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RESUMO 
 
Estudos epidemiológicos na Região Amazônica são escassos, principalmente 
aqueles que fazem diagnósticos do estado nutricional relativo a micronutrientes 
populações que vivem em comunidades ribeirinhas isoladas. Portanto, este estudo 
objetivou avaliar o estado nutricional relativo ao zinco de crianças em duas 
comunidades ribeirinhas da Cidade de Porto Velho – RO: Gleba do Rio Preto e 
Demarcação. Foram avaliadas 39 crianças entre 3 e 9 anos, destas 29 da 
Demarcação e 10 da Gleba do Rio Preto. O perfil sócio-econômico mostrou que 
todas as famílias avaliadas não tinham destino adequado para os dejetos, as únicas 
fontes de água eram os rios ou poços cacimba e a principal fonte de renda era a 
cultura de subsistência, fornecendo renda mensal inferior a um salário mínimo. A 
avaliação do consumo alimentar mostrou que 39% das crianças avaliadas tinham 
ingestão de zinco inferior a EAR, a adequação calorica mostrou que 50% das 
crianças avaliadas tinham ingestão calórica inferior a 90%, no entanto, 92% das 
crianças tinham ingestão adequada de proteínas. A avaliação antropométrica, de 
acordo com o escore Z, mostrou que 92%, 84% e 86% das crianças estavam 
eutróficas para os padrões Estatura/Idade, Peso/Estatura e Peso/Idade, 
respectivamente. Na avaliação da concentração de zinco no plasma foi observada 
uma prevalência de deficiência em 90% dos casos e a concentração do zinco 
eritrocitário mostrou 71% de deficiência. Assim, pode-se concluir que o estado 
nutricional relativo ao zinco é grave, visto que a ingestão e as concentrações deste 
nutriente nos parâmetros avaliados estão reduzidas na maioria da população 
avaliada. 
 
Palavras-chave: Comunidades ribeirinhas. Zinco. Estado nutricional. Amazônia. 
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BUENO, R.B., Nutritional status on the zinc of children from two Amazonian 
riverines communities, in Porto Velho – RO. 2009. 73p. (Major’s Thesis – 
Pharmaceuticals Sciences Faculty, University of São Paulo). 
 
 
ABSTRACT 
 
Epidemiological studies in Amazon Region are rarely, especially those that evaluated 
micronutrients nutritional status on isolated communities. This study aimed to 
evaluate zinc nutritional status from children who lives in two riverine communities 
from Porto Velho City – RO; Gleba Rio Preto and Demarcação. We carried out of 39 
children (3 to 9 years old). The economical and social profile showed that all families 
had no appropriate dejection’s destination, the water’s sources were from well and 
rivers and the main source income were from subsistence culture. The food 
assessment showed 39% from evaluated children had no adequate zinc intake 
according EAR, the calorie intake was inadequate on 50% from evaluated children. 
The anthropometrics evaluation showed, according Z score, 92%, 84 e 86% of 
children were eutrophics to the standards Height/Age, Weight/Height and 
Weight/Age, respectively. The assessment of zinc concentrations on serum showed 
a prevalence of deficiency in 90% of the evaluated cases, and the zinc concentration 
on erythrocytes showed 71% of deficiency and 21% of normality in the evaluated 
children. Thus, we can conclude the nutritional status is severe, therefore the zinc 
intake and zinc concentrations are reduced in majority assessed population.  
 
 
Key-words: Riverine communities. Zinc. Nutritional status. Amazon. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
 A Amazônia é detentora da maior sócio-biodiversidade do planeta, abrigando 

cerca de 200 etnias e aproximadamente 170 dialetos diferentes, representando 

inestimável conjunto de valores culturais, além das riquezas vegetais ainda não 

completamente conhecidas (GOODLAND & IRWIN, 1975; BENCHIMOL, 1997). Esta 

região, no Brasil, ocupa uma extensão territorial de 5 milhões de km², ocupando 

quase 60% do território brasileiro, no entanto, esta região abriga apenas 10% da 

população (IBGE, 2001). 

 A colonização da Amazônia no Brasil se deu principalmente nos períodos da 

Primeira e Segunda Guerras Mundiais, estimulada pelos ciclos da borracha, e no fim 

do século XX, por programas de colonização de órgãos governamentais (PINTO, 

1993).  

As comunidades estabelecidas atualmente na Amazônia são formadas por 

descendentes daquelas pessoas que se estabeleceram ao longo da história. A 

economia é baseada principalmente na cultura de subsistência, comércio dos 

excedentes da produção de farinha de mandioca e produtos regionais, estes com 

escoamento contigenciado ao volume dos rios (WINKLERPRINS, 1999). 

 A Região Amazônica tem poucas informações científicas a respeito das 

condições de saúde, nutrição e sobrevivência da população, exceto por alguns 

estudos no estado do Amazonas, onde foram observadas altas prevalências de 

desnutrição infantil, anemia ferropriva, hipovitaminose A, agravados geralmente pela 

alta frequência de parasitoses gastrintestinais e infecciosas (GIUGLIANO et al., 

1981; SHIRIMPTON, 1984; MARINHO, 2000; ALENCAR et al., 2002; NEGRI & 

GIOVANNI, 2001; ALENCAR, 2001; ESTEVES, 2002).  

 Apesar da grande biodiversidade de fontes de alimentos nesta região, o que 

se verifica é que existe grande contraste entre a riqueza de recursos naturais e a 

realidade social, econômica, nutricional e de saúde registrados nestas      

populações (ALENCAR, 2001; ESTEVES, 2002). 

 O zinco possui um importante papel na nutrição humana e, cada vez mais, 

tem sido estudado quanto aos seus aspectos bioquímicos, imunológicos e clínicos. A 

importância do zinco foi demonstrada com a descoberta de processos metabólicos 

envolvendo esse mineral em diversas atividades enzimáticas, pois além de ser um 
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componente essencial para mais de 300 enzimas, é também estabilizador de 

estruturas moleculares de constituintes citoplasmáticos, participa da síntese e da 

degradação de macronutrientes (carboidratos, lipídios e proteínas) e de ácidos 

nucléicos. Existem evidências que o zinco também desempenha função primordial 

na transcrição de polinucleotídios e, consequentemente, na regulação da expressão 

gênica (PRASAD, 1983; PRASAD, 1991). 

A deficiência de zinco está relacionada com anorexia, retardo no crescimento 

e defeito no crescimento fetal, cicatrização lenta, intolerância à glicose pela 

diminuição de produção de insulina, hipogonadismo, impotência sexual, atrofia 

testicular, atraso na maturação sexual e esquelética, disfunções imunológicas, 

hipogeusia, desordens de comportamento, aprendizado e memória, diarréia, 

dermatite, alopecia, diminuição da resposta imunitária, piora no quadro de diarréias, 

malária, pneumonia, aumento do estresse oxidativo, deficiência de vitamina A, 

gastrite (PRASAD, 1983; VALEE & FALCHUK, 1993; PRASAD, 1991, GUTHRIE & 

PICCIANO, 1994; McCALL et al., 2000; MACDONALD, 2000; KREBS & HAMBIDGE, 

1997; FRAKER, 2000; HAMBIDGE, 2000; TOMAT et al., 2005; CHRISTIAN & 

WEST, 1998; SEMPÉRTGUI, 2007). 

Considerando a importância do zinco para a saúde humana principalmente 

nas fases de desenvolvimento, as adversidades impostas aos moradores de áreas 

isoladas da Região Amazônica, a dificuldade de acesso destas pessoas aos 

serviços de saúde, a falta de informações sobre o hábito alimentar e o estado 

nutricional dos moradores dessas comunidades, nos propusemos a conduzir este 

estudo em duas comunidades ribeirinhas amazônicas na cidade de Porto Velho - 

RO, na Amazônia Ocidental. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 
 
2.1. A Amazônia 
 

 A Amazônia é uma região na América do Sul definida pela Bacia do Rio 

Amazonas, estendendo-se por nove países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, 

Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela.  

Em decorrência de injunções políticas, sociais e econômicas, no Brasil a 

Amazônia é delimitada a um espaço territorial denominado Amazônia Legal, área de 

5 milhões de km² que compreende cerca de 61% do território nacional e abriga 

aproximadamente 10% da população. Esta é a região do Brasil onde há a menor 

densidade populacional, cerca de 4 hab/km² (IBGE, 2001). 

A Amazônia Ocidental é outra divisão política da Amazônia brasileira, criada 

pelo Decreto lei 356/68. É caracterizada por estar a oeste do território brasileiro e ter 

uma colonização mais antiga. Esta região é formada pelos estados do Amazonas, 

Acre, Rondônia e Roraima, compreendendo cerca de 2,5 milhões de km²         

(IBGE, 2001). 

  
 
2.2. Colonização da Amazônia 

 

Na época do Brasil Colonial, a ocupação da região amazônica se deu como 

forma de demarcação da “posse” da terra que fora anexada ao domínio português à 

revelia do Tratado de Tordesilhas (PINTO, 1993). 

 Num segundo momento no final do século XIX, durante a Primeira Revolução 

Industrial, estabeleceu-se o Primeiro Ciclo da Borracha, período de intensa atividade 

econômica na região por consequência da exclusividade brasileira na produção de 

látex. Este ciclo trouxe para a região Amazônica agricultores nordestinos que fugiam 

das prolongadas estiagens que assolavam o nordeste brasileiro, sendo 

denominados como Soldados da Borracha (PINTO, 1993). 

Após duas décadas de um grande crescimento econômico liderado pela 

exploração de látex na região, a prosperidade econômica se tornou visível e ajudou 

a estabelecer o município de Manaus – AM. Entretanto, este período foi curto e a 
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atividade econômica entrou em declínio por consequência dos grandes seringais 

que foram implantados em forma de latifúndios na Ásia (PINTO, 1993). 

 O terceiro momento da colonização amazônica aconteceu em decorrência 

novamente da exploração da borracha. A instabilidade política na Ásia no fim dos 

anos 40, decorrente da Segunda Guerra Mundial, levou à destruição dos seringais 

no sudeste asiático, determinando novo impulso para a produção do látex brasileiro 

e levando grande fluxo de imigrantes à Amazônia brasileira (PINTO, 1993). 

   Atualmente as populações amazônicas, excetuando-se aquelas dos centros 

urbanos, são formadas por descendentes de índios que habitavam a região, dos 

soldados da borracha e dos negros que fugiram dos grandes latifúndios no Mato 

Grosso. Essas pessoas estão reunidas comumente em pequenas comunidades ao 

longo dos rios navegáveis como os Rios Madeira e Amazonas. Algumas 

comunidades também se estabeleceram em afluentes desses rios, motivadas por 

projetos de assentamento e distribuição de terras promovidos por órgãos 

governamentais. Esses projetos, mal sucedidos ou abandonados pelos poderes 

públicos, impediram o desenvolvimento dessas comunidades, deixando-as sem 

energia elétrica, acesso aos meios de comunicação e assistência de serviços 

públicos, de forma que o curso fluvial é a única via para se chegar a essas 

localidades (PINTO, 1993).   

 
2.3. Economia e atendimento em saúde 
 

As dificuldades vivenciadas pelos moradores das comunidades ribeirinhas 

amazônicas são agravadas pelo regime de chuvas que define a possibilidade de 

navegação dos rios, determinando a viabilidade do escoamento da pequena 

produção agrícola, representada essencialmente pela farinha de mandioca e café, 

destinados ao comércio nos centros urbanos (WINKLERPRINS, 1999). 

