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RESUMO 

 

 

O envelhecimento é um desafio do mundo atual. A deficiência de micronutrientes constitui um 

importante problema de saúde pública que afeta o bem-estar da população. As deficiências de 

ferro e de vitamina A, ocupam um papel mais relevante nos estudos epidemiológicos e na 

formulação de políticas públicas de saúde, alimentação e nutrição. A anemia é o distúrbio 

hematológico de maior prevalência que acomete a população idosa. Neste contexto, a presente 

pesquisa teve como objetivo principal investigar a relação entre o estado nutricional vitamínico 

A e a anemia na população idosa, procurando contribuir para um melhor entendimento sobre 

estas relações. Adotou-se delineamento epidemiológico transversal, de base populacional, 

utilizando-se uma amostragem estratificada representativa da população de idosos do 

município de João Pessoa/Nordeste/Brasil. Participaram do estudo 160 idosos, entre 60 e 90 

anos, de diferentes níveis socioeconômicos, portadores ou não de doenças crônico-

degenerativas e em uso ou não de medicamentos e suplementos. Aplicaram-se questionários 

para obtenção de informações socioeconômicas, demográficas, epidemiológicas e de consumo 

alimentar (QQFCA). Realizaram-se análise de retinol sérico por Cromatografia Líquida de 

Alta Resolução e hemograma por Impedância Elétrica. Para verificar correlação entre duas 

variáveis utilizou-se o Coeficiente de Correlação de Spearman. Evidenciou-se na maioria dos 

indivíduos de vários níveis socioeconômicos, valores adequados de retinol sérico (1,78 ± DP 

0,68) e hemoglobina (13,00 ± DP 1,42) e alta prevalência de morbidades (79,63%). Houve 

correlação significativa entre baixos valores de hemoglobina e de escolaridade (p=0,0222), 

consumo de carnes e hemoglobina (p=0,0040) e entre consumo de ferro dietético e consumo 

de vitamina A dietética, carnes, vegetais e fibras (p<0,0001, respectivamente). Mesmo na 

ausência de correlação entre valores de hemoglobina, retinol sérico e consumo alimentar 

habitual de vegetais, frutas e fibras, destacam-se no presente estudo, a influência do consumo 

de carne nos valores de hemoglobina, como também, do consumo alimentar habitual de 

vitamina A, carnes, vegetais e fibras no consumo de ferro dietético, o que pode ter contribuído 

com os níveis adequados de retinol sérico e hemoglobina, nessa população. 

 

 

Palavras-chaves: Idoso; Anemia; Vitamina A; Consumo alimentar. 



ABSTRACT 

 

 

The deficiencies of iron and vitamin A play a greater role in epidemiological studies and in 

formulating public policies of health, food and nutrition. Anemia is the most prevalent 

hematologic disorder that affects the elderly population. In this context, this study aimed the 

investigation of the relationship between the nutritional status of vitamin A and  anemia in the 

elderly population, seeking to contribute to a better understanding of these relationships. It 

was adopted a cross-sectional epidemiological design, population-based, using a stratified 

sample representative of the elderly population in the municipality of João Pessoa, Northeast, 

Brazil. The study included 160 individuals between 60 and 90 years, from different 

socioeconomic levels, with or without chronic degenerative diseases and in use or not of 

medications and supplements. Questionnaires were applied to obtain socioeconomic, 

demographic, epidemiological and food intake (QQFCA). Analyses of serum retinol by High 

Performance Liquid Chromatography Resolution and hemoglobin by Electrical Impedance. 

To verify the relationship between two variables used the Spearman Correlation Coefficient. 

It was evident in most individuals of various socioeconomic levels, appropriate values of 

serum retinol (1,78 ± DP 0,68) and hemoglobin (13,00 ± DP 1,42) and high rates of morbidity 

(79,63%). There was significant correlation between low hemoglobin and education 

(p=0,0222), consumption of meat and hemoglobin (p=0,0040) and between dietary iron intake 

and dietary intake of vitamin A, meats, vegetables and fiber (p<0,0001, respectively). Even in 

the absence of correlation between hemoglobin, serum retinol, and food consumption of 

vegetables, fruit and fiber are highlighted in this study, the influence of meat consumption in 

hemoglobin, but also the food consumption of vitamin A, meat, vegetable and fiber 

consumption of dietary iron, which may have contributed to the adequate levels of serum 

retinol and hemoglobin in this population. 

 

 

 

 

 

Keywords: Elderly; Anemia; Vitamin A; Food intake.  
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 1 INTRODUÇÃO 
 
 

Estudos com abordagem nutricional em idosos intensificaram-se na última década e 

persistem até os dias atuais, por se tratar de um segmento da população em crescimento e pela 

sua vulnerabilidade às alterações nutricionais influenciadas pelas características fisiológicas e 

sociais. 

 O envelhecimento populacional é um desafio do mundial que afeta países ricos e 

pobres (UNITED NATIONS, 2009). Estima-se que cerca de um milhão de pessoas 

ultrapassem os 60 anos de idade, a cada mês, em todo o mundo. No ano de 2025, entre os 11 

países com as maiores populações de idosos, oito situar-se-ão na categoria de países em 

desenvolvimento, evidenciando uma transposição das grandes populações idosas dos países 

desenvolvidos para países caracteristicamente jovens como a Nigéria, o Brasil e o Paquistão 

(MARQUES et al., 2005; SANTOS, 2009). 

Em 2025, os idosos no Brasil atingirão aproximadamente 30 milhões de pessoas, 

equivalente a 15% da população. Estudos monstram que, devido às quedas das taxas de 

fecundidade e da diminuição das taxas de mortalidade, nas últimas décadas, o envelhecimento 

da população brasileira é irreversível (SILVA, 2005).   

A deficiência de micronutrientes, nos últimos anos, ganhou importância como 

problema de saúde pública em comparação com a deficiência de macronutrientes e, a maior 

proporção é de deficiência subclínica, sendo, por este motivo, um tipo de carência nutricional 

denominado de "fome oculta" (FERRAZ et al., 2005). O déficit de vitaminas e minerais, é um 

dos principais problemas nutricionais encontrados no mundo, afetando cerca de dois milhões 

de indivíduos, e comprometendo o bem-estar da população. Nos países em desenvolvimento, 

predominam as deficiências alimentares, em especial de micronutrientes, que constituem 

fatores de risco para a saúde de grupos vulneráveis (MARTINS et al., 2007), representando 

um obstáculo para o desenvolvimento socioeconômico desses países (COZZOLINO, 2007).  

No Brasil, ocorreu uma substancial redução da prevalência da desnutrição 

energético-protéica (MONTEIRO et al., 2009), e as deficiências, sobretudo de ferro, um dos 

principais fatores que levam à anemia ferropriva, e de vitamina A, ocupam um papel mais 

relevante no campo dos estudos epidemiológicos e na formulação e gestão de políticas 

públicas de saúde, alimentação e nutrição (GROSBOIS et al., 2005; COZZOLINO, 2007). 

Contudo, mesmo com a observação de que estas deficiências de micronutrientes 

representam um tema de interesse crescente, ainda não se dispõe, de informações 

consolidadas que possibilitem dimensionar sua prevalência, descrever os grupos 
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populacionais mais atingidos, delinear sua distribuição geográfica e e identificar os fatores de 

risco mais relevantes na sua determinação (SANTOS et al., 2002, SANTOS, 2009). 

A anemia constitui problema de saúde pública em todo o mundo (WHO, 2008) e a 

população idosa é a mais susceptível, sendo, no Brasil, uma deficiência de alta prevalência 

que atinge todas as classes socioeconômicas (BRASIL, 2005).  

Embora os estudos sobre anemia em idosos sejam escassos, expressando ainda uma 

lacuna de conhecimento nessa área (WHO, 2008), a anemia no idoso não decorre, 

necessariamente, do processo biológico do envelhecimento. Deve-se considerar que, mesmo 

apresentando perda gradativa das reservas orgânicas de ferro, a hematopoiese mantém-se 

inalterada, desde que o indivíduo não apresente qualquer distúrbio ou doenças concomitantes. 

Em qualquer faixa etária, a anemia é consequente a algum distúrbio subjacente e serve como 

sinalizador clínico na investigação da doença básica que a está causando (MACEDO, 2002). 

A importância de melhores informações quanto à real prevalência de anemia nessa 

população cresce na medida em que, nos últimos anos, evidencia-se o impacto que a sua 

presença gera nas taxas de mortalidade, na qualidade de vida e no prognóstico de algumas das 

doenças mais frequentes nessa faixa etária (EISENSTAEDT; PENNINX; WOODMAN, 

2006). 

Outros nutrientes podem ter relação com o status de ferro; por exemplo, a deficiência 

de vitamina A pode causar anemia e afetar o metabolismo do ferro (SEMBA; BLOEM, 2002), 

aumentando a morbidade e a mortalidade por doenças infecciosas (SOMMER; DAVIDSON, 

2002). Porém, esse mecanismo ainda não é bem esclarecido. Em populações com deficiência 

de vitamina A, a sua suplementação reduziu a prevalência de anemia na maioria dos estudos 

em diferentes grupos populacionais (MWANRI et al., 2001; AHMED; KHAN; JACKSON, 

2001; MUSLIMATUN et al., 2001).  

A relação sinérgica entre a vitamina A e o ferro tem sido sugerida em pesquisas 

(GARCIA-CASAL; LEETS; LAYRISSE, 2000; STRUBE; BEARD; ROSS, 2002; 

WALCZYK et al., 2003, AHMED et al., 2006), que demonstram uma correlação entre os 

indicadores do estado nutricional de ferro e de vitamina A entre crianças (WILLOWS; 

GRAY-DONALD, 2003), gestantes (HINDERAKER et al., 2002) e adolescentes (AHMED; 

KHAN; JACKSKON, 2001; AHMED et al., 2006). No entanto, na faixa etária proposta e no 

desenho metodológico do presente estudo nenhuma pesquisa foi encontrada. 

Diante do exposto e considerando, de um lado, a necessidade de esclarecimentos a 

respeito dessa associação entre os dois nutrientes, e de outro lado, a necessidade de estudos 

ligados ao processo de envelhecimento que proporcionem melhor direcionamento quanto à 
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prevenção e ao tratamento das carências específicas, a presente pesquisa teve como objetivo 

investigar a relação entre o estado nutricional vitamínico A e a anemia em idosos, em um 

estudo de base populacional, tendo como objetivos específicos, verificar o consumo alimentar 

habitual de vitamina A e de ferro, correlacionando-o com o estado bioquímico desses 

nutrientes, contribuindo para aprofundar essas questões, e proporcionar um melhor 

direcionamento em programas de prevenção e tratamento dessas deficiências nutricionais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Envelhecimento 

Recentemente, chegar à velhice é uma realidade populacional, mesmo nos países mais 

pobres. Ainda que a melhora substancial dos parâmetros de saúde das populações, observada 

no século XX, esteja longe de se distribuir de forma equitativa nos diferentes países e 

contextos socioeconômicos, envelhecer não é mais privilégio de poucos (VERAS, 2009). 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial e a estimativa é que o 

número de pessoas idosas com 60 anos irá crescer mais de 300% nos próximos 50 anos, 

passando de 609 milhões em 2000, para mais de 2 bilhões em 2050. No âmbito da América do 

Sul, mais especificamente no Brasil, a população idosa, nesse mesmo período, crescerá mais 

de 400%, passando de 14 milhões em 2000 para mais de 63 milhões em 2050 (ONU, 2006; 

UNITED NATIONS, 2009). 

