRSP - ~ vãlida,uma vez que podem ser con-

siderados homogêneos.

.Assim, a absorção de ferro das duas rações foi ames

ma e da ordem de 50%.
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4.4 Determinação do ferro dialisãvel

o metodo lIinvitro"(46)(5l) de determinação da bio-

disponibilidade de ferro e útil para uma avaliação preliminar,

sendo indicativo da biodisponibilidade "relativa" do elemento

presente em um alimento ou dieta.

Os resultados obtidos na determinação do ferro diali

sãvel nas rações de caseína e regional constam do quadro 6

Essa determinação foi feita pelos metodos colorimetrico e ra-

diometrico somente para.a dieta regional.

Entre os valores de 7,4 e 8,4, não houve interferen

cia do pH final do dialisado, na porcentagem de ferro, deter-

minada, nessa ração, pelo metodo colorimetrico entre 4,3 e

4,9%.

Os valores encontrados para a dieta de case;na (5,2

e 5,6%) foram significativamente mais altos do que os obti -

dos com a dieta regional.

A razão provãvel e que, embora com a mesma composi-

çao quimica, as dietas apresentaram diferenças qualitativas de

componentes como carboidratos, gorduras e sais inorgãnicos.

COOK(17), em ensaio feito "in vivo", comparou a bio

disponibilidade de ferro de uma dieta padrão, com a de uma die

ta semi-sintetica, tendo a mesma composição química.

Ver i f i co u que, mes mo a c r e s ce n t a n do a e s ta, qua n t i d a -
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QUADRO 6- Ferro dialisivelna dieta regional de S.Paulo

na de caseina(*)

e

pH

Dieta Regional(**)
. Metodo Metodo

Colorimetrico Radiometrico

Dieta de Caseina(***)

Método

Colorimetrico

7,4 4,27 :!: 0,40a

4,87 :t 0,40a

4 38 :!: O 20a, ,

4,37 ~ 0,38a

3,69 :!: 0,16b 5,22 :!: 0,30c

7,5 "

7,6

8,4 5,60 :t 0,20c

(*)Medias de tr~s determinações. Valores com o mesmo s~bs

c r i to, não são di f e r.ente s es t a tis t i c ame nte (p < O, O1)

(**)5,1~g/g de ferro não heminico.

(***)
7 ,O~g/g de ferro total.
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de caseina com 25 ~g/g de ferro e 10% de proteina.

Os efeitos da quantidade de proteina da dieta na ab-

sorçao de ferro não heminico, especialmente da alteração mode

rada ~esses teores, não são muito bem defini~os.

Sabe-se que a deprivação severa da proteina diminui

a velocidade de eritroporese e, a partir dai, a absorção de

ferr~.

Miller(42) não constatou nenhum efeito mensurãvel na

repleção da hemoglobina de ratos anêmicos quando alterou de

12 para 8% a concentração de proteina das rações de caseina.

Assim, o teor de 10% de proteina dessa raçao, mais

baixo que a dos outros grupos provavelmente não e o fator res

ponsãvel pelo aumento da absorção de ferro observado nesse

grupo.

Por outro lado, a concentração de ferro nessa raçao,

de 25 ~g/g, estãno limite da adequação para o rato(14)(52).

A produção de proteinas heme pode ser

com ingestões de ferro abaixo desse valor(73).

restringida

No experimento com a ração basal em que se substi-

tuiu o amido por sacarose e se lavou previamente a caseina com

solução de EDTA a 1%, obteve-se um grau acentuado de anemia,

mia foi provocada nas condições citadas constam da Tabela VIII.

expressa por concentrações medias de hemoglobina da ordem de

6 g/dl nos grupos formados para o ensaio de repleção.

O resultadodesse ensaio feito com animais cuja ane



-" - -

-49-

TABELAVIII -REPLEÇJW DA HEMOGLOBINA EM RATOS ANtMICOS ALIMEN-

TADOS COM RAÇOES ~ BASE DE DIETA REGIONAL.

Peso inicial (g)

Peso Final (g)

Regional Caseina

(35)1g/g) (32)1g/g)

134 +
14 120 +

12- -

198 + 17 136 + 23- -

Hg inicial (g/dl) 6,8
+

1, 1 6,8
+

1, O- -

Hg final (g/dl) 1O, 1
+

1,5 7,8
+

0,5- -

f',Fe (mg) 2,6
+

0,2
/-, '+

0,3- 2,32 -

Consumo

143
+

19 135
+

11raçao - -

ferro 5,0
+

0,7 4,3
+

0,4- -

% A 52
+

8 54
+

7- -

f',t (d) 7 7

n 8 7
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des de carne variando entre 25 e 100g, os valores de ferro ab

sorvidos, embora aumentados, foram sempre menores do que os

obtidos com a dieta padrão.

Assim, esse fato deve ser considerado quando se pen-

sa na comparaçao entre as duas dietas em questão.