 O clima tropical úmido da região tem apenas duas estações: o verão, que vai 

de março a agosto, e o inverno amazônico, que se estende de setembro a fevereiro. 

No verão, a escassez de chuvas determina o esvaziamento dos rios, o que 

literalmente impede a navegação. No inverno, as chuvas abundantes e diárias 

associam-se ao degelo na Cordilheira dos Andes e promovem um aumento do 

volume de água dos rios. Essa sazonalidade influencia, além de outros aspectos, na 

qualidade da dieta das pessoas que ali vivem, pois com os rios cheios, a pesca se 
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torna difícil, o que faz escassear a principal fonte protéica dessas populações, ao 

contrário do verão, estação de seca nos rios, quando a pesca é farta 

(WINKLERPRINS, 1999). 

As distâncias geográficas e as dificuldades de transporte impõem sérias 

dificuldades de comunicação e deslocamento aos moradores dessas comunidades 

ribeirinhas (WINKLERPRINS 1999). Assim, segundo relatos dos moradores da 

região, são necessários grandes deslocamentos para atendimento médico, opção 

nem sempre acessível devido à precariedade dos meios de transporte e do tempo 

demandado para a viagem, além das despesas incorridas de estadia e manutenção 

do doente e acompanhante, situação que determina a inviabilidade de acesso 

dessas populações aos serviços de atendimento médico.    

O atendimento assistencial provido por algumas entidades, principalmente 

universidades, é a principal forma de acompanhamento em saúde que essas 

comunidades recebem. No entanto, a eficácia desse tipo de atendimento ainda é 

muito limitada, em decorrência das limitações de tempo e frequência das missões, 

além da escassez de equipamentos e recursos financeiros. 

 

2.4. Insegurança alimentar 
 

 A falta de informações científicas a respeito desta região é decorrente da 

exclusão desta região de pesquisas epidemiológicas realizadas pelo Ministério da 

Saúde nas décadas de 70, 80 e 90 (MONTEIRO, 1999). 

A Amazônia é detentora da maior biodiversidade de peixes e frutas do 

planeta, o que deveria representar uma abundante oferta de proteínas, calorias, 

vitaminas e minerais, viabilizando bom padrão de nutrição, ensejando melhores 

condições de saúde e elevação dos níveis de qualidade de vida para os diferentes 

grupos populacionais (CLAY et al., 2000; YUYAMA et al. 1999). No entanto, apesar 

da grande disponibilidade de recursos, essas populações geralmente apresentam  

péssimas condições sócio-econômicas, de saúde e qualidade da alimentação 

(ALENCAR, 2001; ESTEVES, 2002; MENDONÇA, 2000). Possivelmente, por falta 

de uma base científica, tecnológica e ambiental adequada o homem amazônico 

ainda não conseguiu usufruir plenamente do potencial que a região oferece 

(GOODLAND & IRWIN, 1975; MOURA, 1996; BENCHIMOL, 2000; SILVA & MELO, 

2001). 
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 Há um atraso científico e tecnológico histórico na Amazônia, além de 

precariedade dos níveis de saúde com elevada incidência de endemias, doenças 

infecciosas e parasitárias (NEGRI & GIOVANNI, 2001). 

Como reflexo do padrão alimentar dos moradores desta região, é observada 

na literatura nacional a ocorrência de menor estatura desses dentre os brasileiros 

(INAN/PNSN, 1990). Alguns estudos recentes na Amazônia mostram que, ao 

completar o primeiro ano de vida, o déficit ponderal médio dos pré-escolares 

residentes às margens do Rio Negro é de 2,6kg. Já nas calhas do Rio Solimões e 

Purus, esse déficit é de 2,1kg e no Rio Amazonas, é de 1,7kg. É relatada também 

uma tendência ao agravamento deste déficit ponderal ao longo dos cinco primeiros 

anos de vida, observando-se um déficit de estatura de 12,3cm em comunidades do 

Rio Negro, 11,6cm no Rio Amazonas, 10,7cm no Rio Purus e 8,3cm no alto Rio 

Madeira (ALENCAR et al., 1999; 2000; 2002; ALENCAR, 2001; MENDONÇA, 2000; 

ESTEVES, 2002). 

 
2.5. Zinco e suas funções  
  

A importância do zinco foi demonstrada com a descoberta de processos 

metabólicos envolvendo esse mineral. Pesquisas revelam que a quantidade de zinco 

presente na dieta pode influenciar a expressão gênica atuando diretamente por meio 

de ligação com fatores de transcrição, como o da metalotioneína (MTF), ou de forma 

indireta, estimulando os mediadores secundários que participam da transcrição 

gênica (COUSINS, 1998; MACDONALD, 2000). 

O teor de zinco difere entre os alimentos, variando de 0,002 mg/100g na clara 

de ovo, até 75 mg/100g nas ostras. As melhores fontes de zinco alimentar são os 

mariscos, ostras, carnes vermelhas, cereais integrais, ovos e miúdos viscerais, 

enquanto que as nozes e leguminosas são também boas fontes deste mineral (KING 

et al., 2000; KEEN & GERSHWIN, 1990; SANDSTRÖM, 1997). 

A quantidade de zinco absorvida pelo trato gastrintestinal é regulada por 

mecanismos homeostáticos, que controlam sua captação celular, distribuição entre 

os compartimentos intracelulares e macromoléculas, bem como sua excreção pelos 

rins e pele. A absorção desse mineral inicia-se no estômago, onde ocorre 

degradação das moléculas orgânicas e, provavelmente, dissociação dos sais 

inorgânicos, liberando o zinco do composto original. A quantidade de zinco 
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absorvida nesse local, porém, é mínima, uma vez que sua absorção ocorre 

predominantemente no duodeno (GISBERT-GONZÁLEZ & TORRES-MOLINA, 

1996; KING et al.2000).  

Alguns fatores intraluminais são considerados facilitadores da absorção do 

zinco, como os aminoácidos, principalmente a histidina e a cisteína, e algumas 

prostaglandinas, fosfatos, ácido picolínico, ácido cítrico, e outros ácidos orgânicos 

(COUSINS & HEMPE, 1990; COUSINS, 1996). Além disso, vários fatores da dieta já 

foram identificados como promotores ou antagonistas potenciais da absorção de 

zinco. A presença de substâncias orgânicas solúveis de baixo peso molecular, como 

os aminoácidos e ácidos orgânicos podem agir como ligantes, unindo o zinco e 

facilitando sua absorção. Entretanto, substâncias como taninos, polifenóis, oxalatos 

e fitatos podem reduzir a absorção desse mineral, prejudicando sua 

biodisponibilidade. Outros minerais com propriedades físico-químicas semelhantes 

(como o Fe, Cu e Cd), quando presentes em excesso, podem diminuir a entrada de 

zinco na célula, seu transporte intestinal e sua absorção (SANDSTRÖM & 

LÖNNERDAL, 1989). 

A captação do zinco pela superfície da borda em escova do enterócito ocorre 

por meio de dois mecanismos de transporte, um mediado por carreadores e outro 

por difusão simples. O primeiro mecanismo é utilizado em situações de baixa 

concentração de zinco na dieta, enquanto que o segundo é acionado quando o 

regime alimentar apresentar elevada concentração desse mineral (COUSINS & 

HEMPE, 1990). 

Após absorção e liberação pela célula intestinal através da membrana 

basolateral, o zinco passa para os capilares mesentéricos por meio de 

transportadores, sendo carreado pela albumina no sangue portal, e posteriormente é 

captado pelo fígado. A subsequente distribuição do zinco para os outros tecidos é 

realizada por meio de sua ligação com a albumina e alguns aminoácidos. Quanto à 

excreção de zinco, ocorre principalmente pelo trato gastrointestinal e pela urina, 

assim como demonstrado na Figura 1. 

O conteúdo total de zinco no organismo varia de 1 a 2g, sendo que 80% 

deste é encontrado no músculo esquelético e osso. Esse mineral é também 

encontrado no intestino, fígado, baço, rins, pele, cabelo, fluidos e secreções. No 

sangue, cerca de 80% do zinco é encontrado nos eritrócitos, 16% no plasma ligado 

principalmente à albumina e a macroglobulina. No sangue encontra-se a menor 
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parte do zinco do organismo, sendo que o plasma representa 0,1%. O plasma é a 

fonte primária deste mineral para todas as células, sendo sua concentração 

altamente controlada por processos homeostáticos (GIBSON, 1990; VALEE & 

FALCHUK, 1993; SANDSTRÖM, 1997).  

 

 

 
Figura 1: Esquema de absorção, transporte e excreção de zinco. (Proposto por 
HENRIQUES et al. (2003) e adaptado por PIRES L.V. (2008). 
*TGI: Trato gastrointestinal 

 

Os valores normais de zinco no plasma de acordo com Gibson (1990), e no 

eritrócito segundo Guthrie e Picciano (1994), estão apresentados no Quadro 1.  

 
 
Quadro 1: Valores de referência para zinco plasmático e eritrocitário. 

Compartimento Concentração normal de zinco 

Plasma 75 – 110 µg/dL 

Eritrócito 40 - 44 µgZn/g Hb 
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Considerando que o zinco participa de muitas enzimas e atua como 

componente regulador da expressão da informação genética, a ingestão 

recomendada (Dietary Refference Intake – DRI’s) pelo Institute of Medicine/Food 

and Nutrition Board (2000) pode ser observada no Quadro 2. Não há evidências de 

efeitos adversos pela ingestão de zinco via alimentação.  

 
 
Quadro 2: DRI’s relativas ao zinco em mg/dia para diferentes diferentes gêneros e 
faixas etárias, de acordo com o Institute of Medicine/Food and Nutrition Board, 2000. 

Idade (anos) EAR 
Zn mg/dia 

RDA 
Zn mg/dia 

UL 
Zn mg/dia 

1 – 3 2,5 3,0 7,0 

4 – 8 4,0 5,0 12,0 

9 – 13 7,0 8,0 23,0 

14 – 18 11,0 9,0 34,0 

> 19 11,0 8,0 34,0 

 
EAR – necessidade média estimada: valor de ingestão diária de um nutriente que, estima-se, supre a 

necessidade de metade dos indivíduos saudáveis de um determinado grupo do mesmo gênero e estágio de vida;  

RDA – ingestão dietética recomendada: é o nível de ingestão dietética diária suficiente para atender às 

necessidades de um determinado nutriente de praticamente todos (97 a 98%) os indivíduos saudáveis de um 

determinado grupo do mesmo gênero e estágio de vida;  

UL – nível máximo de ingestão tolerável: é o valor mais alto da ingestão diária continuada de um nutriente que 

aparentemente não oferece efeito adverso à saúde para todos os indivíduos de um mesmo estágio de vida ou 

gênero. 

 

Diversas funções do zinco no organismo humano têm sido descritas, como na 

manutenção do apetite, do paladar, da capacidade de cicatrização e na visão 

noturna. Estudos relatam a necessidade desse mineral para a imunidade mediada 

por células, proteção antioxidante e a estabilização de membranas (PRASAD, 1983; 

VALEE & FALCHUK, 1993; PRASAD, 1991, GUTHRIE & PICCIANO, 1994). 