Esse processo é definido como a mudança na estrutura etária da população, o que 

produz um aumento do peso relativo das pessoas acima de determinada idade, considerada 

como definidora do início da velhice. Não só a população brasileira está envelhecendo, mas a 

proporção da população “mais idosa”, ou seja, a de 80 anos ou mais de idade, também está 

aumentando, alterando a composição etária dentro do próprio grupo e isso significa dizer que 

a população idosa também está envelhecendo (CARVALHO; GARCIA, 2003; SOUSA; 

GALANTE; FIGUEIREDO, 2003).  

O crescimento relativo da população idosa por grupos de idade foi muito expressivo 

no período de 1998 a 2008. No grupo etário de 80 anos ou mais, no Brasil, o crescimento 

superou os demais, chegando quase a 70,0 %. Em números absolutos, estima-se que esse 

segmento, em 2008, alcançava cerca de três milhões de pessoas. Esses dados mostram como o 

processo da longevidade está presente na sociedade brasileira e já indica a necessidade de 

providências urgentes para garantir uma infraestrutura de atendimento a esses idosos 

(BRASIL, 2009)a. 

De acordo com Brasil (2009a), a proporção de idosos entre 1998 e 2008, aumentou 

de 8,8% para 11,1%. O Rio de Janeiro (14,9 %) e Rio Grande do Sul (13,5 %) continuam 

sendo os Estados com maior proporção de idosos. Em 1998, eram, junto com a Paraíba, os 

únicos Estados onde os idosos representavam mais de 10,0 % da população. Atualmente, 

todos os Estados do Sudeste e Sul, assim como a maioria do Nordeste já alcançaram essa 

proporção (Figura 1). 
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Nesse contexto, surge o aumento da expectativa de vida, definida como a extensão 

média de vida projetada para uma população de uma dada idade. A extensão de tempo que 

pode se esperar que uma pessoa viva, com base em certas variáveis, está sujeita às influências 

ambientais e continua a crescer. Os fatores envolvidos na maior expectativa de vida incluem 

progressos nos cuidados à saúde, melhores padrões de vida e, em grande parte, melhorias em 

torno dos aspectos nutricionais (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2010). 

 

 

 
 

Figura 1 Proporção das pessoas de 60 anos ou mais de idade, segundo as Unidades de 

Federação – 1998/2008. Fonte: Brasil, 2009a. 

 

Com o passar do tempo, ocorreram alterações nas características da população. 

Sobretudo, com o uso da pílula anticoncepcional, houve uma diminuição das taxas de 

fecundidade e maior controle da natalidade. Também sucederam avanços científicos e 

tecnológicos como novas vacinas, novos medicamentos, melhoras técnicas diagnósticas, 
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possibilitando assim precocidade nos diagnósticos e subsequentes tratamentos. Tudo isso, 

refletiu numa maior expectativa de vida. Essa situação promoveu a transição demográfica, na 

qual houve aumento proporcional das pessoas com idade mais avançada, especialmente de 

mulheres, e redução da população mais jovem. Constataram-se alterações no perfil de 

morbimortalidade, caracterizando a transição epidemiológica (ROCHA; CESAR, 2008). 

Como resultado, a média da expectativa de vida nos países desenvolvidos elevou-se 

de 45 anos em 1950, para 64 anos em 1990. A média da expectativa de vida em todo o mundo 

está projetada para 73 anos em 2020 (WHO, 2002). Em 1900, a expectativa de vida no Brasil 

não ultrapassava os 33,7 anos; em 1940, alcançou 39 anos; em 1950, chegou a 43,2 anos; em 

1960, atingiu 55,9 anos; entre as décadas de 60 e 80, alcançou os 63,4 anos (PACHECO; 

SANTOS, 2004). Associado ao declínio no índice de mortalidade observa-se, ao mesmo 

tempo, uma redução proporcional da natalidade. No Brasil, a taxa de fertilidade reduziu de 5,1 

% para 2,2%, na Índia, passou de 5,9% para 3,1% e na China, declinou de 5,5%, em 1970, 

para 1,8% (WHO, 2002). 

A mudança na composição populacional já começou a provocar consequências 

sociais, culturais e epidemiológicas, preocupantes hoje, e talvez alarmantes no futuro. 

(MARTINO et al., 2004; PACHECO; SANTOS, 2004). 

A ocorrência simultânea de múltiplas doenças num mesmo indivíduo, definida por 

Van Den Akken (1962) como multimorbidade, foi o primeiro grande impacto da transição 

demográfica e epidemiológica acima descrita. De maneira geral, a presença de pelo menos 

uma condição crônica ocorre em 45% da população e em mais de 80% dos idosos, e metade 

de todos esses indivíduos apresenta condições crônicas múltiplas. No Brasil, o primeiro 

estudo epidemiológico longitudinal com idosos residentes na comunidade foi o projeto 

Epidoso, os quais foram acompanhados, por dois anos (1991 e 1992), sendo 1.667 indivíduos 

com 65 anos ou mais, residentes na cidade de São Paulo/SP. Nesse estudo, apenas 6,0% dos 

idosos consideravam-se livres de doenças e 33,2% relatavam pelo menos cinco condições 

crônicas (RAMOS, 2003). 

Mais recentemente, o projeto multicêntrico SABE (Saúde, Bem-Estar e 

Envelhecimento), patrocinado e coordenado pela Organização Pan-Americana de Saúde e 

implementado no Brasil por pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo/SP, mostrou, após entrevistar 2.143 idosos residentes na área urbana de São Paulo, 

que, além da grande prevalência auto-referidas de doenças crônicas, como hipertensão arterial 

e artrite/artrose/reumatismo, existem outras condições igualmente preocupantes nos idosos 

(LEBRÃO; LAURENTI, 2005). 
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Provavelmente, o maior impacto das condições crônicas na saúde do idoso seja o 

prejuízo funcional para a realização de atividades cotidianas de vida. Uma das maneiras de 

medir esse impacto é por meio de estudos de carga de doença, que conseguem trazer outra 

dimensão de não somente a existência ou não de doenças, mas, também, o impacto nos anos 

de vida perdidos por isso. Segundo o Estudo da Carga de Doença do Brasil, as doenças 

crônico-degenerativas responderam por 66,3% da carga de doença, as doenças infecciosas por 

23,5% e as causas externas por 10,2%, uma vez mais comprovando a transição 

epidemiológica (SCHRAMM et al., 2004). 

Nas últimas décadas, tem-se presenciado maior preocupação de vários estudiosos 

sobre envelhecimento (BEAUVOIR, 1990; CHAIMOWICZ; GRECO, 1999; RODRIGUES et 

al., 2000; ROSA et al., 2003). Mas, por sua dimensão múltipla, não tem sido fácil apreender 

seu significado em sua totalidade. Parte-se, então, do pressuposto que conceituar 

envelhecimento é complexo, pois envolve vários fatores que interagem (FREIRE JUNIOR; 

TAVARES, 2006).  

De acordo com Rodrigues et al. (2000), para se discutir o envelhecimento é 

importante considerar, além do critério cronológico, as manifestações de eventos biológicos 

que ocorrem em determinado período e que, por sua vez, têm consequências em todas as 

demais dimensões de vida e saúde dos idosos.  

O envelhecimento, apesar de ser um processo natural, submete o organismo a 

diversas alterações anatômicas e funcionais, com repercussões nas condições de saúde e 

nutrição do idoso. Muitas dessas mudanças são progressivas, ocasionando efetivas reduções 

na capacidade funcional, desde a sensibilidade para os gostos primários até os processos 

metabólicos do organismo (CAMPOS; MONTEIRO; ORNELAS, 2000). 

Segundo Lima-Costa e Barreto (2003), o processo de envelhecimento populacional 

vem se constituindo num dos maiores desafios para a saúde pública contemporânea, 

principalmente nos países onde esse fenômeno tem ocorrido em situações de pobreza e grande 

desigualdade social. O envelhecimento da população mundial que teve início nos países 

desenvolvidos e vem assumindo, nos países subdesenvolvidos, uma velocidade em níveis sem 

precedentes até então. 

As investigações vêm mostrando formas de melhorar a qualidade de vida daqueles 

que estão no processo de envelhecer, e uma das formas de se obter essa melhoria é o 

desenvolvimento de programas de atenção à saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), essas iniciativas, que têm como base a vida em comunidade e que implicam na 
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promoção da saúde do idoso, devem ter a nutrição como uma das áreas prioritárias 

(CERVATO et al., 2005). 

Conforme os autores, o envelhecimento da população, tanto em países desenvolvidos 

quanto em desenvolvimento, tem demonstrado que informações sobre a avaliação do status 

nutricional (composição corporal) são de suma importância para a área de saúde pública, a 

fim de monitorar as mudanças associadas aos efeitos do envelhecimento. 

Como consequências do envelhecimento populacional verificam-se mudanças no 

perfil epidemiológico e nutricional. Os adultos apresentam peso mais elevado do que as 

gerações anteriores, com cerca de 1,6 bilhões de indivíduos com mais de quinze anos com 

sobrepeso e com uma projeção mundial para 2015 de aproximadamente 700 milhões de 

obesos (WHO, 2006). Dados da pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada em 

2002-2003, evidenciaram que a prevalência de obesidade, avaliada pelo índice de massa 

corporal (IMC) igual ou superior a 30 Kg/m², na população brasileira, aumentou com a idade 

e atingiu 17,1 % na faixa etária de 55 a 64 anos; 14 % na categoria de 65 a 74 anos e 10,5 % 

nos idosos com 75 anos ou mais (SILVEIRA; KAC; BARBOSA, 2009).  

Existem fatores que podem contribuir tanto para a ocorrência de um envelhecimento 

normal, e até saudável, como também existem outros responsáveis por um envelhecimento 

precoce e patológico. Em suma, o ser humano constitui um produto complexo resultante da 

influência de fatores hereditários e genéticos, do meio ambiente, assim como de fatores 

materiais e psicossociais (CERVATO et al., 2005).  

Admitem-se duas formas de envelhecimento: o usual ou comum e o bem-sucedido 

ou saudável. Na forma usual ou comum, os fatores extrínsecos, tais como tipo de dieta, 

sedentarismo e causas psicossociais, intensificariam os efeitos adversos que ocorrem com o 

passar dos anos; enquanto na forma de envelhecimento bem-sucedido ou saudável esses 

fatores não estariam presentes ou seriam de pequena importância. Finalmente, há também os 

idosos frágeis, os quais apresentam modificações determinadas por afecções que tornam a 

pessoa idosa debilitada e dependente do auxílio de terceiros (PAPALEO, 2006). 

O envelhecimento é marcado por uma perda progressiva da massa corpórea magra, 

assim como mudanças na maioria dos sistemas corpóreos. A perda da audição, a visão 

prejudicada e a perda de capacidade funcional também são comuns nas pessoas idosas com 

precárias condições socioeconômicas e podem levar à redução da ingestão de alimentos, como 

resultado da diminuição do apetite, reconhecimento alimentar e capacidade de alimentar-se. 