A diferença encontrada na porcentagem de ferro, de

terminada no dialisado pelos metodos radiometrico e colorime-

trico (4,5 e 3,7%) respectivamente, estã de acordo com dados

da literatura(46)(70), sendo o metodo radiometrico o de esco-

lha devido ã sua maior precisão.

Sabe-se que os resultados de porcentagem de ferro

dialisãvel determinada pelo metodo "in vitro" apresentam boa

correlação com os do meto do "in vivo", feito com s~res

nos(72) .

huma-

Domo nosso objetivo foi o de ter uma avaliação do

que seria a absorção de ferro das suas dietas em individuos

normais, podemos dizer que houve uma diferença, embora peque-

na, da biodisponibilidade do ferro presente em ambas.

O comentãrio final e que os resultados obtidos sug~

rem que dieta formulada não apresenta diferença significativa

na biodisponibilidade de ferro quando comparada ã dieta de ca

seina com o mesmo teor de ferro.

Quantitativamente, o ferro dessa dieta estã no lim2

te da adequação para a mulher em periodo fertil, admitindo-se

uma absorção de 10%.

BIBLIOTECA
FaculdadedeCiênciasFarmacêuticas

Universidadede São Paulo
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No entanto, a biodisponibi1idade desse ferro, deter

minada pelo metodo lIinvitroll corre1aciona-se, como já: men -

cionado, com o metodo 11in vi vo 11, não sendo mui to di ferentes

os va10~es determinados pelos dois.

Assim, fixando entre 3 e 5% a porcentagem de absor-

ção do ferro dessa dieta, ela estaria inadequada quanto

aporte de ferro disponive1.

ao

Esses dados são importantes para o estudo das possi

veis modificações dessa dieta que possam melhorar esse quadro.
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5. CONCLUsDES

5.1 - Teores de ferro entre 14 e 19 mg/g, na raçao basal de

caseina fornecida a ratos em fase de crescimento, le-

vam a uma reduçao de 40% na concentraçao de hemoglobi-

na desses anim~is, quando comparados aos valores do

grupo controle (12,7 g/dl e 7 g/dl, respectivamente).

5.2 - A redução de ferro de 30 para 5 mg/g em raçao a base

de caselna a 11 % dimi nui o aprovei tamento da c proteína

por ratos em fase de crescimento, medido pelo coefici-

ente de eficãcia proteica.

5.3 - Em ratos an~micos, a biodisponibilidade de ferro de

uma ração ã base da dieta regional de São Paulo, formu

lada a partir dos dados do ENDEF, e de 50% e igual
-
a

de ferro (como FeS04) de uma dieta de caseina com

mesma composição centesimal.

a

5.4 - A porcentagem de ferro dialisãvel da ração ã base

dieta regional e de 4,5%; o valor para a dieta de

de

ca-

seina e de 5,4%; esses valores diferem significativa -
mente.
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5.5 - A concentração de ferro da dieta formulada com base no

Estudo Nacional de Despesa Familiar (ENDEF) estã no li

mite da adequação do nutriente segundo a FAOjOMS.
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7 R E S U M O

Foi feito um estudo de determinação da biodisponibi

1idade de ferro em dieta regional de São Paulo, formulada com

base no Estudo Nacional de Despesa Familiar (ENDEF).

Para tanto, foram utilizados o método de rep1eção

da hemog1obina em ratos anêmicos e o método lIinvitroll de de-

terminação de ferro dia1isâve1.

Paralelamente, avaliou-se as condições de obtenção

de anemia em ratos. Concluiu-se que teores de 14 a 19 mg/g de

ferro numa ração i base de caserna levam a uma redução de cer

ca de 40% (de12,7g/d1 para 7g/d1) da concentração de hemog1o-

bina dos animais em períodos de 35 a 40 dias.

A biodisponibi1idade de ferro, da dieta regional,p~

ra ratos anêmicos é de 50% e igual ã da caseína com a mesma

composição.

A porcentagem de ferro dia1isãve1 é maior na die-

ta ã base de caserna do que na dieta ã base de dieta regio-

na1 (4,5% e 5,4% respectivamente).

Os resultados sugerem uma inadequação dessa dieta

quanto ao aporte de ferro.
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SUMMARY

The hemoglobin repletion technique in anemic rats and

an l1in vitro" method were used to obtain data on iron

bioavailability in a regional diet and in a diet based on

mil k.

Previously, optimum condition for obtaining i ron

deficiency anemia in rats were established.

Concentrations of iron from 14 to 19 mg/g i n a

basal casein diet led to a reduction of about 40% in hemoglobin

concentration in a 35 days assay.

The percentage of bioavailable iron i n both

regional and casein diets for anemic rats was similar and

averaged 50%.

The percentage of dialysable iron in the casein

diet was greater than in regional diet (5.4%compared to

4.5%).

The results suggest an inadequaly of the regional

diet related to iron.