A avaliação do estado nutricional em relação ao zinco compreende medidas 

do consumo alimentar, concentrações de zinco plasmático, eritrocitário, urinário e 

parâmetros funcionais, como a análise da atividade de metaloenzimas: anidrase 

carbônica, fosfatase alcalina e carboxipeptidases (GIBSON, 1990;                 

PERETZ et al., 1991). 
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Para avaliar o estado nutricional do indivíduo relativo ao zinco, utiliza-se mais 

frequentemente a concentração deste elemento no plasma que responde 

rapidamente a qualquer variação. Importante observar, entretanto, que este índice 

pode ser influenciado pelo estado fisiológico e patológico (GIBSON, 1990; PERETZ 

et al., 1991).  

A concentração de zinco nos eritrócitos representa o estado nutricional 

relativo ao zinco em um período mais longo, de aproximadamente 120 dias, tempo 

equivalente à meia vida dessas células,  não refletindo mudanças recentes nos 

níveis de zinco orgânico. O conteúdo de zinco nestas células geralmente é expresso 

em µgZn/gHb (HINKS et al., 1983). 

 

2.6. A deficiência de zinco 

 
Uma das causas da deficiência de zinco está associada a altas 

concentrações de fitatos na dieta, que diminuem sua biodisponibilidade 

(SANDSTRÖM, 1997; PRASAD, 1991). Adicionalmente, dietas pobres em zinco, 

desnutrição energético-proteíca, dietas hipocalóricas, síndromes de má absorção 

(pancreatite, doença de Crohn, colite ulcerativa), insuficiência renal crônica, 

queimaduras extensas, anemia falciforme, gravidez e lactação, uso de 

medicamentos e alcoolismo podem levar a deficiência deste mineral no organismo 

(PRASAD, 1991; JACKSON et al., 1988; WADA et al., 1985). 

Na deficiência de zinco, ocorre primeiramente uma mobilização das reservas 

funcionais e, as alterações bioquímicas e clínicas são observadas após longo 

período de deficiência (PRASAD, 1991; KREBS & HAMBIDGE, 1997). 

Atrofia dos tecidos linfóides (KEEN e GERSHWIN, 1990; SHI et al., 1994) e 

diminuição de reações de hipersensibilidade cutânea tardia (SEMPERTEGUI et al., 

2007; SHI et al., 1994) também têm sido relacionadas com a deficiência de zinco. 

Em estudos experimentais com animais, a deficiência deste mineral reduziu a 

produção de anticorpos, proliferação de células T e produção de citoquinas em 

resposta à mitose de antígenos (FRAKER, 2000). 

A deficiência de zinco no organismo humano, ainda que moderada, revela-se 

como fator grave de risco à saúde e é mais detectada nos países em 

desenvolvimento, onde estudos bem delineados mostram a relação entre essa 
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deficiência e a maior prevalência de retardo no crescimento, diarréia, pneumonia, 

malária e prejuízo no desenvolvimento cerebral (HAMBIDGE, 2000). 

Sandstead, Frederickson e Penland (2000) mostraram, através de avaliação 

experimental, que a deficiência aguda de zinco impede a função cerebral adequada, 

causando malformações em períodos precoces do desenvolvimento cerebral e 

predispondo a anormalidades microscópicas com consequente comprometimento 

funcional, em períodos tardios. 

Já a deficiência moderada de zinco durante o período de crescimento pode 

induzir ao aumento da pressão arterial, causar danos ao sistema do óxido nítrico, 

podendo estar associada a problemas cardiovasculares na idade adulta.  (TOMAT et 

al., 2005). Castro e Freeman (2001) observaram que a deficiência de zinco resulta 

em um aumento da sensibilidade ao estresse oxidativo e pode, em parte, colaborar 

com o mecanismo de desenvolvimento de câncer e outras doenças crônicas não 

transmissíveis. 

O zinco é necessário no fígado para a síntese e liberação da proteína 

transportadora de retinol, e sua deficiência pode resultar em déficit secundário de 

vitamina A com possível desenvolvimento de cegueira noturna, mesmo com 

ingestão adequada de vitamina A (CHRISTIAN & WEST, 1998).  

Outro agravo à saúde causado pela deficiência de zinco, relatado por 

Sempértgui e colaboradores (2007), é o aumento da infecção por H. pylori com 

consequente aumento de processos inflamatórios devido a baixa concentração 

deste mineral na mucosa gástrica. 

A deficiência de zinco é relacionada com o aparecimento do zumbido no 

ouvido, um sintoma otoneurológico que afeta cerca de 17% da população geral e 

33% dos idosos, constituindo atualmente um dos grandes desafios da 

otorrinolaringologia. A administração sistêmica de zinco foi descrita como uma 

alternativa em alguns casos de zumbido (GERSDORF et al., 1987).  

Um estudo que provocou a deficiência moderada de zinco em animais 

mostrou que a baixa ingestão desse mineral causou distúrbios do metabolismo de 

folato e aumento da concentração de homocisteína no plasma (HONG et al., 2000). 

A deficiência grave de zinco (ingestão menor que 1µg/dia) resultou em 

alterações do comportamento em animais recém-nascidos e provocou déficit 

cognitivo em animais jovens. Os recém-nascidos tiveram problemas com a 
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separação das mães, e os animais jovens apresentavam dificuldade em executar 

tarefas (STROBEL & SANDSTEAD, 1984). 

Em países em desenvolvimento, a suplementação com zinco diminuiu a 

morbidade atribuída a infecções gastrintestinais e respiratórias, e é considerada a 

principal causa de redução da mortalidade de crianças e gestantes (BEATON et al., 

1993). 

 Estudos recentes têm mostrado que a suplementação de zinco para crianças 

desnutridas tem efeito positivo no crescimento linear e sobre o IMC (UMETA, et al., 

2000). De acordo com BLACK (2003), a suplementação com zinco diminui a 

intensidade de casos de diarréia, e a incidência e mortalidade de casos de 

pneumonia em crianças de países em desenvolvimento. Golden & Golden (1981) 

mostraram que o zinco melhora a eficiência do sistema imunológico de crianças em 

recuperação de desnutrição, incluindo crianças marasmáticas. 

 Em um estudo realizado no nordeste brasileiro, a suplementação diária com  

5mg/dia de zinco, por oito semanas, foi capaz de melhorar a atenção de crianças 

nascidas com baixo peso (ASHWORT et al., 1998). Outro estudo, com crianças 

nascidas prematuramente, mostrou que a suplementação com 5mg/dia de zinco por 

12 meses melhorou os resultados em testes de desenvolvimento motor quando 

comparados ao grupo placebo (FRIEL, et al., 1993). 

 

2.7. Malária 
 

Malária é a doença infecciosa de maior incidência no mundo. É causada pela 

infecção por Plasmodium, afeta cerca de 300 a 600 milhões de pessoas anualmente 

e causa cerca de 2 a 3 milhões de mortes, principalmente em crianças menores de 5 

anos (SNOW et al., 2005). Segundo o Ministério da Saúde (2008), somente no ano 

de 2007, cerca de 500 mil casos foram registrados no Brasil sendo 99,5% destes, na 

região amazônica. O município de Porto Velho concentra cerca de 10% de todos os 

casos brasileiros. 

De acordo com The Zinc Against Plasmodium Study Group (2002), o retardo 

de crescimento, a linfopenia, a diminuição da função dos linfócitos T e B, a 

diminuição dos linfócitos CD4 (helper) e a maior suscetibilidade ao desenvolvimento 

da malária estão relacionados com a deficiência de zinco. Nesse sentido, Duggan e 

colaboradores (2005) relatam que em episódios de malária falciparum, a 
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concentração de zinco plasmático é reduzida pelo estresse da doença, e, pessoas 

em risco nutricional para zinco, ou com deficiência deste mineral, têm os episódios 

de febres com maior intensidade quando comparadas a pessoas em estado 

nutricional adequado. 

Já outro estudo que suplementou pré-escolares de Papua Nova Guiné com 

10mg de zinco durante 46 semanas, observou uma redução de 38% na parasitemia 

em casos de malária falciparum, com menor aumento do baço e elevação dos níveis 

de hemoglobina (SHANKAR et al., 2000).  

 

 De acordo com o exposto anteriormente a respeito da importância do zinco 

para o desenvolvimento humano, para a manutenção da saúde humana e sua 

relação com o quadro clínico da malária, e as condições que vivem as comunidades 

amazônicas e a carência de estudos nestas comunidades, nos propusemos a avaliar 

o estado nutricional relativo a este mineral das crianças de 3 a 9 anos residentes nas 

comunidades ribeirinhas de Gleba do Rio Preto e Demarcação. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 
 
 Avaliar o estado nutricional relativo ao zinco de crianças de 3 a 9 anos das 

comunidades ribeirinhas de Demarcação e Gleba do Rio Preto na cidade de Porto 

Velho – RO. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 
• Avaliar o desenvolvimento ponderal e estatural de acordo com o escore Z 

para os padrões de Peso/Idade, Estatura/Idade e Peso/Estatura; 
• Avaliar a ingestão de macronutrientes e zinco; 

• Avaliar as condições sócios-econômicas das famílias das crianças 

participantes do estudo; 
• Avaliar se há diferença entre o estado nutricional relativo ao zinco para 

participantes com infecção por Plasmodium e pacientes sem infecção. 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 
 
4.1. Localização geográfica 

 

 O espaço geográfico abrangido pela pesquisa compreende a região 

designada como assentamento de Demarcação. Este espaço é dividido em duas 

localidades: Demarcação e Gleba Rio Preto, localizadas no município de Porto 

Velho, Estado de Rondônia, na Amazônia Ocidental. Demarcação é um pequeno 

núcleo habitacional pertencente ao Distrito de Calama e localiza-se às margens do 

Rio Machado, o qual nasce no município de Rolim de Moura, no sudeste do Estado 

e atravessa Rondônia no sentido sudeste/norte. A Gleba do Rio Preto também 

pertence ao Distrito de Calama, mas não configura um núcleo habitacional e, sim, 

seus habitantes encontram-se dispersos às margens do Rio Preto, afluente do Rio 

Machado que, por sua vez, flui para o rio Madeira e tem sua foz exatamente na sede 

do distrito de Calama (Figura 2).  

O Rio Madeira, principal à direita do Rio Amazonas, nasce nos limites da 

Chapada dos Parecis, nas imediações de Pontes e Lacerda, no Estado do Mato 

Grosso, compõe a divisa nacional com a Bolívia no percurso que faz entre Cabixi 

(RO) e o distrito portovelhense de Abunã, trecho onde é denominado primeiramente 

de Rio Guaporé e depois, Rio Mamoré, banha o município de Porto Velho desde a 

confluência do Rio Abunã, 220 km a montante da sede do município. O distrito de 

Calama, localizado a cerca de 150 km Porto Velho, constitui a única opção de 

acesso e transporte para os moradores das comunidades ribeirinhas da região. 

Demarcação está localizada, assim, no município de Porto Velho, na margem 

direita do Rio Machado, a cerca de 30km a montante de sua foz no Rio Madeira, 

geograficamente localizada no ponto S 8º 10’ 16.20” W 62º 46’ 45.30”, a 140km da 

cidade de Porto Velho, enquanto a Gleba do Rio Preto é composta 

aproximadamente por 30 famílias com cerca de 200 pessoas que não constituem um 

núcleo habitacional, uma vez que se encontram dispersas num trecho de cerca de 

30km ao longo do Rio Preto.  
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Figura 2: Foto de satélite localizando as Comunidade de Gleba do Rio Preto e 
Demarcação (Fonte: Serviço de Proteção da Amazônia – SIPAM) 
  
 
4.2. Definição da Amostra 
 
 Como resultado de um trabalho realizado pela odontóloga Roberta de Castro 

Martins, cadastrado no CNPq sob o Processo nº. 043696/2004-6, obteve-se o 

cadastramento dos moradores destas localidades. Com base neste universo 

populacional, foi possível realizar um novo cadastramento (ANEXO 1) dos 

participantes envolvidos, ou seja, todas as crianças de 03 a 09 anos de idade, uma 

vez que, de acordo com os pontos de cortes estabelecidos pelo SISVAN (2004), são 

consideradas crianças os indivíduos menores de 10 anos de idade. 