Uma das alterações mais notáveis que afeta a função gastrointestinal, no processo de 

envelhecimento, é o frequente desenvolvimento de gastrite atrófica e da incapacidade de 
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secretar ácido gástrico, o que pode causar má absorção de nutrientes, devido ao crescimento 

bacteriano excessivo do intestino delgado (MAHAN; ESCOTT-STUMP 2010). 

Além das causas digestivas, entre os fatores mais importantes na gênese da nutrição 

do idoso estão os problemas sociais e ambientais, que são vistos com frequência, mesmo em 

países desenvolvidos, tais como: solidão, fatores socioeconômicos e a inadequação da 

moradia. Outra situação bastante evidente na população idosa é a dependência, que associada 

aos problemas clínicos, sociais e psicológicos gera situações complexas e de difícil solução 

(CAMPOS; MONTEIRO; ORNELAS, 2000). 

Segundo Rodrigues et al. (2001), mudanças econômicas, sociais e psicológicas 

podem comprometer o estado nutricional na velhice, somando-se às mudanças fisiológicas 

próprias dos idosos que podem levar à necessidade de nutrientes específicos. Estudos têm 

mostrado associação entre fatores nutricionais e a qualidade de vida, sugerindo que 

intervenções à custa de programa de avaliação e orientação nutricional possa ser afetiva em 

melhorar este quadro. 

Em pesquisa realizada por Lee e Frongillo Júnior (2001), com amostra nacional dos 

Estados Unidos, observou-se como fatores de risco para a insuficiência alimentar, baixas 

rendas e escolaridade, associadas ao fato de o idoso morar só. O mesmo foi evidenciado no 

trabalho de Marin-León et al. (2005), no qual foi observada a incidência de insegurança 

alimentar em famílias com idosos. Contudo, estes achados não correspondem ao fato de o 

idoso não contribuir com a renda familiar, visto que apenas em 5% das famílias estudadas não 

havia participação do idoso no orçamento da família. 

Um estudo realizado num grupo de idosos, com idade igual ou superior a 70 anos, 

avaliou o impacto nas escolhas alimentares e no índice de qualidade da dieta, por meio do 

nível educacional e do índice de categorias socioeconômicas (SEI). Observou-se que os 

homens com maior nível de educação e SEI tinham maior pontuação na qualidade da dieta, 

comparada àqueles com menor nível socioeconômico, enquanto que nenhuma diferença foi 

observada entre as mulheres. Foram constatadas diferenças socioeconômicas entre homens e 

mulheres, quando os alimentos foram avaliados de forma individual (CABRERA et al., 2007).  

Cresce, portanto, o interesse em identificar os fatores que levam a um 

envelhecimento sadio. Além disso, estudiosos em nutrição investigam as práticas dietéticas na 

redução ou retardo das mudanças e doenças que surgem com o envelhecimento, já que a boa 

nutrição está associada ao aumento da qualidade e expectativa de vida dos indivíduos 

(MARTINO et al., 2004; PRADO; SAYD, 2004). 
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2.2 Vitamina A  

 
2.2.1. Metabolismo da Vitamina A   

 

A vitamina A é um termo genérico usado para descrever todos os compostos com 

atividade biológica de retinol (figura 2), que foi originalmente isolado na retina, lugar no qual 

a vitamina funciona nos pigmentos visuais. Foi a primeira vitamina lipossolúvel a ser 

reconhecida, sendo descoberta quase simultaneamente em 1913 pelos pesquisadores 

McCollum e Davis (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2010).  

A vitamina A (retinol) é nutriente essencial, necessário em pequenas quantidades em 

humanos, para o adequado funcionamento do sistema visual, crescimento e desenvolvimento, 

expressão gênica, manutenção da integridade celular epitelial, função imune, defesa 

antioxidante e reprodução (CRISTOPHER et al., 2008). 

O termo vitamina A refere-se a um grupo de compostos, que inclui retinol, 

retinaldeído e ácido retinóico. Do ponto de vista formal, o termo vitamina A inclui ainda os 

carotenóides, com atividade pró-vitamina A, que atuam como precursores alimentares do 

retinol (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2004) (Figura 2).  

 

 

Figura 2 Estrutura da vitamina A e alguns dos seus metabólitos. Fonte: Bates, 1995. 
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A vitamina A é fornecida na dieta sob a forma de vitamina A pré-formada (ésteres de 

retinila) de origem animal ou pró-vitamina A de origem vegetal (carotenóides). O retinol pode 

ser obtido diretamente dos alimentos ou ser convertido no organismo humano, a partir do 

betacaroteno.  

O termo pró-vitamina A engloba cerca de cinquenta compostos possuidores de 

atividade biológica vitamínica. Os carotenóides precisam ser convertidos em vitamina A 

(retinol) para se tornarem biologicamente ativos. Neste processo, devem ser levados em 

consideração dois aspectos importantes: a biodisponibilidade do produto e a bioconversão na 

forma ativa do nutriente (retinol). O produto dessas duas propriedades determina a bioeficácia 

do carotenóide (pró-vitamina A) quanto à eficiência de sua absorção e conversão na forma 

ativa do nutriente retinol (DINIZ; SANTOS, 2007). 

Os carotenóides são um grupo composto por mais de 600 substâncias diferentes, de 

ocorrência natural, sintetizadas por uma variedade de microorganismos fotossintéticos. 

Aproximadamente, 50 carotenóides possuem ação biológica de vitamina A e o de maior 

atividade in vivo é o All-trans-beta-caroteno, um dímero de retinol. Este constitui o principal 

carotenóide pró-vitamina A da dieta no ocidente. Juntamente com o alfa-caroteno e beta-

criptoxantim, juntos eles contribuem para o suprimento de vitamina A e previnem a 

deficiência desta (STAHL; SIE, 2005). 

A biodisponibilidade dos carotenóides e sua contribuição pró-vitamina A é 

influenciada por vários fatores, como os hábitos alimentares em torno da variabilidade destes, 

a interação com outros compostos dietéticos e as várias características individuais, como o 

estado nutricional em relação à vitamina A, a quantidade de proteína e zinco ingerida na dieta, 

o uso de álcool, cigarro, idade e doença. Além disso, o pequeno tamanho das partículas, a 

localização do carotenóide nos vegetais e a presença de mecanismos que interferem com a 

formação da micela estão entre alguns fatores que podem alterar a captação e absorção dos 

carotenóides (PAIVA; RUSSEL, 1999). 

Em termos gerais, os carotenóides são menos biodisponíveis do que a vitamina A 

pré-formada porque estão ligados à matriz dos vegetais. Os requerimentos para absorção 

intestinal são superiores aos da vitamina A e ainda devem ser enzimaticamente clivados e 

armazenados como vitamina A ou caroteno em vários tecidos (AMBRÓSIO; CAMPOS; 

FARO, 2006).  

A absorção do retinol é quase integral em condições de normalidade do aparelho 

gastrointestinal, observando-se que sua absorção e de seus ésteres é mais completa em jejum e 

se administrados com soluções aquosas. Na presença de anormalidades da absorção das 
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gorduras, a absorção do retinol também sofre redução. O retinol é liberado das proteínas no 

estômago. O produto dessa ação são os ésteres de retinil que, no intestino delgado, são 

hidrolisados de novo à forma de retinol, que é absorvido mais eficientemente do que os 

ésteres. Em quantidades fisiológicas, o retinol (70 a 90%) é mais eficientemente absorvido do 

que os carotenóides (20 a 50%). À medida que a ingestão aumenta, a eficiência de absorção 

do retinol permanece elevada, enquanto que a de carotenóides decresce significativamente, 

atingindo cerca de 10%. (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2004). 

Posteriormente, os carotenóides são clivados dentro das células da mucosa intestinal em 

moléculas de retinaldeído, que posteriormente são reduzidos a retinol (MAHAN; ESCOTT-

STUMP, 2010). 

O metabolismo da vitamina A no interior dessas células e sua subsequente 

transferência para o sistema linfático dependem de uma proteína carreadora específica, a 

proteína carreadora do retinol tipo 2. Após a absorção, o retinol é transportado no plasma 

como complexo retinol – proteína carreadora do retinol (RBP) – ou ligado à transtiretina (pré-

albumina). O armazenamento da vitamina A é feito sob forma de ésteres de retinil 

(HARRISON, 2005). Cerca de 50-80% da vitamina A no corpo é estocada no fígado onde é 

ligada à proteína ligadora de retinol (RBP).  Esse estoque regula os efeitos de variabilidade 

nas taxas de ingestão de vitamina A, particularmente contra os riscos de deficiência durante os 

períodos de baixa ingestão dessa vitamina. Após a ligação aos receptores da membrana, o 

retinol entra na célula-alvo e a RBP é novamente liberada na circulação, sendo posteriormente 

degradada ou reciclada (DINIZ; SANTOS, 2007).  

 A vitamina A pode ser mobilizada do fígado para distribuição aos tecidos periféricos 

na dependência da oferta do aporte alimentar. Sendo essa deficiente, esse processo envolve a 

hidrólise de ésteres de retinil, fazendo com que o fígado mantenha uma concentração 

constante de sua forma ativa na circulação. A ligação de retinol a um transportador específico, 

a RBP, que circula no plasma em um complexo com transtiretina (pré-albumina), impede a 

excreção do complexo retinol-RBP na urina (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2010).  

As necessidades de vitamina A são atualmente definidos pelo Institute of Medicine 

com o termo Retinol Activity Equivalent (EAR), equivalentes de atividade de retinol, 

substituindo o termo previamente usado, “Equivalente de Retinol” (RE). Os novos fatores de 

conversão são baseados na bioeficácia de cada carotenóide ou grupo de carotenóide quanto à 

sua conversão na forma ativa de vitamina A. A RDA para vitamina A, expressa em RAE/dia, 

varia de 300 µg RAE/dia para crianças a partir de 1 ano, 900 µg RAE/dia para homens e 700 

µg RAE/dia para mulheres acima de 70 anos. Os requerimentos de vitamina A são baseados 
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na garantia de adequados estoques hepáticos de ésteres de retinil (OTTEN; HELLWIG; 

MEYERS, 2006).  

 

2.2.2 Hipovitaminose A    
 
 

A deficiência de vitamina A (DVA) é um dos maiores problemas de nutrição e saúde 

pública em muitos países, afetando cerca de 190 milhões de indivíduos no mundo (YUYAMA 

et al., 2009). Entre os micronutrientes, a carência de vitamina A tem sido objeto de destaque 

devido à significante prevalência em populações de países em desenvolvimento, não 

esquecendo que a deficiência subclínica de vitamina A em populações de países 

desenvolvidos também é comum (WEST; EILANDER; LIESHOUT, 2002). No Brasil, as 

informações disponíveis não são suficientes para que se possa diagnosticar a magnitude e a 

gravidade da deficiência dessa vitamina no país como um todo (MARTINS et al., 2007). 

Geraldo e colaboradores (2003) relatam que a DVA já foi registrada nas últimas 

quatro décadas em grupos populacionais de diversos estados brasileiros, tanto em cidades 

grandes quanto em cidades menores, sendo reconhecida como problema de saúde pública em 

algumas destas regiões. No território brasileiro, são consideradas áreas de risco a região 

Nordeste, Vale do Jequitinhonha e Mucuri em Minas Gerais e Vale do Ribeira em São Paulo 

(BRASIL, 2009)b. A maioria dos estudos brasileiros enfoca a avaliação de crianças e 

adolescentes, verificando deficiência da vitamina tanto em populações de baixo nível 

socioeconômico quanto em populações mais favorecidas (ARAÚJO; CARVALHO; PAZ, 

2001; RAMALHO et al., 2004; VITOLO et al., 2004; FERRAZ et al., 2005; SANTOS et al, 

2005). 

Apesar de o Brasil não dispor de inquéritos com representatividade nacional sobre a 

prevalência de carências e excessos de micronutrientes, a partir de estudos feitos em nível 

local, pode-se afirmar que as deficiências mais relevantes são as de vitamina A, ferro e ácido 

fólico (BRASIL, 2006).  

Sinais e sintomas de deficiência de vitamina A incluem as lesões da pele 

(hiperqueratose folicular) e infecções. Porém, a manifestação mais perceptível é a cegueira 

noturna, que aparece somente quando a deficiência é grave. Além disso, frequentemente, a 

queratomalacia (dessecação, úlcera e xerose da córnea e conjuntivite) é precedida pela 

cegueira noturna, que aparece como sinal precoce. Na sequência, evolui para deficiência 

grave da visão, culminando com a cegueira definitiva (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2010). 

Podem ser encontradas manifestações da deficiência também sobre o epitélio bronco 
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respiratório, com tendência à queratinização, levando à infecção (DINIZ, 2001). A vitamina A 

age na diferenciação e crescimento das células epiteliais, sendo imprescindível para o 

crescimento e desenvolvimento normais dos tecidos ósseo e dentário. Notadamente, induz e 

controla a diferenciação do muco secretado pelo trato respiratório, levando, em casos de 

deficiência, à supressão das secreções normais e, consequentemente, à irritação e a infecção. 

Ademais, tal vitamina tem ação inibitória da queratinização, atuando no controle das lesões 

dermatológicas (BEITUNE et al., 2003). 

Outras manifestações têm sido descritas sobre o aparelho geniturinário, como a 

frequência elevada de cálculos renais e ureterais. Adicionalmente, observa-se falência de 

funções sistêmicas caracterizadas por desenvolvimento embriogênico anormal, 

espermatogênese deficiente, aborto espontâneo, reduzido número de osteoclastos (resultando 

em deposição excessiva de osso periosteal), anemia e imunodepressão. Entre outras 

manifestações observáveis, tem-se a queratinização do tubo digestivo, do trato urinário, da 

pele e do epitélio ocular, resultando em redução funcional destas membranas contra infecções 

(DINIZ, 2001).   

De acordo com o autor, no que tange à influência da vitamina A no desenvolvimento, 

tanto uma deficiência como um excesso dessa vitamina causam má formação fetal. A 

associação de deficiência vitamínica A e a falha no desenvolvimento embrionário, bem como 

anormalidades congênitas, foram bem estabelecidas durante o período de 1940 e 1950 pelos 

trabalhos de Wilson e colaboradores. A descendência de ratos e camundongos deficientes em 

vitamina A apresentou uma variedade de anomalias, incluindo microftalmia, anormalidades 

crânios-faciais, hérnia umbilical, edema e estruturas teciduais esponjosas do timo, fígado e 

coração (ROSS, 2003). Em crianças, a deficiência de vitamina A está associada com o 

desenvolvimento de doenças oculares como a cegueira noturna e xeroftalmia, maior 

severidade do sarampo, pneumonia e doenças diarréicas, culminando, em última análise, em 

alta mortalidade. 

Segundo Villamor e Fawzi (2005), a vitamina A é um dos nutrientes mais 

amplamente estudados em relação à função imune. Ainda conforme os autores, as primeiras 

observações que surgiram relacionando a vitamina A e as funções imunes foram feitas antes 

da estrutura desta vitamina ter sido deduzida em 1931. Os fatores imunológicos da vitamina A 

foram lagarmente compreendidos a partir de estudos animais e experimentos in vitro, que 

elucidaram os mecanismos celular e molecular pelos quais a vitamina A e seus metabólitos 

afetam a função imune em vários níveis. 
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A vitamina A influencia a suscetibilidade à infecção por alterações, tanto em 

mecanismo de defesa do hospedeiro inespecífico, quanto a específicos mediados por 

antígenos. A deficiência de vitamina A está associada à perda da função da barreira 

inespecífica do epitélio mucoso. Além disso, esta parece ser importante no funcionamento 

normal do sistema imune, uma vez que em estudos animais a sua deficiência foi associada à 

redução de vários mediadores da resposta inflamatória. Porém, seus efeitos sobre a função 

imune estão, em parte, obscurecidos pela complexidade de avaliar a nutrição da vitamina A, 

especialmente durante episódios de infecção (WOLF; KEUSCH, 2003). 

Nas últimas três décadas, o quadro epidemiológico da carência de vitamina A no 

Brasil vem demonstrando a necessidade de intervenções eficazes para reduzir a prevalência 

elevada dessa deficiência. Considerando-se, ademais, o efeito protetor que a suplementação 

desse micronutriente exerce sobre a saúde infantil, a suplementação com a vitamina A foi 

implantada em regiões consideradas endêmicas para essa carência, como uma medida de 

intervenção em curto prazo, para reduzir a mortalidade e prevenir a cegueira nutricional 

(MARTINS et al., 2007), corroborando com os achados de Klemm et al. (2008), que trazem 

evidências de que suplementos de vitamina A, logo após o nascimento, pode reduzir a 

mortalidade infantil. Contudo, outras ações mais amplas, especialmente aquelas que garantam 

a diversificação dietética e o aporte adequado dessa vitamina, são de fundamental importância 

para o controle da deficiência da vitamina A na população (MARTINS et al., 2007).  

 

2.2.3 Vitamina A e Idoso 

 

Concernente ao estado nutricional vitamínico A, a população idosa não tem sido 

considerada como um grupo de risco para os distúrbios da deficiência de vitamina A 

(SOMMER; DAVIDSON, 2002).  

Para Sommer e Davidson (2002), isso tem sido reflexo da extrema escassez de 

investigações abordando o estado nutricional vitamínico A nesse grupo populacional, mesmo 

sabendo-se que os níveis médios de retinol sérico aumentam gradativamente e linearmente 

com a idade, uma vez que no processo de envelhecimento haveria mudanças na camada não 

agitada de água do intestino, fato que facilitaria a absorção de substâncias lipossolúveis pelos 

enterócitos, como é o caso da vitamina A.  

Diante do impacto da DVA na saúde, é fundamental a detecção da deficiência nos 

indivíduos ou comunidades em risco, sobretudo, por meio de indicadores que sejam capazes 

de retratar, com fidedignidade, a situação de saúde e nutrição do grupo estudado. No que se 
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refere à população idosa, apesar dos fatores de risco de desnutrição envolvidos durante o 

envelhecimento e da ocorrência de enfermidades que podem afetar a absorção, estoque e 

transporte de vitaminas (HICKSON, 2006), a probabilidade de hipovitaminose A nesta 

população tem sido pouco investigada (SEMPÉRTEGUI et al., 2006; GARCIA, 2001). 

A alta prevalência de baixos níveis de vitaminas lipossolúveis, dentre elas a vitamina 

A, pode constituir um problema de saúde pública. A magnitude deste problema na população 

em geral e, particularmente, em pessoas com doenças crônicas pode ser severa. Deficiências 

de micronutrientes são comuns entre os adultos mais velhos e é um fator de risco 

independente para a “síndrome da fragilidade” em mulheres idosas (AFFENITO et al., 2007).  

Bulux (1992), ao realizar uma pesquisa na Guatemala, envolvendo idosos da área 

rural, encontrou em 21,0% da amostra estudada níveis circulantes de retinol sérico abaixo de 

1,05 micromol/L. Sabe-se que níveis marginais de vitamina A podem retardar a adaptação 

visual em ambientes de baixa luminosidade. Logo, a cegueira noturna comprometeria ainda 

mais a deambulação noturna dos idosos, uma vez que são mais suscetíveis a outros problemas 

visuais típicos da idade. 

No município de João Pessoa, no Estado da Paraíba/Brasil, Nascimento (2010), ao 

analisar a concentração média de retinol sérico em estudo de base populacional em idosos, 

constatou que 96,02% destes apresentaram valores séricos adequados de retinol. 

No entanto, Gonçalves (1995), estudando idosos não institucionalizados nesse 

mesmo Município, encontrou um percentual elevado de idosos que apresentou consumo de 

vitamina A abaixo de 50% das recomendações (86,4% dos homens e 74,3% das mulheres) e 

concentrações sanguíneas inferiores a 20μg de retinol, em aproximadamente 20% de homens 

e de mulheres. 

Nascimento, Diniz e Arruda (2007), buscando identificar a prevalência da deficiência 

de vitamina A, em 315 indivíduos ≥ 60 anos, de ambos os sexos do Programa de Saúde da 

Família (PSF), no município de Camaragibe, no Estado de Pernambuco/Brasil, encontraram 

uma prevalência de deficiência de vitamina A de 26,1%, mostrando que essa carência 

nutricional é muito importante. Assim, um plano integrado de prevenção e controle do 

problema seria fortemente recomendável nesse contexto. 

 
2.3 Ferro 
 
2.3.1 Metabolismo do Ferro 

 

O ferro (Fe, 1 µmol equivalente a cerca de 56 µg) é um nutriente essencial para  qua-  
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se todos os organismos (BIESALSKI; GRIMM, 2007). É um elemento químico indispensável 

aos seres humano e praticamente encontrado em todos os seres vivos (BEUTLER, 2006).  

Este íon faz parte de proteínas e enzimas importantes no transporte de oxigênio 

(hemoglobina e mioglobina), na síntese de DNA (ribonucleotídeo redutase), na produção de 

energia oxidativa (citocromo, catalase e peroxidase), na respiração mitocondrial (succinato 

desidrogenase) e na inativação de radicais livres (xantina oxidase). Nos mamíferos é utilizado 

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

e dos citocromos no fígado. É um mineral vital para a homeostase celular (WIJAYANTI; 

IMMENSCHUH, 2004; BEUTLER, 2006;).  

Um indivíduo adulto tem no seu organismo de 4 a 5 g de ferro, sendo que cerca de 

2,5g na forma de hemoglobina (HOFFBRAND; PETTIT; MOSS, 2006). O armazenamento é 

feito principalmente no fígado, no baço, na mucosa intestinal e na medula óssea 

(BIESALSKI; GRIMM, 2007). De acordo com os autores, a todo o momento, mais de dois 

terços do total de Fe do corpo encontram-se em uso como co-fator de hemoglobina. As 

concentrações no soro vão de 11 a 25 µmol/L em mulheres e 11 a 25 µmol/L em homens.  

O heme é constituído por um anel tetrapirrólico com um íon central de ferro (Figura 

3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Estrutura do ferro heme, mostrando o anel tetratirrólico ao redor do átomo de ferro. 

Fonte: Grotto, 2010. 
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Parte de sua síntese ocorre nas mitocôndrias e parte no citosol. Diversas enzimas 

estão envolvidas na formação do heme, conforme apresentado na Figura 4 (GROTTO, 2010). 

 

 
Figura 4 Biossíntese do ferro heme. Fonte: Grotto, 2010. 