Todos os participantes, assim como os seus responsáveis, foram orientados 

sobre os procedimentos aos quais seriam submetidos. Foi solicitado que o 

responsável legal por cada menor assinasse um termo de consentimento livre e 
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esclarecido (ANEXO 2), recebendo ainda, uma carta que descreveu informações 

sobre o projeto, de acordo com a "Declaração de Helsinque III", capítulo 50, 

parágrafos 50.20/27, que trata da proteção dos participantes e orienta 

procedimentos referentes às pesquisas que necessitam experiências com    

humanos. 

Foi informando também, que possuiam o direito a desistência de participação 

da pesquisa em qualquer momento que achassem conveniente, sem acarretar 

nenhum ônus ao participante. 

 

4.3. Sazonalidade 
 

 A coleta dos dados foi realizada no período denominado “Inverno Amazônico” 

ou “estação das águas”. 

 
4.4 Dados antropométricos 
 

Para avaliação dos dados antropométricos da população do estudo foi 

utilizada uma anamnese previamente testada (ANEXO 3). 
 
4.4.1. Avaliação do peso 
 

O peso foi avaliado em uma balança antropométrica da marca Filizola®, 

modelo 31, com capacidade de 150 kg e graduação de 100g. O participante ficou 

posicionado no centro da balança, descalço, usando a menor quantidade de roupa 

possível e com os braços estendidos ao longo do corpo. 

 

4.4.2. Avaliação da estatura 
 

A estatura foi verificada com um estadiômetro móvel da marca Sanny ® , 

onde o participante ficou em pé sobre a plataforma com os pés descalços e braços 

estendidos ao longo do corpo, com a postura o mais ereta possível, olhando para a 

linha do horizonte com a cabeça formando um ângulo de 90º em relação ao corpo. 

Os calcanhares, glúteos, ombros e cabeça permaneceram tocando a parede da 

superfície vertical do dispositivo da medida durante o processo. Depois disso o 
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indivíduo era instruído a inspirar profundamente, após o que a haste do estadiômetro 

era abaixada até o ponto mais alto da cabeça do avaliado e, dessa forma, foi 

verificado a estatura de cada um. 

 
4.4.3. Classificação de acordo com escore Z 

 

 As relações de peso e estatura foram classificadas de acordo com escore Z 

proposto pelo OMS (1995), considerando-se como eutróficas aquelas crianças que 

estavam com dois desvios padrões para mais ou para menos; foram consideradas 

desnutridas as crianças com mais de dois desvios padrões negativos e, com 

excesso de peso, aquelas com mais de dois desvios padrões positivos. 

 

4.5. Avaliação do consumo alimentar 

 

Para o conhecimento dos hábitos alimentares foi utilizado o recordatório de 

24 horas (ANEXO 04), respondido pela mãe ou responsável, que consistiu em um 

levantamento do que a criança consumiu no período das últimas 24 horas que 

antecederam a coleta. As análises das dietas foram feitas com o programa de 

avaliação de consumo alimentar NutWin, versão 1.0 para Windows 1996. O 

consumo de zinco foi ajustado pela energia segundo o método residual proposto por 

Willet (1986). 

 

4.6. Coleta e preparo do sangue para análises bioquímicas 
  

 Para a avaliação do estado nutricional relativo ao zinco foram coletados, de 

cada indivíduo pesquisado, 10 mL de sangue por punção venosa. Esse 

procedimento foi efetuado por um profissional de enfermagem com nível técnico, 

observando-se jejum mínimo de 12h dos indivíduos pesquisados. O sangue, 

coletado com seringas plásticas descartáveis e agulhas de aço inoxidável, estéreis e 

descartáveis, foi armazenado em tubos previamente desmineralizados, e 

imediatamente antes da coleta, foi adicionado anti-coagulante citrato de sódio, para 

posterior determinação de zinco. O plasma foi separado do sangue total por 

centrifugação a 10.000 rpm durante 15 minutos, extraído com pipeta automática, 
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acondicionado em tubos de polipropileno previamente desmineralizados, sendo a 

seguir conservados a -20ºC para posterior análise.  

 Após este procedimento, a massa eritrocitária foi obtida a partir do sangue 

total, lavada três vezes com 5 mL de solução salina a 0,9%, homogeneizada 

lentamente por inversão e centrifugada a 10.000rpm por 10 minutos a 40C, sendo o 

sobrenadante descartado. Após a última centrifugação, a solução salina foi aspirada, 

a massa de eritrócito foi cuidadosamente extraída com pipeta automática, colocada 

em tubos de polipropilenos desmineralizados e acondicionados a -200C até o 

momento da análise. 

 Para o transporte até o laboratório de pesquisa onde se realizaram as 

análises bioquímicas, utilizou-se caixas térmicas e gelo reutilizável. 

 
4.7. Análise Bioquímica 

 
4.7.1. Determinação das concentrações de zinco plasmático e eritrocitário 
 

A determinação da concentração de zinco plasmático foi realizada por meio 

do método de espectrometria de absorção atômica de chama, proposto por 

Rodriguez (1989). Utilizou-se Tritizol® (MERCK) como padrão, sendo que este foi 

diluído em água Milli-Q® com glicerol a 3%, nas concentrações de 0,1; 0,2; 0,3; 0,5 e 

1,0 µg/mL. Os resultados das absorbâncias das amostras foram expressos            

em µg/dL. 

 A determinação de zinco no eritrócito foi feita por espectrometria de absorção 

atômica proposta por WHITEHOUSE et al. (1982). Foi utilizado como padrão o 

Tritizol® (MERCK), o qual foi preparado com água Milli-Q® nas seguintes 

concentrações: 0,1; 0,2; 0,3; 0,5 e 1,0 µg/mL.  Os resultados foram expressos em 

µgZn/gHb e, para tanto, foi determinada, paralelamente, a concentração de 

hemoglobina das amostras analisadas. As concentrações de hemoglobina foram 

determinadas por expectrofotometria, feita através de kits comerciais da marca 

LABTEST® seguindo orientações do fabricante. 

 Foram seguidas as normas do CONAMA nº 5 de 1993 nos processo de 

descarte dos materiais utilizados. 
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4.7.2. Controle metodológico 
 

 Para controle metodológico de determinação de zinco, foram utilizados como 

padrões de referência “Seronorm Whole Blood®” e “Bovine Liver®”, as análises foram 

feitas em duplicatas com leituras em duplicata. Todos os reagentes utilizados foram 

de grau de pureza analítica P.A. e a água utilizada em todos os procedimentos 

analíticos foi do tipo Millí-Q®. 

 Para controle de contaminação do material utilizado, foram adotadas as 

normas internas do Laboratório de Nutrição e Minerais da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, que recomenda que o material seja 

deixado em banho de ácido nítrico a 30% por 24 horas, lavado por 5 vezes em água 

destilada e 5 vezes em água deionizada e, depois, seco em estufa a 25ºC por 48 

horas e armazenado em sacos plásticos lacrados. 

 

4.8. Diagnóstico de malária por Polimerase Chain Reaction (PCR) 

 
Para a realização do PCR para diagnóstico de málaria, o DNA foi extraído de 

1ml de eritrócitos lisado por saponina a 1%, de acordo com os procedimentos do 

Laboratório de Malária do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de 

Medicina/Universidade de São Paulo. Após a lise, a extração de DNA foi feita com 

kit comercial INVITEK Invisorb® Spin Blood, conforme indicação do fabricante. 

O diagnóstico de malária por PCR foi feito por Nested PCR, de acordo com a 

meltodologia proposta por Snounou e colaboradores (1993). Foram utilizados os 

genes de ssrRNA como alvo, com 25 mL em cada reação, sob as seguintes 

condições: 250 nM de cada primer, 125 mM dNTPs, 2 mM MgCl2, 50 mM KCl, 10 

mM Tris pH 8,3 e 0,4 U de Taq polimerase. A amplificação foi de: 1 ciclo a 95o C por 

5 minutos, 58o C por 2 minutos, 72o C por 2 minutos e 24 ciclos a 94o C por 1 

minuto, 58o C por 2 minutos e 72o C por 2 minutos, 72o C por 5 minutos. Na 2ª 

reação foram realizados 30 ciclos. Os primers utilizados foram: rPLU5 e rPLU6 

(gênero) e rVIV1/rVIV2, rMAL1/rMAL2 e rFAL1/rFAL2 (espécies). Os fragmentos 

obtidos foram separados por eletroforese em gel de agarose a 2% em tampão TBE e 

corados com brometo de etídio. Em todos os ensaios de PCR foram incluídos 
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controles positivos e negativos. 

 
4.9. Análise estatística 
 

Para a tabulação e tratamento estatístico dos dados coletados foi utilizado o 

software Microsoft Excel versão – 2000. 

 

4.10. Avaliação da Ética na Pesquisa 
 

 Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas - Universidade de São Paulo, e sua anuência registrada sob 

o no 470 (Anexo 5). 
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5. RESULTADOS 

  
 
5.1. Caracterização das comunidades 
 

 A comunidade de Demarcação é formada por cerca de 180 pessoas e sua 

constituição ocorreu na época de extração da borracha quando naquela localidade 

funcionava uma espécie de entreposto onde se comercializava o látex em pélas em 

troca de gêneros alimentícios, ferramentas e munição. Após o declínio da extração 

da borracha, a comunidade de Demarcação teve um novo estímulo para o 

desenvolvimento por ocasião da divisão e distribuição de terras promovida pelo 

Instituto Nacional de Imigração e Colonização – INIC, na década de 50.   

 Por ocasião dessa divisão e distribuição de terras, de acordo com relatos dos 

moradores mais antigos e que ainda se encontram em Demarcação, foram 

implantados vários outros projetos de desenvolvimento auto-sustentável que 

contemplavam incentivos para a atividade produtiva economicamente viável e 

soluções para o escoamento da produção via terrestre, projetos esses que foram 

todos relegados ao esquecimento nos anos subsequentes. 

 
Figura 3: Foto de casa típica da região Amazônica. Gleba do Rio Preto, 2008 (Foto 
tirada pelo autor). 
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A Gleba do Rio Preto é formada por cerca de 200 pessoas, reunidas em 

pequenos núcleos dispersos ao longo do Rio Preto. Sua formação é resultado do 

mesmo projeto de assentamento e divisão de terras que formou Demarcação. 

Observou-se também que, na Gleba do Rio Preto há um menor número de crianças 

residentes. Devido as distâncias, muitas famílias deixam as crianças em núcleos 

populacionais maiores como Demarcação e Calama, para que estas possam 

frequentar a escola, e somente os filhos mais velhos, com capacidade de trabalho, 

mudam-se para a Gleba do Rio Preto. O tipo mais comum de moradia das pessoas 

que vivem nessas comunidades são casas de madeira sobre palafitas localizada as 

margens dos rios (Figura 3). 