 

A concentração de ferro em um indivíduo saudável é bem controlada por várias 

proteínas participantes de sua homeostasia. A funcionalidade das proteínas envolvidas no 

metabolismo de ferro é essencial para o equilíbrio deste mineral no organismo. As principais 

células relacionadas à homeostasia são: enterócitos, eritroblastos, macrófagos e hepatócitos 

(SANTOS et al., 2009) (figura 5). 

Nos enterócitos, o ferro do alimento pode estar na forma inorgânica (Fe3+) ou como 

hemoglobina ou mioglobina. O Fe3+ em complexo solúvel é reduzido a Fe2+ por uma proteína 

redutora chamada citocromo b duodenal (duodenal cytochrome b - DcytB) e transportado para 

os enterócitos duodenais através da DMT1 (transportador de metais divalentes). O heme é 

incorporado no enterócito após a digestão enzimática da hemoglobina e da mioglobina, 

presumivelmente através de uma proteína de transporte do heme chamada de HCP1 (heme 

carrier protein). Dentro do enterócito, o heme é degradado pela heme oxigenase e o Fe2+ é 

liberado (NEMETH et al., 2004; SHAYEGHI et al., 2005). 

Conforme os autores, em condições fisiológicas, o ferro no enterócito pode ser 

armazenado como ferritina, se a taxa de saturação de transferrina estiver normal ou aumentada 

no sangue periférico, ou pode ser transportado através da membrana basolateral a caminho da 
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circulação, se os valores da saturação da transferrina estiverem baixos no sangue periférico. O 

transporte do ferro através da membrana basolateral é mediado pela ferroportina, que 

transporta Fe2+ ao plasma, sendo oxidado a Fe3+ pela hefaestina, facilitando a ligação do ferro 

à transferrina. A hepcidina regula a função da ferroportina, inibindo sua exportação de ferro; 

então, em caso de maiores concentrações de hepcidina no plasma, a maior parte do ferro 

absorvido será retida como ferritina no enterócito e esfoliada na luz intestinal com as fezes. 

Os eritroblastos recebem o ferro por meio do ciclo da transferrina, que disponibiliza, 

seja via enterócitos ou macrófagos, o mineral essencial para a formação do eritrócito. A 

transferrina liga-se ao receptor de transferrina 1 (TFR1) na superfície da célula, formando o 

complexo que se invagina para formar o endossomo, no qual ocorre a diminuição do pH, 

induzindo a liberação do ferro da transferrina. Neste momento o Fe3+ é convertido a Fe2+, 

possivelmente por uma proteína redutora chamada STEAP3 (six-transmembrane epithelial 

antigen of prostate 3), permitindo o transporte do íon para fora dos endossomos através da 

DMT1 (Figura 3). Subsequentemente, as apotransferrinas e os TFR1 retornam à superfície da 

célula para um ciclo posterior. O ferro é transportado principalmente para as mitocôndrias para 

síntese do grupo heme, a fim de formar a hemoglobina. O ferro adicional é armazenado como 

ferritina e hemossiderina (OHGAMI et al., 2005). 

Nos macrófagos retículoendoteliais é realizada a reciclagem do ferro. Estes fagocitam 

os eritrócitos com perda de flexibilidade ou com defeitos intrínsecos e os digerem em um 

compartimento fagolisossomal no qual a hemoglobina é degradada e o ferro é liberado do 

grupo heme, com a participação da enzima heme-oxigenase. O ferro proveniente dos 

eritrócitos é armazenado como ferritina ou exportado pela ferroportina e oxidado a Fe3+ pela 

ceruloplasmina, a fim de facilitar a ligação ferro-transferrina. Também uma quantidade 

considerável de ferro é liberada do macrófago como ferritina ou hemoglobina, mas este 

mecanismo não é bem elucidado (MOURA et al., 1998). 

Já os hepatócitos realizam múltiplos mecanismos em relação ao metabolismo do 

ferro. As vias nas quais ocorrem os transportes dos compostos de ferro (hemoglobina, grupo 

heme, ferritina e ferro não-ligado à transferrina) nos hepatócitos não foram identificadas ainda. 

O ferro nos hepatócitos é armazenado como ferritina e hemossiderina ou exportado pela 

ferroportina. É conhecida a síntese da hepcidina nos hepatócitos, porém este mecanismo não 

está totalmente explicado. A hepcidina surgiu como a principal reguladora da exportação de 

ferro celular, sendo que sua forma circulante reduz a exportação de ferro para o plasma pela 

sua interação com a ferroportina na superfície de enterócitos e macrófagos. HFE, TFR2 e HJV 

podem modular a expressão de hepcidina (ANDERSON et al., 2007). 
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Figura 5 Papel das proteínas associadas ao metabolismo do ferro nos enterócitos (1), 
eritroblastos (2), macrófagos (3) e hepatócitos (4). Fonte: Santos et al., 2009. 
 

 

O metabolismo do ferro é uma interação complexa entre proteínas intra e 

extracelulares. O suprimento médio de Fe nutricional é cerca de 10 a 15 Kg/d, somado a uma 

pequena quantidade oriunda de secreções biliares. Perto de 0,5 a 2mg/d são absorvidos 

(FAIRBANKS; BEUTLER, 2001) e circulam no soro como Fe-transferrina (glicoproteína do 

soro), completada com dois íons Fe²+ 3. Esse complexo serve como reserva de Fe no corpo, 

sobretudo no fígado. Todos os dias, 20 a 24 mg de Fe são transportados pelo soro. No entanto, 

apenas um terço da transferrina do soro é saturado com Fe²+ 3, retendo uma alta capacidade 

de ligação com o Fe para qualquer Fe absorvido em excesso ou oriundo das células que estão 

sendo degradadas. A (Fe²+ 3)2-transferrina (TFR) liga-se aos receptores da Fe-transferrina 

(TfR) das células, e o complexo é endocitado. Uma vez que as vesículas resultantes estão no 

interior das células, a H+-ATPase ligada à membrana diminui o pH interno da célula, fazendo 

com que o Fe²+ 3 se separe das proteínas, tornando-o disponível à célula. A apotransferrina 

restante é carregada de volta à membrana da célula (interior das vesículas) e liberada na 

corrente sanguínea para novo transporte de ferro (BIESALSKI; GRIMM, 2007). 
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De acordo com Biesalski e Grimm (2007), devido à pouca disponibilidade do Fe, sua 

absorção no intestino delgado proximal é extremamente importante. Em produtos de origem 

animal, a maior parte do Fe ocorre ligada à hemoglobina (Fe heme), que se liga a um receptor 

desconhecido e é carregado para as células da mucosa como heme Fe. No interior das células, 

o complexo é quebrado pela hemoxigenase, cuja expressão é regulada para cima quando há 

escassez de Fe. O Fe não-heme é reduzido a Fe²+ por redutores, tal como o ácido ascórbico, 

no lúmen intestinal (requer o HCl do estômago), e é absorvido por um receptor especial. O Fe 

heme e não-heme são oxidados em Fe³+, carregado pela membrana basolateral e ligado à 

apoferritina. Para evitar a oxidação do lipídeo das células, por exemplo, o Fe livre tem de se 

ligar à ferritina em todas as células com alto teor de ferro. 

Para os autores, em função de variações no suprimento nutricional, os enterócitos 

ficam expostos a grandes variações no Fe livre. Essas variações são tamponadas pela indução 

rápida de ferritina diante de altos níveis de ferro. O complexo Fe-ferritina pode ser tomado 

por lipossomos, onde compõem parte do reservatório de Fe do corpo. A adaptação de longo 

prazo a níveis variáveis de suprimento de Fe ocorre pela variação do número de receptores no 

lado do lúmen. 

Alguns fatores favorecem a absorção intestinal, como a acidez e a presença de 

agentes solubilizantes, como açúcares. A quantidade de ferro absorvida é regulada pela 

necessidade do organismo. Assim, em situações em que há falta de ferro ou aumento da 

necessidade (gravidez, puberdade ou hemólise, por exemplo), há uma maior absorção de 

ferro. Para responder a essa maior demanda, há uma maior expressão das proteínas envolvidas 

nesse processo, como a proteína transportadora de metal divalente (DMT-1) e a ferroportina 

(FPT). A maior parte do ferro inorgânico está presente na forma Fe3+ e é fornecida por 

vegetais e cereais. A aquisição do ferro da dieta na forma heme corresponde a 1/3 do total e é 

proveniente da quebra da Hb e mioglobina contidas na carne vermelha. Ovos e laticínios 

fornecem menor quantidade dessa forma de ferro, que é mais bem absorvida do que a forma 

inorgânica (HOFFBRAND; PETTIT; MOSS, 2006).  

A deficiência de ferro acarretará consequências para todo o organismo, sendo a 

anemia a manifestação mais relevante. Por outro lado, o acúmulo ou excesso de ferro é 

extremamente nocivo para os tecidos, uma vez que o ferro livre promove a síntese de espécies 

reativas de oxigênio que são tóxicas e lesam proteínas, lipídeos e DNA. Portanto, é necessário 

que haja um perfeito equilíbrio no metabolismo do ferro, de modo que não haja sua falta ou 

excesso (BEAUMONT; VAILONT, 2006; DONOVAN; ROY; ANDREWS, 2006). 
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2.3.2 Anemia Ferropriva 

 
Anemia é um termo genérico que se refere à condição caracterizada pelo baixo nível 

de glóbulos vermelhos ou de hemoglobina (AILINGER et al., 2009). Há múltiplas causas para 

a anemia, que incluem fatores genéticos e dietéticos. O tipo mais comum de anemia com 

causas nutricionais é a ferropriva, no entanto, deficiências de ácido fólico, vitamina B12 e C 

também podem levar a baixos níveis de hemoglobina (ROLFES; PINA; WHITNEY, 2009). 

A anemia por deficiência de ferro (IDA) é atualmente um dos mais graves problemas 

nutricionais mundiais em termos de prevalência, sendo determinada, quase sempre, pela 

ingestão deficiente de alimentos ricos em ferro ou pela inadequada utilização orgânica 

(BRASIL, 2009)c. 

A IDA tem consequências graves para a saúde e bem-estar dos indivíduos, bem 

como repercussões de importância social e econômica (UNICEF, 2004). Em crianças e 

adolescentes, afeta o desempenho cognitivo, o comportamento e o crescimento físico. Em 

todas as faixas etárias, há alterações no sistema imunológico, na morbidade por infecções, 

além do uso de fontes energéticas pelos músculos, influenciando na capacidade física e no 

desempenho de trabalho (WHO, 2001)a. Embora a anemia ocorra em todas as faixas etárias, 

as crianças e mulheres em idade fértil estão entre os grupos mais vulneráveis (SANTOS, 

2009). 

A absorção de ferro e sua distribuição são reguladas para reduzir homeostaticamente 

o risco de deficiência e sobrecarga. Estes mecanismos de interação agem, em parte, com os 

mecanismos do estresse oxidativo e inflamação e com a disponibilidade de patógenos de 

ferro. No plasma, as frações de ferro não podem ser ligadas à transferrina e se coloca a 

hipótese de participar na aterogênese. Os estoques de ferro e repleção anterior da ingestão de 

ferro reduzem a absorção intestinal de ferro que, no entanto, não oferece proteção confiável 

contra a sobrecarga de ferro oral (SCHU¨MANNA et al., 2007). 

Além disso, a deficiência de ferro compromete a imunidade celular. A função 

neutrofílica diminui com a diminuição da atividade da mieloperoxidase, que é uma enzima 

ferro-dependente, assim que a atividade bactericida intracelular é prejudicada. A resposta 

proliferativa de linfócitos e o número de linfócitos T são reduzidos e a atividade de células 

natural killer (DHUR; GALAN; HERCBERG, 1989), migração de linfócitos IL-2 e produção 

de macrófagos são fatores prejudicados (SCRIMSHAW; SAN GIOVANNI, 1997), enquanto 

a defesa humoral não é afetada (OPPENHEIMER, 2001).  
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A deficiência de ferro atinge cerca de 2,1 bilhões de pessoas no mundo, sendo 1/3 

com evidências clínicas do problema (VIEIRA et al., 2007), sendo freqüentemente associada 

à anemia (SCHU¨MANNA et al., 2007). Aproximadamente 66-80% da população mundial 

têm deficiência de ferro, onde mais de 30% sofre de anemia, a maior parte atribuível à 

deficiência de ferro (UNITED NATIONS, 2006). 

A anemia ferropênica é microcítica e hipocrômica e caracteriza-se por reticulócitos 

baixos, caracterizando uma anemia por falta de produção, baixos níveis de ferritina sérica, 

capacidade total de ligação de ferro do plasma aumentada, saturação da transferrina 

diminuída, concentração do receptor solúvel da transferrina (sTfr) elevada e ausência de ferro 

na medula óssea (BALDUCCI, 2003). A IDA se desenvolve quando o ferro é muito pouco 

disponível na medula óssea, levando à deficiência da hematopoiese e deficiência de ferro, 

pelo acúmulo da zinco-protoporfirina na medula óssea, na qual a deficiência de ferro vai 

desenvolver-se como a próxima etapa (WHO, 1992). É causada geralmente por perda de 

sangue pelo trato gastrointestinal devido à gastrite, úlceras, câncer de colo ou angiodisplasia. 

Anormalidades do trato gastrointestinal podem ser identificadas na maioria dos pacientes. Em 

alguns casos, ingestão ou absorção inadequada de ferro pode contribuir para a anemia. 

Entretanto, em todos os casos deveria ser exaustivamente investigada e excluída perda de 

sangue antes de assumir que a deficiência de ferro é devida a outras causas. O tratamento 

inclui parar o sangramento e repor o ferro (GUALANDRO; HOJAIJ; JACOB FILHO, 2010).  

De acordo com os autores, como a anemia é sempre secundária a alguma doença de 

base, outros sintomas, além dos relacionados à redução do transporte de oxigênio, podem 

ocorrer, sendo sempre muito importantes a anamnese detalhada, incluindo informações sobre 

a presença de comorbidades e sobre o uso de medicamentos como antiinflamatórios não 

hormonais, anticoagulantes, diuréticos (podem mascarar a presença de anemia) e de álcool, 

assim como o exame físico minucioso. Da mesma maneira, para qualquer indivíduo com 

suspeita de anemia é importante a realização de hemograma completo com contagem de 

reticulócitos.  

A anemia ferropriva resulta da interação de múltiplos fatores etiológicos que levam a 

um desequilíbrio entre as necessidades do organismo e a quantidade absorvida de ferro. Os 

fatores de risco ainda conservam uma estreita relação com a escolaridade, a renda, as más 

condições de moradia (BATISTA FILHO; SOUZA; BRESANI 2008), a falta de acesso aos 

serviços de saúde, e a dieta inadequada em ferro (LIMA et al., 2004). As estimativas de 

prevalência de anemia por si são úteis somente se estiverem associadas com o quadro dos 

vários fatores causais que contribuem para o seu desenvolvimento. Esses fatores são múltiplos 
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e complexos, tornando-se imprescindível a apropriação de informações acuradas sobre eles 

para fornecimento de base para o desenvolvimento de melhores intervenções para o seu 

controle (WHO, 2008). 

Todavia, o cunho social é o que mais se destaca no quadro epidemiológico das 

anemias carenciais, quando comparadas a outros déficits nutricionais, como a deficiência de 

vitamina A, de iodo e a desnutrição energético-protéica. No caso da anemia, África e Ásia são 

as mais atingidas, e também regiões mais pobres, o que traz à luz a ligação entre anemia e 

desenvolvimento (MCLEAN et al., 2007), corroborando com estudos populacionais 

conduzidos no Brasil que indicaram elevadas prevalências de anemia, especialmente em 

populações de baixo nível socioeconômico, onde normalmente são encontradas prevalências 

superiores a 40%, consideradas severas pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2001a; 

MIRANDA et al., 2003; ALMEIDA et al., 2004; ASSIS et al., 2004).  

Em controvérsia, estudos realizados no Brasil por Santos (2002) e Lima e 

colaboradores (2004) nas últimas décadas, têm mostrado aumento significativo da prevalência 

e da gravidade da anemia ferropriva nos grupos de risco, em todas as regiões do país, 

independente de nível socioeconômico, com maior comprometimento nas crianças menores 

de 2 anos. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, a anemia ferropriva é um dos problemas 

nutricionais mais importantes, trazendo consequências econômicas e sociais. Apesar da 

ausência de um levantamento nacional, existe consenso na comunidade científica de que a 

anemia por deficiência de ferro tem alta prevalência em todo o país, atingindo todas as classes 

de renda (BRASIL, 2005). 

É injustificável a ausência de dados atualizados e regulares sobre o perfil nutricional 

da população brasileira (MALUF, 2006). Pode-se afirmar que as questões referentes à 

alimentação e nutrição do idoso têm sido pouco exploradas no país. Os estudos são, em geral, 

restritos à clientela de serviços de saúde e a dados registrados em laboratórios de análises 

clínicas. As prevalências encontradas são discrepantes, variando de 3,2% em idosos atendidos 

em ambulatórios geriátricos a 52% em internados em hospital público, ambos do município 

de São Paulo (MARUCCI; PINOTTI, 2006). 

Em relação aos fatores associados à dieta, encontram-se a baixa ingestão de ferro e 

de alimentos facilitadores da sua absorção, a deficiência de outros nutrientes envolvidos no 

metabolismo do ferro, como a vitamina A e a presença de inibidores da sua absorção 

(SEMBA; BLOEM, 2002). 

De acordo com os autores, nos idosos, vários fatores exógenos e endógenos 

comprometem a adequada ingestão, absorção e biodisponibilidade de ferro da dieta, 
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propiciando maior vulnerabilidade à deficiência do mineral e à anemia ferropriva. Entre os 

vários fatores, destacam-se a inadequada preservação dos dentes, a redução do ph gástrico 

atribuído ou não ao uso de medicamentos, as lesões e hemorragias crônicas do sistema 

gastrintestinal, decorrentes ou não do processo de envelhecimento, assim como a presença de 

doenças crônicas e degenerativas que apresentam em seu quadro clínico a anorexia e a 

anemia, comprometendo mais intensamente os idosos das classes sociais desfavorecidas. 

Nos países em desenvolvimento, as altas taxas de deficiência de ferro parecem estar, 

sobretudo, relacionadas à ingestão insuficiente de ferro e/ou a baixa biodisponibilidade de 

ferro a partir da ingestão (GIBSON, 2004; UNICEF, 2004). A absorção de ferro depende do 

seu tipo químico (heme e não-heme). O ferro heme é de alta biodisponibilidade, e é pouco 

afetado por fatores dietéticos. Por outro lado, a absorção do ferro não-heme é fortemente 

influenciada por fatores alimentares que podem aumentar ou diminuir a sua absorção. Os 

principais promotores da absorção de ferro não-heme são a vitamina C, as carnes, aves e 

peixes, enquanto que os principais inibidores são os taninos, fitatos e oxalatos. Outros fatores 

que afetam a absorção de ferro, além da composição das refeições, é a taxa de estoque de 

ferro do indivíduo. A absorção aumenta quando os estoques de ferro estão reduzidos e, 

inversamente, ela cai quando os estoques de ferro são adequados (MOAYERI, 2006).  

Recomendações para a ingestão de ferro na dieta em diferentes fases da vida são 

dadas pelos E.U. Food and Nutrition Board, pela FAO/OMS, pelo Comitê Científico da União 

Européia, entre outros. Eles se baseiam nas estimativas de perdas de ferro, ferro biodisponível 

da dieta, e requisição de ferro para o metabolismo e crescimento. A avaliação dos riscos 

relacionados com ferro baseia-se em relatos de efeitos adversos para a saúde que foi utilizada 

na tentativa de obter um nível superior de segurança para a ingestão de ferro na dieta. Danos 

relacionados com ferro pode ser devido ao dano direto intestinal, ao estresse oxidativo, ou por 

estimular o crescimento de patógenos. É problemático derivar uma relação causa-efeito e 

relação dose-resposta para efeitos adversos à saúde, que sugerem uma relação com a ingestão 

de ferro, sejam eles baseados em observações mecanicistas ou epidemiológicas. Dados 

correspondentes e interpretações são discutidos para a luz intestinal, para o sistema vascular e 

para o espaço intracelular e intersticial, considerando a interferência dos mecanismos da 

homeostase de ferro, como uma provável explicação para as diferenças nas observações 

epidemiológicas (SCHU¨MANNA et al., 2007). Poucos estudos determinaram a associação 

entre o consumo estimado de ferro absorvível e a deficiência de ferro (ALAOFÈA; ZEEB; 

TURGEON O’BRIENA, 2007). 
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A carência de ferro ocorre no organismo de forma gradual e progressiva, 

considerando-se três estágios até que a anemia se manifeste. O primeiro estágio, a depleção de 

ferro, afeta os depósitos e representa um período de maior vulnerabilidade em relação ao 

balanço marginal de ferro, podendo progredir até uma deficiência mais grave, com 

consequências funcionais. O segundo estágio, a deficiência de ferro, é referido como uma 

eritropoiese da deficiência de ferro e caracteriza-se por alterações bioquímicas que refletem a 

insuficiência de ferro para a produção normal de hemoglobina e outros compostos férricos, 

ainda que a concentração de hemoglobina não esteja reduzida. O terceiro e último estágio, a 

anemia ferropriva, caracteriza-se pela diminuição dos níveis de hemoglobina, com prejuízos 

funcionais ao organismo, tanto mais graves quanto maior for essa redução (YIP; DALLMAN, 

1997).  

Historicamente, diferentes parâmetros têm sido usados para avaliar o estado de ferro 

de um indivíduo, dentre eles, a ingestão dietética, os parâmetros hematológicos e os 

bioquímicos preditivos das reservas corporais de ferro, transferrinemia e eritropoiese (WHO, 

2001)a. 

Os parâmetros laboratoriais disponíveis refletem os diferentes estágios da carência de 

ferro, englobando um amplo espectro que vai desde a deficiência subclínica até o surgimento 

da anemia. No entanto, a grande maioria desses indicadores não possui um adequado poder de 

discriminação diagnóstica, em termos de sensibilidade, especificidade e valores preditivos, 

uma vez que inúmeras condições clínicas podem alterar os seus resultados sem refletir, de 

fato, o real estado nutricional de ferro do organismo. Desse modo, têm–se recomendado a 

utilização de uma combinação desses indicadores disponíveis, considerando as características 

inerentes ao indivíduo ou grupo populacional, prevalência e severidade da deficiência, custo, 

complexidade metodológica e suscetibilidade a erros laboratoriais (WHO, 2001)a.  