A exemplo de Demarcação e de outras comunidades típicas da Amazônia, a 

economia da Gleba do Rio Preto é baseada na cultura de subsistência, extrativismo, 

pesca e pequenos empreendimentos comerciais de gêneros alimentícios e utilidades 

primárias. O plantio de mandioca e a produção da farinha de mandioca constituem 

as principais atividades econômicas e a principal fonte de renda das famílias. 

As famílias têm, predominantemente, uma estrutura patriarcal, onde o homem 

é responsável pelo provimento das necessidades da casa e a mulher é responsável 

pelo cuidado do lar e das crianças. De maneira geral as famílias são numerosas e 

normalmente existem várias crianças com pouca diferença de idade entre si, 

situação decorrente de dois grandes fatores culturais na sociedade daquela região: 

a) Falta de conhecimentos sobre práticas e recursos contraceptivos 

voltados para a preservação da saúde e planejamento familiar; 

b) Prática comum em que homens de idade avançada estabelecem 

novas famílias através da união com mulheres muito jovens, 

menores de 18 anos e, não raro, de 12 ou 13 anos. 

Outro aspecto agravante são as condições sanitárias dessas comunidades, 

pois configura uma região endêmica de malária, e não existe qualquer tipo de 

saneamento sistematizado, assim:  

a) A água utilizada pela população é proveniente de poços tipo 

cacimba ou coletada diretamente nos rios e igarapés e acaba 

consumida sem qualquer tipo de tratamento; 

b) A descarga de dejetos é feita em fossas negras que têm, em regra, 

pequena profundidade, exatamente porque sendo a água 

abundante naqueles solos, ela se encontra próxima da superfície, o 
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que impede o aprofundamento da fossa e, simultaneamente, faz 

contaminar os lençóis aquíferos, determinando, assim, um círculo 

vicioso de disseminação de parasitos intestinais entre a população. 

Dessa forma, o quadro geral de saúde da população pode ser considerado 

grave, não somente pela falta de atendimento médico adequado, mas 

principalmente pela manutenção dos hábitos e valores sociais estabelecidos, o que 

aponta para uma tendência de continuidade do problema, que é ainda agravado 

pelos casos de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis em adultos. 

Em trabalhos de assistência realizados pela equipe de Nutrição do Instituto de 

Ciências Biomédicas - V da Universidade de São Paulo, foi detectada uma 

prevalência de quase 40% de adultos que apresentavam pelo menos um tipo de 

doença crônica não transmissível e/ou obesidade, valor que pode ser comparado 

com os de grandes centros urbanos do País.  

Isto pode ser justificado pelo isolamento geográfico em que se encontram 

essas comunidades, a não adequação do atendimento médico e educacional. 

Consequentemente, as pessoas que ali residem não têm um conhecimento de 

comportamentos preventivos, e assim acabam não recebendo 

tratamento/acompanhamento que cada caso requer, agravando o quadro sanitário, e 

diminuindo a qualidade e a expectativa de vida dessas populações. 

Nas campanhas nacionais de vacinação a comunidade é visitada por 

profissionais da saúde que, em equipes, realizam o trabalho de vacinação 

institucional e atendem, adicionalmente, somente casos patológicos de extrema 

urgência e emergência. Além disso, todo o atendimento em saúde provido pelos 

órgãos públicos nessas comunidades é exercido por uma Agente de Saúde 

residente no local, e que foi escolhida pela própria comunidade para ser treinada 

pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. Suas atribuições são: 

− Acompanhamento da população até o fim da idade escolar; 

− Partos; 

− Participação e divulgação de campanhas nacionais contra hanseníase 

e tuberculose; 

− Diagnóstico e tratamento de casos de malária; 

− Orientação sobre sexualidade e contracepção em escolas; 

− Acompanhamento de casos de hipertensão arterial e diabetes mellitus. 

5.2. Caracterização da População 
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 Como resultado do primeiro levantamento populacional realizado em julho de 

2006, juntamente com outros bancos de dados de trabalhos anteriores realizados 

pelo Instituto de Ciências Biomédicas - 5 (ICB-5), estimou-se que nestas 

comunidades moravam cerca de 50 crianças de três a nove anos. Deste universo 

populacional foram atendidas 39 crianças, totalizando aproximadamente 78% da 

população, sendo que 10 crianças eram residentes da Gleba do Rio Preto e 29 de 

Demarcação (Figura 4). A amostra foi constituída pela demanda espontânea de 

atendimento no Barco Hospital e visita à casa dos participantes.  

 O levantamento sócio econômico realizado mostrou que 100% das casas 

onde as crianças residem, não têm nenhum tipo de tratamento de água ou esgoto. 

As fontes de água para consumo são os rios e poços tipo cacimba, estes últimos 

geralmente localizados próximo a fossas não sépticas. O extrativismo e a cultura de 

subsistência são as principais fontes de renda destas famílias e a renda familliar era 

inferiore a 1 (um) salário mínimo. 

 
Figura 4: Distribuição percentual das crianças avaliadas de acordo com a 
localização geográfica 
 
 
5.3. Avaliação antropométrica 
 

 Os resultados da avaliação antropométrica correspondem aos valores obtidos 

de 37 das crianças avaliadas no estudo. 

  

n = 39 
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Tabela 1: Caracterização antropométrica das crianças das comunidades ribeirinhas 
Gleba do Rio Preto e Demarcação – RO. 

    Gleba do Rio Preto (n=10) Demarcação (n=29) 

Sexo Masculino      
n = 7  

Feminino      
n = 3 

Masculino      
n = 15 

Feminino      
n = 14 

Idade (anos)     
 Média + DP 6,0 + 1,8 6,7 + 2,1 
 Mediana 5,9 6,5 
 Mínimo 3,7 4,7 
 Máximo 9,3 9,9 
  Coeficiente 

de variação 
(%) 

28,6  31,8 

Peso (kg)   

 Média + DP 22,4 + 6,2 21,0 + 6,2 
 Mediana 21,9 21,2 
 Mínimo 14,2 16,5 
 Máximo 31,0 26,7 
  Coeficiente 

de variação 
(%) 

 27,7 29,5 

Estatura (cm)   
 Média + DP 116,7 + 13,2  114,0 + 12,8 
 Mediana 114,5 119,0 
 Mínimo 97,0 102,5 
 Máximo 136,0 127,0 
  Coeficiente 

de variação 
(%) 

11,3  11,2 

 

Na avaliação antropométrica, sintetizada na Tabela 1, verificou-se uma média 

de idade de 6,5 anos nas duas comunidades. A Gleba do Rio Preto apresentou uma 

média de 6 anos de idade, enquanto em Demarcação a média foi de 6,7 anos. 

A classificação de acordo com o escore Z dos resultados de altura e idade 

mostram que quase a totalidade tem desenvolvimento de peso e estatura 

adequados para a idade, a tabela 2 mostra a avaliação do estado nutricional 

divididos em 1 DP (Tabela 3) e a Figura 5 mostra a divisão percentual de 

Estatura/Idade, Peso/Estatura e Peso/Idade. 
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Tabela 2: Caracterização antropométrica de acordo com a idade das crianças das 
comunidades ribeirinhas Gleba do Rio Preto e Demarcação – RO. 

Idade (anos) 3 a 5 
n=16  

5 a 7 
n=9 

7 a 9 
n=12 

Idade (anos) Média + DP 3,8 + 0,5 6,0 + 0,5 8,7 + 0,8 
 Mediana 3,7 6,0 8,8 
 Mínimo 3,2 5,1 7,2 
 Máximo 4,7 6,9 9,9 
  Coeficiente de 

Variação (%) 13,6 8,3 9,2 

Peso (kg) Média + DP 14,3 + 2,1 21,9 + 5,5 25,2 + 4,4 
 Mediana 14,8 20,4 26,1 
 Mínimo 11,2 16,5 13,1 
 Máximo 17,1 36,5 31,0 
  Coeficiente de 

Variação (%) 14,7 25,1 17,5 

Estatura (cm) Média + DP 96,9 + 4,7 114,4 + 7,0 126,3 + 4,9 
 Mediana 97 114,0 124,5 
 Mínimo 89,5 104,5 120,0 
 Máximo 102,5 125,0 136,0 
  Coeficiente de 

Variação (%) 4,9 6,1 3,9 

 

 

 

  

Tabela 3: Classificação de Estatura/Idade, Peso/Estatura e Peso/Idade de acordo 
com o Escore Z das crianças das comunidades ribeirinhas de Gleba do Rio Preto e 
Demarcação - RO. 

  < -2  > -2 a < -1 > -1 a < 1  > 1 a < 2 > 2 

Estatura/Idade 2   (5%) 9   (24%) 22   (59%) 3   (9%) 1   (3%) 

Peso/Estatura 1   (3%) 3   (8%) 26   (70%) 2   (6%) 5   (13%) 

Peso/Idade 3   (8%) 8   (21%) 22   (59%) 2   (6%) 2   (6%) 
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Figura 5: Distribuição percentual de Estatura/Idade, Peso/Estatura e Peso/Idade 
classificada por Escore Z das crianças das comunidades ribeirinhas de Gleba do Rio 
Preto e Demarcação - RO. 
 

 

5.4. Avaliação do consumo alimentar 
 

Os resultados de consumo alimentar correspondem aos dados de 36 crianças 

avaliadas no estudo. 

O consumo alimentar foi feito por meio do recordatório de 24 horas e foram 

calculados o consumo de calorias, macronutrientes e de zinco presentes na dieta 

(Tabela 4). 
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Tabela 4: Consumo alimentar de energia, macronutrientes e zinco das crianças das 
comunidades ribeirinhas Gleba do Rio Preto e Demarcação – RO. 

Pacientes Caloria 
% de 

adequação 
calorica 

% 
Carboidrato 

%  
Proteína 

%  
Lipídeo µgZn/dia 

1 1887 82,5 41,5 17,0 41,5 6,8 
2 1500 112,2 51,7 21,9 26,4 4,7 
3 882 132,1 58,5 19,0 22,4 8,9 
4 843 120,9 67,4 12,3 20,3 3,9 
5 1605 69,4 45,6 33,6 20,7 22,0 
6 1667 186,1 45,4 25,0 29,7 8,3 
7 899 159,8 55,6 13,3 31,0 2,0 
8 779 254,2 72,9 9,8 17,3 2,0 
9 864 234,1 60,6 14,4 25,0 3,0 

10 1334 101,0 41,4 8,7 49,9 3,1 
11 1299 152,5 55,1 15,1 29,8 4,1 
12 431 370,8 61,3 15,8 23,0 1,1 
13 1164 208,1 60,5 14,8 24,7 3,1 
14 601 398,8 62,6 12,0 25,5 1,7 
15 2273 78,5 55,4 10,9 33,7 4,3 
16 2273 95,4 55,4 10,9 33,7 4,3 
17 1266 104,5 81,5 5,7 12,8 0,7 
18 770 135,9 77,4 10,9 11,7 3,4 
19 783 249,7 67,4 15,3 17,2 2,4 
20 773 318,9 53,8 12,4 33,8 1,6 
21 1439 164,2 50,0 13,1 36,9 4,9 
22 1360 138,8 55,0 13,2 31,8 4,7 
23 1109 164,0 57,7 15,5 26,8 3,7 
24 1173 139,1 68,2 12,6 19,2 4,2 
25 2813 91,0 51,6 13,5 34,9 11,0 
26 1299 95,1 50,8 13,9 35,3 5,0 
27 2125 87,6 51,4 16,0 32,6 8,6 
28 2125 92,4 51,4 16,0 32,6 8,6 
29 1148 143,6 63,1 15,0 22,0 4,3 
30 897 161,1 39,7 27,2 33,1 6,7 
31 2501 56,1 62,7 11,0 26,3 5,8 
32 2236 66,1 53,8 18,8 27,4 14,5 
33 2264 116,4 50,2 21,2 28,6 18,4 
34 2264 113,0 50,2 21,2 28,6 18,4 
35 2264 60,3 50,2 21,2 28,6 18,4 
36 1013 232,4 55,7 22,1 22,2 5,4 

Mediana 1299 135,9 55,3 14,9 28,0 4,5 
Máximo 1887 398,8 41,5 17,0 41,5 22,0 
Mínimo 431 56,1 39,7 5,7 11,7 0,7 
Média 1442,3 154,2 56,5 15,8 27,7 6,5 
Desvio 
Padrão 631,9 84,3 9,5 5,6 7,8 5,4 
Coeficiente 
de variação 
(%) 

43,8 54,7 16,9 35,1 28,1 83,6 



 30 

 A ingestão de zinco observada nos inquéritos alimentares, mostrou que 39% 

da população avaliada não atingiu a ingestão recomendada de zinco, segundo a 

EAR. (Figura 6). 