Bastista Filho et al. (2008), em estudo sobre a transição nutricional no Brasil, 

encontraram 45 estudos referentes à anemia, relatados no período de 1980 a 2007. Todavia, 

apenas 16 deles obedeciam aos critérios de elegibilidade para comparações populacionais. 

Estes pesquisadores comungam a idéia de que estudos efetivamente confiáveis são escassos e 

pouco consistentes, em termos de representatividade amostral, padronização de métodos de 

avaliação e referencial crítico. 

A avaliação da deficiência de ferro no organismo é mais bem analisada por uma 

combinação de vários parâmetros hematológicos e bioquímicos. Na sua impossibilidade, a 

alternativa é o uso isolado da dosagem de hemoglobina (PAIVA; RONDÓ; SHINOHARA, 

2000). 
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A concentração de Hb é um parâmetro utilizado universalmente para avaliar a 

anemia na população com base em estudos epidemiológicos (WHO, 2001a; CARVALHO et 

al., 2010). A alta prevalência de anemia em idosos levantou a hipótese de que os baixos níveis 

de hemoglobina podem ser associados ao processo de envelhecimento normal (SCHAAN et 

al., 2007). Os critérios mais utilizados em estudos epidemiológicos para definir anemia em 

idosos são os da OMS (hemoglobina<12 g/dL para mulheres e hemoglobina <13 g/dL para 

homens) (GUALANDRO; HOJAIJ; JACOB FILHO, 2010). 

Segundo os autores, embora vários especialistas sugiram a substituição dos padrões 

da OMS por definições baseadas em estudos mais recentes em idosos, por enquanto critérios 

revisados não têm sido adotados e os critérios da OMS permanecem amplamente utilizados.  

Entre as vantagens de se usar a hemoglobina como indicador, se encontra a sua 

facilidade, ou seja, a metodologia empregada é de baixo custo e assim pode-se trabalhar com 

um grande número de indivíduos (OSÓRIO, 2000). 

 As medidas de combate à deficiência de ferro e à anemia ferropriva estão bem 

estabelecidas, consistindo resumidamente em modificação dos hábitos alimentares; 

diagnóstico e tratamento das causas da perda crônica de sangue; controle de infecções e 

infestações que contribuem para gênese e agravamento da anemia; fortificação de alimentos e 

suplementação medicamentosa com sais de ferro, e educação sanitária associada a medidas de 

aumento do consumo de ferro, incluindo o incentivo ao aleitamento materno (OLIVEIRA et 

al., 2006). 

No Brasil, em 1999, o Ministério da Saúde apresentou a portaria nº 710, que aprovou 

a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, tendo como conseqüência,  entre outras ações, 

a fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico (BRASIL, 1999). 

No enfrentamento da anemia ferropriva, várias intervenções já foram testadas na 

prevenção e no controle desse estado carencial. O esquema intermitente do uso semanal de 

sais de ferro, em contraposição aos esquemas de uso diário, associado ou não à vitamina A, 

tem demonstrado boa resolutividade dos quadros de anemia ferropriva (BRUNKEN; MUNIZ; 

SILVA, 2004), melhoria na reposição de estoques de ferro (BEASLEY, 2000) e correção da 

carência de vitamina A no organismo (AHMED; KHAN; JACKSON, 2001). Além desses 

benefícios, no esquema semanal ocorrem relatos menos frequentes de efeitos colaterais e 

maior adesão ao tratamento, com o uso do ferro na forma de sulfato ferroso heptahidratado, 

por administração via oral (SOUZA et al., 2004). 
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   2.3.3 Anemia e idoso  

 
A anemia é o distúrbio hematológico de maior prevalência que acomete a população 

idosa (BARBOSA; ARRUDA; DINIZ, 2006), e é associada à significante morbidade e 

mortalidade. Com uma proporção crescente da população mundial atingindo idade igual ou 

superior a 65 anos, a prevalência de anemia certamente aumentará no futuro, contudo muitas 

vezes ela não é reconhecida ou investigada quando se apresenta em idosos 

(MUKHOPADYAY; MOHANARUBAN, 2002; GUALANDRO; HOJAIJ; JACOB FILHO, 

2010). 

Dados demográficos e estudos recentes indicam que anemia é uma ocorrência 

frequente na população idosa e que sua prevalência aumenta com a idade. Embora a anemia 

possa refletir uma doença de base, por vezes não diagnosticada, ela é também um fator de 

risco independente para morbidade e mortalidade. Além disso, interfere no desempenho físico 

e mental e na habilidade para manter as atividades do cotidiano, afetando a qualidade de vida 

(LAUDICINA, 2008). 

Em países em desenvolvimento a prevalência de anemia na população com mais de 

60 anos é de 40-50%, em contraste com valores encontrados em países desenvolvidos, que 

oscilam entre 10 e 15% (WHO, 2001)a, sendo considerada, portanto, problema de saúde 

pública em escala mundial (WHO, 2008). 

Nos Estados Unidos, cerca de 4,7 milhões de americanos apresentam anemia. Essa 

prevalência é maior quando se trata de indivíduos idosos, atingindo 44,4 % dos homens com 

mais de 85 anos (BRILL et al., 2000). 

Beghé et al. (2004), em sua revisão sobre o tema, encontraram uma grande variação 

da prevalência de anemia entre os estudos realizados com a população idosa, com cifras 

oscilando entre 2,9% a 61,0%, em homens, e 3,3% a 41,0%, em mulheres.  

Segundo Santos (2009), há uma escassez de estudos direcionados à anemia na 

população idosa e uma evidente concentração de artigos referentes à faixa etária pediátrica e 

em mulheres em idade fértil. Pesquisas de base populacional em idosos foram realizadas 

apenas na Itália (SALIVE; CORNONI-HUNTLEY; GURALNIK, 1992; INELMEN et al., 

1994) e nos Estados Unidos (GURALNIK et al., 2004).  

Dos 192 países reconhecidos pela World Health Organization (2008), apenas 13 

(6,8%) possuem estudos sobre a prevalência de anemia em idosos. Como exemplos, apenas 

um desses países se situa no continente americano (EUA), citado acima, e não há nenhum 

estudo africano. 
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A definição de anemia em idosos permanece ainda um tema controverso e os 

critérios atualmente utilizados têm sido motivo de grande discussão (SANTOS, 2009). Nem 

todos os autores adotam a mesma posição quanto à necessidade de um ponto de corte para 

diagnóstico de anemia unificado em pessoas idosas. Nandigan et al. (2004), relembram o fato 

de que um importante passo na promoção de um envelhecimento ativo e saudável reside em 

adequadamente identificar as pessoas que necessitam de cuidados médicos, baseados em 

critérios diagnósticos corretos e confiáveis, com o objetivo de evitar sobrecarregar os sistemas 

de saúde.  

Embora a maioria dos casos de anemia em idosos seja leve, seu impacto sobre a 

morbidade, mortalidade e custos para o sistema de saúde é significante. Vários estudos têm 

considerado a anemia como um fator de risco independente para uma variedade de condições 

clínicas e de desfechos adversos tanto em residentes da comunidade como em indivíduos 

institucionalizados (LAUDICINA, 2008). 

O idoso, pela natural redução de suas reservas fisiológicas, sofre mais rapidamente as 

consequências da anemia, principalmente nas perdas sanguíneas agudas, pela menor 

capacidade de adaptação cardiovascular e respiratória. Além disso, os sinais clássicos de 

palidez cutâneo-mucosa, taquicardia e dispnéia poderão ser mascarados pelas próprias 

características da senescência, por outras comorbidades ou pelo uso de alguns medicamentos, 

como exemplo, os beta-bloqueadores. A morbidade da anemia é maior nesta população, com 

maior prevalência de complicações, como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, 

insuficiência arterial periférica, isquemia mesentérica, sendo necessária, portanto, atenção 

especial nos casos de anemia de instalação rápida (GUALANDRO; HOJAIJ; FILHO, 2010). 

O risco de mortalidade é significativamente mais alto entre idosos anêmicos que nos 

não anêmicos. Esta associação foi observada em vários estudos de grandes coortes e 

permanece significante, mesmo após a exclusão dos indivíduos com comorbidades (PATEL; 

GURALNIK, 2009). O impacto sobre a mortalidade naqueles com comorbidades é grande 

(DENNY; KUCHIBHATLA; COHEN, 2006). Exemplos desta relação têm sido mostrados 

em idosos com insuficiência cardíaca comparados com coortes semelhantes de não anêmicos 

(EZEKOWITZ; MCALISTER; ARMSTRONG, 2003). Estudo realizado em Calgary 

(Canadá), com pessoas acima de 66 anos, a fim tecer conclusões quanto ao risco atribuível de 

baixos níveis de hemoglobina e seu impacto sobre a mortalidade e hospitalização na 

população idosa, verificaram que a presença de anemia estava associada com o risco 4,29 

vezes maior de morte. As taxas de hospitalização frami 2,69 vezes maior do risco de ser 
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hospitalizado (por qualquer causa), em idosos com hemoglobina abaixo 11 gd/L 

(CULLETON et al., 2006).  

Embora o declínio da hemoglobina tenha sido no passado considerado uma 

consequência normal do envelhecimento, as evidências acumuladas demonstram que a 

presença de anemia nas pessoas idosas reflete saúde comprometida e aumento da 

vulnerabilidade para desfechos adversos (GURALNIK et al., 2004). Após os 50 anos de 

idade, a prevalência de anemia aumenta à medida que a idade avança e excede 20% naqueles 

com 85 anos ou mais. Entre os idosos institucionalizados, a anemia está presente em 48% a 

63% dos residentes (PATEL; GURALNIK, 2009). 

A anemia em idosos resulta de uma variedade de causas. A maioria é comum a todas 

as faixas etárias, mas algumas são mais características do envelhecimento em relação a 

populações mais jovens (SMITH, 2000). Os tipos de anemia mais prevalentes nesse grupo 

populacional são: anemia por deficiência de ferro e anemia por doença crônica (CHOI et al., 

2005). 

As causas de anemia têm sido divididas em três grandes grupos: um terço com 

deficiência nutricional, um terço com anemia das doenças crônicas – atualmente chamada de 

anemia da inflamação crônica e/ou insuficiência renal crônica – e o terço restante com anemia 

inexplicada (EISENSTAEDT; PENNINX; WOODMAN, 2006; PATEL, 2008). Conforme 

Patel (2008), a deficiência de ferro sozinha é responsável por quase metade dos casos de 

anemias causadas por deficiências nutricionais. Na Europa e nos EUA, anemia ferropênica 

ocorre em aproximadamente 4% a 5% dos idosos (NAHON et al, 2007). 