 

  
Figura 6: Distribuição percentual da ingestão de zinco das crianças das 
comunidades ribeirinha Gleba do Rio Preto e Demarcação - RO,  de acordo com a 
EAR deste mineral para idade e sexo. 
 

 A necessidade calórica (EER) foi calculada de acordo com a idade, peso e 

atividade física, seguindo as fórmulas abaixo; 

 
 

Meninas de 3 a 9 anos: 
EER (kcal)={135,3 – (30,8 x idade [anos]) + (10,0 x Peso [kg]) + (934 x estatura 
[m]) + 20} x coeficiente de atividade física 
 
 

Meninos de 3 a 9 anos:  
EER (kcal)={66,5 + (13,8 x peso [kg]) + (5,0 x altura [cm]) – (6,8 x idade [anos])} 
x coeficiente de atividade física 
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Observou-se que apenas 20% das crianças avaliadas atingiu a ingestão 

calórica recomendada para a idade, peso e sexo, 50% ingeriam menos energia que 

o necessário e 30% ingeriam mais energia que o recomendado, conforme Figura 7. 

 
Figura 7: Distribuição do percentual de adequação de ingestão de energia das 
crianças das comunidades ribeirinhas Gleba do Rio Preto e Demarcação – RO. 
  

A contribuição energética dos macronutrientes mostrou que 78%, 92% e 78% 

das crianças tiveram o percentual de consumo recomendado de carboidratos, 

proteínas e lipídeos, respectivamente, de acordo com o Food and Nutrition Board 

(2002) (Figura 8). 

 
 
 
Figura 8: Distribuição percentual de contribuição energética dos macronutrientes do 
consumo alimentar das crianças das comunidades ribeirinhas de Gleba do Rio Preto 
e Demarcação – RO. 
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5.5. Indicadores bioquímicos 

 

 Os valores referentes às concentrações de zinco no plasma e eritrócito 

seguem expressos na Tabela 5. Observou-se uma média de concentração de zinco 

plasmático de 60,2µgZn/dL e de zinco eritrocitário de 35,2µgZn/gHb. Os valores 

médios observados são menores que os valores mínimos de referência para 

concentração deste mineral no plasma (GUTHRIE e PICCIANO, 1994) e no eritrócito 

(GIBSON, 1990).  

 A distribuição percentual das concentrações plasmáticas de zinco, expressa 

na Figura 9, mostram que 100% das crianças da Gleba do Rio Preto e 86% das 

crianças de Demarcação estavam com níveis plasmáticos desse mineral menor que 

os valores  recomendados (Tabela 6). 

 
Tabela 5: Concentração de zinco plasmático e eritrocitário das crianças das 
comunidades ribeirinhas Gleba do Rio Preto e Demarcação - RO. 

 
 
 
 
 

Parâmetros 
  Total (n=39) Gleba do Rio Preto 

(n=10) Demarcação (n=29) 

Zinco plasmático (µg/dL)      

 Média + DP 60,2 + 12 57,5 + 8,0 61,2 + 13,0 

 Mediana 58,4 55,9 59,3 

 Mínimo 39,2 48,7 39,2 

 Máximo 92,10 70,5 92,1 
  Coeficiente de 

variação (%) 19,90 13,9 21,3 

Zinco eritrocitário (µgZn/gHb)    

 Média + DP 35,2 + 6,4 36,6 + 5,3 34,7 + 6,7 

 Mediana 34,8 35,6 33,6 

 Mínimo 30,5 29,1 19,9 

 Máximo 45,3 44,8 45,3 

 Coeficiente de 
variação (%) 18,8 14,4 19,4 
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Tabela 6: Distribuição de acordo com os níveis plasmáticos, eritrocitários e 
localização de crianças de comunidades ribeirinhas de Gleba do Rio Preto e 
Demarcação - RO. 

 N=39 Zinco Plasmático (µg/dL) Zinco Eritrocitário (µg/gHb) 

 < 75 75 a 
110 > 110 < 40 40 a 44 > 44 

Gleba do Rio Preto 10 - - 6 3 1 
Demarcação 25 4 - 22 5 2 
Total 35 4 - 28 8 3 
 

  

 

 

 
Figura 9: Distribuição percentual da concentração de zinco plasmático de crianças 
das comunidades ribeirinhas de Gleba do Rio Preto e Demarcação - RO. 
 
 
 
 

Os resultados das concentrações de zinco eritrocitário mostraram que na 

Gleba do Rio Preto, 60% das crianças estavam com valores abaixo da referência, 

30% com concentrações adequadas e 10% com valor acima. Por outro lado, em 

Demarcação os valores são de 76%, 17% e 7%, respectivamente (Figura 10). 
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Figura 10: Distribuição percentual da concentração de zinco eritrocitário das 
crianças das comunidades ribeirinhas de Gleba do Rio Preto e Demarcação - RO. 
 

 A Figura 11 demonstra uma correlação linear entre as concentrações de zinco 

plasmático e o escore Z Estatura para Idade, foi observado uma relação de r= -0,08. 

A Figura 12, demonstra a correlação de zinco eritrocitário, onde foi observado uma 

relação de r= 0,16. Ambos não mostraram uma correlação entre os níveis de zinco e 

desenvolvimento das crianças. 

 
Figura 11: Correlação entre zinco plasmático e escore Z Estatura/Idade de crianças 
das comunidades ribeirinhas de Gleba do Rio Preto e Demarcação - RO. 
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Figura 12: Correlação entre zinco eritrocitário e escore Z Estatura/Idade de crianças 
das comunidades ribeirinhas de Gleba do Rio Preto e Demarcação - RO. 
 
 
5.6. Diagnóstico de Malária 

 
 Os resultados dos PCR’s para diagnóstico de malária, mostraram que 6 

(15%) das crianças avaliadas apresentavam infecção por Plasmodium, sendo que 5 

delas deram resultado positivo para P. Vivaz e 1 para P. falciparum.  No entanto, 

nenhuma delas relatou sintomas da infecção. As figuras a seguir mostram as fotos 

da eletroforese (Figuras 13, 14, 15 e 16).  

 
Figura 13 - Foto da eletroforese para diagnóstico de infecção por P. vivax de 
crianças das comunidades ribeirinhas de Gleba do Rio Preto e Demarcação - RO. 

r= 0,16 
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Figura 14 - Foto da eletroforese para diagnóstico de infecção por P. vivax de 
crianças das comunidades ribeirinhas de Gleba do Rio Preto e Demarcação - RO. 
 

 
Figura 15 - Foto da eletroforese para diagnóstico de infecção por P. vivax de 
crianças das comunidades ribeirinhas de Gleba do Rio Preto e Demarcação - RO. 
 

 
Figura 16 - Foto da eletroforese para diagnóstico de infecção por P. Falciparum de 
crianças das comunidades ribeirinhas de Gleba do Rio Preto e Demarcação - RO. 
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 Após os resultados do diagnóstico de infecção por Plasmodium, foram 

definidos dois grupos para comparação das concentrações de zinco plasmático e 

eritrocitário. O grupo de positivos mostrou uma média de concentração de zinco de 

plasmático de 58,82 µgZn/dL + 6,3 e eritrocitário de 36,78 µgZn/Hb + 5,4, já o grupo 

negativo, com concentrações no plasma de 57,65 µgZn/dL + 12,69 e no eritrócito de 

34,75 µgZn/Hb + 6,5. A comparação entre os dois grupos não mostrou diferenças 

significativas entre as concentrações de zinco nos pacientes que tiveram resultado 

positivos e negativos, conforme mostra a Figura 17. 

 

 
Figura 17 – Comparação das concentrações de zinco plasmático e eritrocitário entre 
pacientes com resultados positivos e negativos de infecção por Plasmodium de 
crianças das comunidades de Gleba do Rio Preto e Demarcação na cidade de Porto 
Velho – RO.  
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6. DISCUSSÃO 
 

Os resultados da avaliação antropométrica mostraram que as crianças 

residentes na Gleba do Rio Preto e em Demarcação apresentaram estado 

nutricional equivalente ao de outras crianças residentes em cidades no interior da 

Amazônia, assim como mostrado por Muniz e colaboradores (2007), em estudo feito 

em duas cidades do interior do Acre, que observaram uma prevalência de 

desnutrição de 3,7%, 8,7% e 7,5% para os padrões Peso/Altura, Peso/Idade e 

Altura/Idade, respectivamente.  

Ao se comparar os resultados de adequação para Peso/Idade, Demarcação e 

Gleba do Rio Preto apresentaram cerca de 5% de prevalência de desnutrição, 

índices equivalentes aos de centros urbanos da região norte (MENDONÇA, 2000), e 

inferior aos de outras comunidades como os Wari de Rondônia (67%) (LEITE          

et al., 2007) Calha do Rio Negro (35,2%) (ALENCAR et al.2000), Suruí (25,4%) 

(ORELLANA et al., 2006), Rio Solimões (23,4%) (ALENCAR, et al., 2002), Calha do 

Rio Purus (20,9%) (ALENCAR, et al., 2002) e Rio Madeira (15,6%) (ALENCAR et al, 

2000). A Pesquisa Nacional sobre Demografia da Saúde (PNDS/BEMFAM, 1996) 

referencia que numa população com boas condições de saúde e nutrição espera-se 

encontrar um máximo de 2,3% de crianças com inadequação nos indicadores 

Estatura/Idade, Peso/Estatura e Peso/Idade. 

Observou-se casos de sobrepeso na comunidade de Demarcação, isto 

corrobora dados de Piperata, (2007), que demonstra uma transição nutricional em 

comunidades ribeirinhas da Amazônia, com diminuição dos casos de desnutrição e 

aparecimento de sobrepeso e obesidade. 

 Os inquéritos alimentares demonstraram que apesar da Gleba do Rio Preto e 

Demarcação serem, pela formação, a mesma comunidade, elas possuem 

características diferentes quanto aos hábitos alimentares. Demarcação mostrou um 

alto consumo de produtos processados como refrigerantes, enlatados e embutidos, 

característica que se assemelha aos de populações equivalentes de cidades mais 

desenvolvidas, como observado no trabalho de Michelazzo (2007), que avaliou a 

dieta de crianças de quatro escolas no interior de São Paulo. Por outro lado, Gleba 

do Rio Preto apresentou uma alimentação mais rica em produtos in natura, 

característica de populações amazônicas (MURRIETA, 1998; MURRIETA, 2001). 
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 A localização geográfica de Demarcação, a formação de um centro 

populacional e consequente surgimento de pequenos comércios, são fatores que 

podem explicar por que foram encontrados casos de sobrepeso somente nesta 

comunidade, ratificando a existência de um paradoxo, geralmente encontrado em 

países em desenvolvimento, onde o excesso e a deficiência coexistem (MONTEIRO, 

et al., 2000). Atualmente, Demarcação tem à disposição linhas de barco regulares, 

semanais e gratuitas, e esse fato oportuniza maior disponibilidade de produtos 

processados de alta densidade calórica e baixa qualidade nutricional, que acabam 

por substituir alimentos in natura disponíveis na região. 

O consumo de peixe observado nos inquéritos alimentares foi baixo, uma vez 

que apenas cerca de 25% dos inquéritos fizeram referência a esta fonte protéica. 

Piperata (2007) sugere que nos últimos vinte anos tenha ocorrido uma alteração no 

hábito alimentar das pessoas residentes em comunidade amazônicas, devido à 

substituição do peixe por carne bovina como principal fonte protéica. Inquéritos 

alimentares realizados na comunidade de Santo André, na calha do Rio Purús (AM), 

indicam que na estação chuvosa, a caça não chega a compensar a menor 

produtividade da pesca no que diz respeito ao suprimento calórico e protéico (LEITE, 

2007). O regime de chuvas tem grande influência sobre a disponibilidade da pesca e 

da caça; nos meses de seca a pesca é muito produtiva, e no período das chuvas, os 

principais cursos de água da região inundam suas margens, e a fauna aquática se 

dispersa por grandes áreas alagadas. Nesse período, o rendimento da pesca cai 

drasticamente. Ao contrário, a caça tende a ser mais produtiva durante os meses de 

chuva, quando grandes áreas ficam alagadas e os animais restringem sua 

movimentação (WINKLERPRINS, 1999). 

No que diz respeito à ingestão calórica, foi observada uma ingestão inferior a 

90% das necessidades recomendadas em 50% das crianças avaliadas.  Estudos 

que fizeram o mesmo levantamento em outras comunidades carentes do Brasil 

mostraram que estes índices se assemelham aos de comunidades do interior do 

Nordeste. Fidelis e Osório (2007) avaliaram crianças de 1 a 6 anos do interior 

urbano do estado de Pernambuco e observaram ingestão calórica inferior ao 

recomendado em 28% a 42% das populações estudadas, já na parte rural, estes 

mesmos autores observaram uma adequação inferior ao recomendado em 70% dos 

casos. Albuquerque e Monteiro (2002) verificaram uma prevalência de 23% de 

inadequação de ingestão calórica em crianças de 6 a 8 anos de Maceió – AL. Cruz e 
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colaboradores (2001) avaliaram crianças de Teresina – PI e observaram uma 

inadequação de ingestão calórica em 64% na população estudada. 

Neste estudo, observou-se que 92% das crianças ingeriam quantidades 

adequadas de proteínas. É oportuno ressaltar que a dieta representa um fator 

importante na biodisponibilidade de zinco, pois alguns fatores podem facilitar sua 

absorção e utilização, como é o caso da proteína animal (SANDSTRON & 

CEDERBLAD, 1980). Carnes, especialmente os cortes bovinos, são boas fontes de 

zinco e também contém substâncias que facilitam a absorção deste mineral 

(NEUMANN et al., 2003). O baixo consumo de zinco é talvez o principal fator que 

predispõe à deficiência deste mineral. A ingestão média de zinco observada nos 

inquéritos foi de 6,5mg Zn/dia, considerada dentro do recomendado para esta 

população, no entanto, observa-se que 39% das crianças tinham a ingestão de zinco 

inferior a EAR. 

É importante ressaltar que a comunidade Gleba do Rio Preto tem uma 

alimentação predominantemente composta por alimentos in natura, que contêm 

grandes quantidades de fibras. Demarcação, como dito anteriormente, tem uma 

dieta com maior presença de produtos industrializados, e foi observado um alto 

consumo de refrigerantes tipo cola. Outro produto que diminui a disponibilidade de 

alguns minerais é o café, que é muito consumido pela maioria das pessoas 

residentes nessas comunidades. De acordo com Gibson e Ferguson (1998), dietas 

ricas em produtos com fosfatos e fibras, diminuem a biodisponibilidade de zinco. 

Em estudo realizado por Yuyama e colaboradores (2005), que avaliaram a 

ingestão de zinco em crianças de 1 a 5 anos residentes no Parque Nacional do    

Jaú – AM, observou-se uma baixa ingestão em 80% da população estudada. Fidelis 

e Osório (2007) avaliaram a dieta de crianças do interior do nordeste e encontraram 

50% de baixa ingestão de zinco. Em estudos realizados na região sudeste, esse 

percentual diminuiu para 40% em São João da Boa Vista - SP (MICHELAZZO, 

2007). Estudos realizados em países da America Latina e nos Estados Unidos 

mostraram que a ingestão média de zinco varia entre 50% e 80% da EAR, 

independentemente da idade ou gênero (SALGUEIRO et al., 2000).  

Deve-se ainda considerar que o organismo tem a capacidade de manter a 

homeostase de zinco, diminuindo a excreção pelas fezes e urina, e aumentando a 

sua absorção em casos de redução da ingestão desse mineral (KING et al, 2000; 

PRASAD, 1991). 
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 O resultado da avaliação das concentrações de zinco no plasma mostrou uma 

prevalência de 90% de deficiência. Segundo a Organização Mundial da Saúde e o 

UNICEF (2007), a prevalência de baixa concentração de zinco plasmático superior a 

25% é considerada como problema grave de saúde pública. Santos e colaboradores 

(2007) observaram 6,9% de deficiência em crianças de 7 a 15 anos residentes em 

São Paulo - SP; Ferraz e colaboradores (2007), em Ribeirão Preto – SP, avaliaram 

crianças de 2 a 6 anos e observaram 0,5% de deficiência; Fávaro e Vannucchi 

(1990), em Ribeirão Preto – SP, observaram deficiência de 13%; Dorea e 

colaboradores (1982), no interior da Bahia, diagnosticaram 15% de deficiência em 

crianças de 1 a 12 anos. Não foram encontrados estudos com avaliação do estado 

nutricional relativo ao zinco em comunidades ribeirinhas amazônicas, 

impossibilitando a comparação dos nossos resultados.  

 O plasma representa apenas 0,1% do estoque corporal de zinco, sendo este 

o último estoque a ser depletado, pois há um alto controle da homeostase (OMS, 

1998). A deficiência encontrada nesta população pode ser devido a uma baixa 

biodisponibilidade deste mineral, associada a baixa ingestão de parte da população, 

assim como demonstrada anteriormente pelo consumo alimentar de zinco. 

Os valores encontrados no eritrócito normalmente acompanham os índices 

plasmáticos, entretanto, quando há uma deficiência de ferro associada, o zinco pode 

ocupar o lugar do ferro na protoporfirina, aumentando a sua concentração no 

eritrócito. Isso pode explicar o fato do percentual menor de baixa concentração de 

zinco eritrocitário comparado ao zinco plasmático, e em alguns casos explicar as 

concentrações elevadas no eritrócito. A produção da parte heme do sangue na 

medula óssea é dependente de ferro, principalmente na parte final de sua produção; 

quando ocorre diminuição significativa da concentração de ferro, há um aumento da 

quantidade de protoporfirina-livre e posterior ligação desta com o zinco circulante, 

formando assim a zinco-protoporfirina, que ocupa o lugar no ferro dentro do 

eritrócito, porém sem exercer a mesma função (MARSH et al., 1983). 

Outro fator que tem grande influência sobre a biodisponibilidade do zinco é a 

infecção por parasitos intestinais. Bundy e Golden (1987) observaram que os níveis 

de zinco no plasma são diminuídos com a infecção de Trichuris trichuria. De acordo 

com arquivos pessoais ainda não publicados cedidos por Luis Marcelo Aranha 

Camargo, 86% da população residente às margens do Rio Machado apresentavam 
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pelo menos um tipo de parasito intestinal, sendo o helminto mais prevalente o 

Ascaris lumbricóides (46%) e o protozoário mais prevalente a Entamoeba coli (18%).  

  Como mencionado anteriormente, o estado nutricional relativo ao zinco 

interfere diretamente na gravidade do quadro clínico nos casos de malária, problema 

altamente prevalente na Região Norte do Brasil, segundo o Ministério da Saúde 

(2008), que identificou a ocorrência de 10% dos 500 mil casos nacionais de malária 

somente na cidade de Porto Velho – RO. Desta maneira, Duggan e colaboradores 

(2005) mostraram que durante uma infecção por P. falciparum, os níveis de zinco 

plasmáticos são significativamente diminuídos, embora os resultados deste estudo 

não tenham mostrado diferença significativa entre as concentrações de zinco 

plasmático e eritrocitário nas crianças que tiveram resultado positivo para malária.  

Camargo e colaboradores (1994) e Martha e colaboradores (2007) 

evidenciaram a existência de casos de infecção assintomática de malária no estado 

de Rondônia e, embora não haja estudos que evidenciem a influência de infecções 

assintomáticas sobre os níveis plasmáticos de zinco, pode-se supor que casos 

assintomáticos diminuam, de forma crônica, os níveis séricos de desse mineral, 

predispondo o indivíduo a todos os problemas já relacionados à deficiência deste 

mineral. 

 Os resultados deste estudo também corroboram com aqueles de Alencar e 

colaboradores (2007), e com os de Leite e colaboradores (2007),  evidenciando uma 

heterogeneidade das comunidades amazônicas, a complexidade inerente aos seus 

ecossistemas e a influência sobre a segurança alimentar dessas comunidades. 

Portanto, esses aspectos devem ser considerados em caso de execução de 

programas de segurança alimentar ou da implantação de políticas de 

desenvolvimento econômico sustentável. 

Nkuo-Akenji e colaboradores (2006) mostraram que a suplementação de 

zinco em regiões endêmicas de alta incidência de parasitoses intestinais pode 

agravar o estado nutricional do hospedeiro, visto que a deficiência deste mineral 

também afeta o parasito impedindo que ele se desenvolva adequadamente. Nesse 

caso, a suplementação fortaleceria primeiramente o parasito, aumentando a carga 

parasitária e diminuindo, ainda mais, a disponibilidade de nutrientes para o 

hospedeiro. Acrescentado a isso, Olsen e colaboradores (2003), verificaram que a 

suplementação com multivitamínicos e minerais para escolares do Kenya, aumentou 

a gravidade do quadro clínico causado por parasitos intestinais. Visto que a região 
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estudada é um local de alta incidência e prevalência de parasitoses intestinais, seria 

possível aliar a suplementação de zinco e outros minerais e vitaminas a um 

tratamento eficiente anti-parasitos. Entretanto, o mesmo estudo citado 

anteriormente, mostrou que a taxa de reinfecção é maior também no grupo 

suplementado.  

Assim, para se propor uma suplementação de zinco para as crianças das 

comunidades estudadas seria necessário, além da suplementação em si, propor um 

sistemático controle de parasitoses intestinais e de infecção de malária, uma vez 

que Murray e colaboradores (1978) mostraram que ao combater as verminoses, 

pacientes de regiões endêmicas de malária apresentaram agravamento do quadro 

clínico da doença, e aqueles que não tinham histórico recente de doença, 

apresentaram uma nova infecção, sugerindo que a infecção por Ascaris pode 

suprimir o desenvolvimento da malária, e também, que o Plasmodium sp. depende 

diretamente do estado nutricional do hospedeiro. 

 Atualmente, na cidade de Porto Velho, está sendo construída uma usina 

hidroelétrica no Rio Madeira. Uma modificação importante decorrente desta obra 

será a alteração do ciclo de secas e cheias do Rio Madeira e afluentes, neste caso 

Rio Machado e Rio Preto onde se localizam as comunidades estudadas. Acredita-se 

que a alteração desse ciclo terá interferência sobre a disponibilidade da pesca, caça 

e agricultura dessas populações, alem de provocar o aumento da incidência de 

malária na região, visto que esta se encontra relacionada com o volume de chuvas e 

níveis dos rios.  

 Há perspectiva de que para os próximos anos seja construído um novo porto 

de cargas na cidade de Porto Velho, mais precisamente na comunidade de São 

Carlos no Rio Madeira, a cerca de 12 horas de barco a jusante de Porto Velho. Esse 

porto facilitaria o acesso dos moradores dessas comunidades ao centro da cidade, 

aumentando a disponibilidade de produtos, acesso ao sistema de saúde e outros 

serviços. Isto pode aumentar a disponibilidade de produtos para as comunidades 

mais isoladas, levando à intensificação das mudanças dos padrões alimentares 

como já observado na comunidade de Demarcação e em outras comunidades 

amazônicas.  



 44 

7. CONCLUSÕES 

 
  

1- O estado nutricional relativo ao zinco das crianças residentes em 

Demarcação e Gleba do Rio Preto, foi classificado como deficiente para a 

maioria da população avaliada (90%).  

2- A ingestão de zinco está adequada para a maior parte da população 

avaliada, de acordo com as recomendações para este mineral. 

3- As crianças, de ambas as comunidades, estão inseridas num contexto 

socioeconômico baixo, sem acesso a condições adequadas de saúde e 

higiene. 

4- De acordo com o escore Z, a maioria das crianças foram classificadas 

como eutróficas, mas já pode ser observado alguns casos de obesidade. 

5- A ingestão de proteínas está adequada para a maior parte da população 

avaliada, já a ingestão calórica, não alcança as recomendações em 

metade dos casos analisados. A presença de alimentos processados na 

dieta dessas comunidades, mostra que já ocorre uma mudança nos 

hábitos alimentares, descaracterizando a dieta tradicional de populações 

ribeirinhas. 

6- As crianças com infecção por Plamodium não apresentaram diferença 

significativa nas concentrações de Zn plasmático e eritrocitário comparada 

àquelas que não tinham infecção. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Os resultados deste trabalho de pesquisa podem ser usados como suporte 

para serviços que busquem estabelecer programas de atendimento em saúde e 

combate à desnutrição via suplementação sistemática com micronutrientes, melhoria 

do padrão sanitário e controle da transmissão de malária. Finalmente, para 

entidades de pesquisas, este estudo poderá subsidiar informações para trabalhos 

que possam oferecer um diagnóstico nutricional mais abrangente que considere a 

diversidade alimentar dessas populações nas diferentes estações do ano, além do 

estado nutricional relativo a outros nutrientes e impacto das alterações decorrentes 

das obras de infra-estrutura que serão realizadas na região. 
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ANEXOS 



 

 
 

FICHA DE CADASTRAMENTO / QUESTIONÁRIO SÓCIO ECONÔMICO 
 

Identificação                     N° ........ 

  
Nome.............................................................................................. Data ......../......./....... 

Data de Nascimento: ......./....../......  Idade........anos    Naturalidade ..............................  

Cidade .....................................         Estado......... 

Nome dos pais ou responsável legal: .............................................................................. 

Escolaridade da mãe ....................... Escolaridade do pai ...............  

Renda Familiar: (  ) 1 SM    (  ) De 2 a 3 SM 

Endereço: ....................................................................................................................... 

Localidade:............................................  

 

História Clínica 

 

a)  Antecedentes familiares: 

(  ) Dislipidemias (  ) Diabetes mellitus (  ) Hipertensão  arterial (  ) Obesidade (  ) Outras 

Qual? ........................................................ 

b) Presença de Doenças? S ( ) N ( ) 

( ) Malária ( ) Anemia (  ) (  ) Hipotireoidismo   Outra Qual?............................... 

( ) Uso de Medicamentos: S (  ) N (  ) Qual?   ...................................................... 

b)  Uso de suplemento vitamínico – mineral? (  ) S  (  )N 
Se sim Qual? .................................................................... 
 
 

Anexo 01 



 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU LEGAL RESPONSÁVEL 

 
1. Nome do Paciente:.......................................................................................... 

Documento de Identidade Nº :...................................   Sexo: (  )  M           (  ) F 

Data de Nascimento:............/............/........... 

Endereço:........................................................................................................... 

Localidade:......................................................................................................... 

2. Responsável Legal:........................................................................................ 

Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.):........................................... 

Documento de Identidade Nº:..................................... Sexo: ( )M               (  ) F 

Data de Nascimento:........../........../........... 

Endereço: .......................................................................................................... 

Localidade: ........................................................................................................  

II – DADOS SOBRE A PESQUISA 

 
1. Título do Protocolo de Pesquisa: Avaliação do estado nutricional relativo ao zinco de 

crianças ribeirinhas do estado de Rondônia. 
 
2. Pesquisador: Rafael Barofaldi Bueno 
 

Cargo/Função: Mestrandos do Programa de pós-graduação em Ciência dos 
Alimentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas – FCF/USP. 
Departamento da FCF/USP: Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. 
 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA 
 
Risco Mínimo ( X ) Risco Médio (  )    Risco Baixo  (  ) Risco Maior      (  ) 
 

(A criança participante da pesquisa não sofrerá nenhum perigo com conseqüências 
imediatas ou tardias dos procedimentos utilizados nessa pesquisa). 

 

4. Duração da Pesquisa: 12 meses 
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III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

 
Tanto a deficiência como a toxidade do mineral selênio e zinco, pode acarretar muitas 

alterações que afetam o equilíbrio e o bom desenvolvimento das crianças. Devido a isso, 
este estudo tem como objetivo, avaliar o estado nutricional relativo ao zinco de crianças 
ribeirinhas das localidades de Demarcação e Gleba do Rio Preto, no Rio Machado e Rio 
Preto em Rondônia. Desta Maneira, serão realizadas análises no sangue, e obtidos dados 
antropométricos, como: (peso, altura). Para isso, será necessário: uma (1) coleta de sangue 
(10 mL), estando a criança em jejum de no mínimo 12 horas. Tanto a coleta como o 
atendimento nutricional acontecerá dentro do barco hospital, cedido pela prefeitura do 
estado de Rondônia. Para analisar o consumo alimentar, através de um recordatório de 24 
horas e inquérito alimentar, os pais ou responsáveis legais das crianças passarão por uma 
entrevista, onde serão relatados e anotados todos os alimentos consumidos pelas crianças 
participantes. Para a coleta de sangue (serão utilizadas seringas e agulhas descartáveis e 
esterilizadas). Esta pesquisa trará benefícios para os participantes, pois existem evidências 
de que os minerais exercem um efeito protetor no organismo, equilibrando e contribuindo 
para o crescimento e bom desenvolvimento da mesma. Além do que, as crianças passarão 
por uma avaliação nutricional completa, sem nenhum custo financeiro para a família. Será 
dada uma orientação quanto à alimentação, que deverá ser seguida para melhora do quadro 
se necessário. 

 
 

IV – ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA 
PESQUISA 
 

É direito de cada participante obter os resultados das análises que serão feitas, bem 
como informações sobre o andamento da pesquisa, procedimentos utilizados, riscos e 
benefícios relacionados a esta pesquisa, em qualquer fase do estudo, a fim de esclarecer 
eventuais dúvidas. 

Deve ser ressaltado que a participação na pesquisa poderá ser desfeita em qualquer 
momento que o Sr. (a) achar conveniente, sem sofrer nenhum tipo de constrangimento. 

Os resultados obtidos na pesquisa serão arquivados e mantidos em sigilo, preservando 
a privacidade de cada participante, conforme ética. 

Não haverá nenhuma despesa financeira para o (a) Sr. (a) na participação deste estudo. 
Também não haverá recompensa financeira relacionada à participação na pesquisa.  

V – INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS 
CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

 
Rafael Barofaldi Bueno (Mestrando do programa de Pós-graduação em Ciência dos 
Alimentos da FCF/USP). 
 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas/FCF - Av. Lineu Prestes, 580 – Bloco 14 
Telefone: 3091-3625 (Laboratório de Nutrição – Minerais) 
 
 
 
 



 

VI – CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me 
foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 

 

Demarcação/Gleba do Rio Preto, ............ de Dezembro de 2007. 

 

                                                                         

                                                                                                                                 

     ..........................................................                         ..................................................... 

    Assinatura do sujeito da pesquisa                            Assinatura do pesquisador                                                                                                                 

              ou responsável legal                                      (carimbo ou nome legível) 

 
 
 
 
 



 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 
 

ANTROPOMETRIA 

 

 

Nome:........................................................................................   Nº .............. 

Data de Nascimento: ......./....../.......  

 

DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

 

Idade : ......... anos           Estatura: ............cm  

Peso:   .........   kg  

            

Percentil P/I: .............    Classificação: ............................. 

Percentil E/I: .............    Classificação: ............................. 

Percentil P/E: ............    Classificação: ............................. 
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RECORDATÓRIO DE 24 HORAS 
 

Nome: ............................................................................  Data: ......../......../........ 
 

Dia da Semana:  ......................................... 

REFEIÇÃO ALIMENTOS QUANTIDADE (medida 
caseira) 

DESJEJUM 

 

  

LANCHE 
 

  

ALMOÇO 

 
 

 

  

LANCHE 
 

  

JANTAR 
 

 

  

CEIA 
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Informações para os Membros de Bancas Julgadoras de 
Mestrado/Doutorado 

 
 

1. O candidato fará uma apresentação oral do seu trabalho, com duração 
máxima de trinta minutos. 

 
2. Os membros da banca farão a argüição oral. Cada examinador 

disporá, no máximo, de trinta minutos para argüir o candidato, exclusivamente sobre 
o tema do trabalho apresentado, e o candidato disporá de trinta minutos para sua 
resposta. 

 
2.1 Com a devida anuência das partes (examinador e candidato), é 

facultada a argüição na forma de diálogo em até sessenta minutos por examinador. 
 
3. A sessão de defesa será aberta ao público. 
 
4. Terminada a argüição por todos os membros da banca, a mesma se 

reunirá reservadamente e expressará na ata (relatório de defesa) a aprovação ou 
reprovação do candidato, baseando-se no trabalho escrito e na argüição. 

 
4.1 Caso algum membro da banca reprove o candidato, a Comissão 

Julgadora deverá emitir um parecer a ser escrito em campo exclusivamente indicado 
na ata. 

4.2 Será considerado aprovado o aluno que obtiver aprovação por 
unanimidade ou pela maioria da banca. 

 
5. Dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Secretaria de Pós-

Graduação: pgfarma@usp.br, (11) 3091 3621. 
 
 

São Paulo, 18 de março de 2005. 
 
 
 

Profa. Dra. Bernadette D. G. M. Franco 
Presidente da CPG/FCF/USP 
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