A anemia ferropriva no idoso é resultante da perda crônica de sangue, causada 

geralmente por gastrite droga-induzida pelo uso de antiinflamatórios não esteróides, por 

úlceras gastrointestinais, câncer de colo, divertículos ou angiodisplasia (BALDUCCI, 2003; 

EISENSTAEDT; PENNINX; WOODMAN, 2006; NAHON et al., 2007). Em alguns casos, 

dieta inadequada ou absorção inadequada de ferro podem contribuir para a anemia, mas perda 

de sangue deve ser exaustivamente investigada e excluída antes de assumir que a deficiência 

de ferro decorre de outras causas (BALDUCCI, 2003). Anormalidades do trato 

gastrointestinal podem ser identificadas na maioria dos idosos com anemia ferropênica 

(EISENSTAEDT; PENNINX; WOODMAN, 2006; PATEL, 2008), normalmente como 

resultado de perda sanguínea aguda ou crônica através do trato gastrointestinal. Outras causas 

da anemia em idosos incluem folato e cobalamina (vitamina B12), deficiências devido à 

ingestão inadequada ou reduzida e absorção (CARMEL, 2001). 
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A alta prevalência da deficiência de ferro entre as causas de anemia no idoso enfatiza 

a importância do reconhecimento deste diagnóstico. Ao mesmo tempo, revela como os atuais 

métodos diagnósticos podem ser pouco acurados para este grupo de pacientes. Isso ocorre 

devido à concomitante presença de doenças crônicas nesta população. A determinação dos 

estoques de ferro da medula óssea é o gold standard para o diagnóstico acurado, mas é 

claramente impraticável para o propósito de screening. A medida do receptor solúvel de 

transferrina (sTfr) e da ferritina sérica poderia fornecer o grau adequado de acurácia 

diagnóstica (GURALNIK et al., 2005). No entanto, apesar dos níveis do sTfr expressos como 

uma relação do log da ferritina sérica (índice de sTfr) terem sido reportados como a 

ferramenta preditiva mais útil para acessar os estoques de ferro, a dosagem do sTfr não é 

uniformemente disponível nem amplamente padronizada em laboratórios clínicos 

(EISENSTAEDT; PENNINX; WOODMAN, 2006). A ferritina sérica, por sua vez, se eleva 

em presença de inflamação, situação frequente nesta população. Dessa maneira, a associação 

entre anemia por deficiência de ferro e anemia das doenças crônicas (ou anemia da 

inflamação crônica) pode dificultar a identificação da ferropenia, especialmente nos estágios 

iniciais (PATEL, 2008). 

Após o diagnóstico de deficiência de ferro ser feito, é muito importante pesquisar as 

causas, começando pela busca exaustiva de perdas de sangue, especialmente pelo tubo 

digestivo. O avanço da idade tem sido identificado como preditor de afecções 

gastrointestinais. A investigação de escolha é a endoscopia do trato gastrointestinal superior e 

inferior, pela sua acurácia, taxa de complicações aceitável e potencial para intervenções 

terapêuticas sem aumento da mortalidade precoce (NAHON et al., 2007). A investigação deve 

ser instituída imediatamente após a detecção da deficiência de ferro. Em um estudo sobre 

oportunidades perdidas para avaliação endoscópica para diagnóstico de câncer colo retal, a 

anemia foi a pista associada com o tempo mais longo para encaminhamento à endoscopia 

(SINGH et al., 2009). Sangramentos gastrointestinais obscuros do intestino delgado podem 

não ser visualizados na endoscopia digestiva alta ou na colonoscopia. Nos casos de 

endoscopia digestiva alta e colonoscopia aparentemente normais, pode-se tentar localizar as 

perdas através da utilização de métodos radioisotópicos ou de cápsula endoscópica 

(GUALANDRO; HOJAIJ; JACOB FILHO, 2010). 

A cápsula endoscópica, um método de utilização relativamente recente, possibilita a 

visualização de toda a mucosa do intestino delgado e desempenha um papel crítico para a 

avaliação dos pacientes com endoscopia digestiva alta e colonoscopia negativas 

(MUHAMMAD; PITCHUMONI, 2009). 
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Endoscopia gastrointestinal realizada em cem pacientes idosos consecutivos com 

anemia ferropênica mostrou que 62% tinham uma lesão que poderia causar perda de sangue e 

16% tinham pólipos pré-malignos ou câncer de colon (PATEL, 2008). Dentre as causas 

gastrointestinais que levam à carência de ferro, uma que tem sido subestimada é a doença 

celíaca. A doença celíaca tem sido diagnosticada tradicionalmente em crianças e adultos 

jovens, mas, nos últimos anos, tem aumentado a sua detecção na população idosa. Existe uma 

conscientização crescente de que ela pode ocorrer no idoso, embora as apresentações com 

diarréia, perda de peso ou ambas sejam menos comuns e isto leve a grandes atrasos no 

diagnóstico (FREEMAN, 2008). 

O diagnóstico diferencial da anemia, com o objetivo de caracterizar o tipo de anemia 

em idosos, poderá ser realizado com exames clínicos e laboratoriais que incluam indicadores 

hematológicos (MUKHOPADYAY; MOHANARUBAN, 2002). 

Com o aumento da população idosa, um aumento na incidência das condições de 

saúde relacionadas à idade é esperado. Destas, a anemia merece interesse especial porque é 

potencialmente reversível com tratamento apropriado, o qual pode também retardar ou 

prevenir morbidades relacionadas ao envelhecimento. Portanto, apesar da alta prevalência, ela 

não deve ser considerada como consequência inevitável do envelhecimento (GUALANDRO; 

HOJAIJ; JACOB FILHO, 2010). 

A inclusão do hemograma completo nos exames de rotina da população idosa 

permitiria a detecção precoce de anemia e a análise dos índices hematológicos e do número de 

reticulócitos possibilitaria a instituição da investigação apropriada, considerando que, como já 

citado, ela é fator de risco independente para morbidade e mortalidade (LAUDICINA, 2008). 

No caso da anemia por deficiência de ferro, a principal causa é representada por 

sangramento pelo trato gastrointestinal, sendo bem menos frequentes a ingestão e a absorção 

inadequadas. A reposição do ferro deve ser encarada como tratamento da repercussão da 

doença de base. O diagnóstico precoce é importante para identificar a causa e iniciar o 

tratamento adequado para prevenir o agravamento da anemia, diminuir a progressão da 

doença e melhorar o prognóstico dos pacientes (BALDUCCI, 2003).  

 

2.4 Vitamina A e Ferro 

 

A vitamina A é necessária para eritropoiese. A hemoglobina não é incorporada 

normalmente pelos glóbulos vermelhos nas pessoas que sofrem de deficiência de vitamina A. 
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A eritropoetina é uma glicoproteína, produzida principalmente pelas células renais 

peritubulares. Ela atua sobre fases tardias da eritropoiese, principalmente em unidades 

formadoras de colônias de células eritróides, e estimula a maturação através dos normoblastos 

em reticulócitos e eritrócitos maduros (FISHER, 2003). O gene da eritropoetina contém um 

elemento em que a resposta é regulada pelo ácido retinóico. In vitro e em modelos animais, o 

tratamento com a vitamina A estimula a produção de eritropoetina, mas não está claro se 

suplementação de vitamina A aumenta a concentração de eritropoetina em seres humanos 

(EVANS, 2005).  

Trabalhos, tanto populacionais quanto experimentais, apontam uma estreita relação 

entre a vitamina A e o ferro (MARIATH et al., 2010). Estudo realizado na cidade de Dhaka, 

Bangladesh, pesquisando anemia e deficiência de vitamina A em meninos escolares e 

adolescentes, observou-se que 7% dos meninos eram anêmicos e 22% apresentavam níveis 

baixos de vitamina A (AHAMED et al., 2006). Alguns estudos brasileiros demonstraram 

correlação significativa entre os níveis de hemoglobina e de retinol sérico em crianças, 

evidenciando que a deficiência de vitamina A possa ser um fator etiológico da anemia 

nutricional (MAGALHÃES; RAMALHO; COLLI, 2001; SANTANA et al., 2004; 

MARIATH et al., 2010). Entre adolescentes, foram observadas correlações significativas para 

a concentração de hemoglobina, hematócrito e retinol sérico, sugerindo uma relação entre o 

estado nutricional relativo ao ferro e à vitamina A nesta população.  (MARIATH et al., 2010).  

Estudos em populações mal nutridas examinaram o efeito da suplementação de 

vitamina A e da circulação da eritropoetina. Comparando com a suplementação de ferro e 

ácido fólico, ferro e vitamina A, ferro e folato, a suplementação não afetou as concentrações 

de eritropoetina em gestantes no Malawi (SEMBA et al., 2001; CUSICK et al., 2005). 

A deficiência de vitamina A pode ser subclínica em determinadas situações, como a 

redução da mobilização do ferro ou clínica traduzida pelo aumento da morbidade por doenças 

infecciosas e da mortalidade e anemia (SOMMER; DAVIDSON, 2002). Tanumihardjo (2004) 

refere que as concentrações séricas de retinol podem ser negativamente afetadas pela 

deficiência de ferro, na medida em que esta última pode reduzir a mobilização da vitamina A 

das reservas hepáticas. Assim, a associação de DVA com anemia carencial ferropriva é 

extremamente grave, visto que a simples administração de ferro medicamentoso poderá não 

resultar em melhora efetiva da doença (LIN; TANG; LONG, 2001). 

Segundo Mariath et al. (2010), antes de iniciar a suplementação com ferro em casos 

de anemia, recomenda-se a investigação de uma provável deficiência de vitamina A. Assim, 
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seria possível não apenas identificar possíveis casos de anemia concomitantes à deficiência 

desta vitamina, mas também otimizar o tratamento através da suplementação. 

Juntamente à suplementação de ferro, estudos têm demonstrado a possível 

interferência positiva da suplementação de vitamina A para a melhoria dos níveis sanguíneos 

de hemoglobina. Estudo realizado por Semba e Bloem (2002), encontrou uma associação 

positiva entre a suplementação combinada de ferro e vitamina A.   

Conforme os autores, o sinergismo do ferro e da vitamina A não está totalmente 

elucidado, pois é complexa a interação envolvendo múltiplas vitaminas na hematopoiese. No 

entanto, a constatação da coexistência de carências nutricionais de ferro e vitamina A, em 

população em situação de insegurança alimentar agravada por alta prevalência de anemia 

ferropriva, impulsionou investigações sobre o papel desses fatores nutricionais na gênese 

dessa anemia. 

Segundo Semba e Bloem (2002), o ferro e a vitamina A parecem agir de forma 

sinérgica em algumas etapas do metabolismo orgânico. É provável que a vitamina A atue na 

mobilização do ferro dos estoques dos tecidos orgânicos, favorecendo a disponibilidade do 

metal à hematopoiese, na síntese da hemoglobina (Hb). 

De acordo com Netto e colaboradores (2007), existe uma correlação significativa 

entre os níveis de vitamina A e metabolismo de ferro, indicando que a suplementação com 

essa vitamina poderia contribuir para redução de anemia. Segundo os autores, a interação 

entre ferro e vitamina A tem sido alvo de pesquisas científicas, visto que existem questões 

ainda pouco esclarecidas. Através de um levantamento bibliográfico, mediante consulta à base 

de dados Medline da National Library of Medicine, Estados Unidos da America, foram 

selecionadas publicações que tratavam sobre a interação entre ferro e vitamina A em seres 

humanos, a partir da década de 80 até o ano de 2003. Os resultados indicaram que existe 

correlação entre os indicadores do estado nutricional de vitamina A e ferro em crianças, 

adolescentes e gestantes e que a fortificação e suplementação com vitamina A têm efeito 

favorável no metabolismo do ferro nesses grupos. Entretanto, ainda são necessários mais 

estudos para se conseguir estabelecer quais as doses e o período necessário de suplementação 

de vitamina A para beneficiar significantemente o estado nutricional de ferro. Os mecanismos 

que explicam a associação entre vitamina A e ferro ainda são desconhecidos, entretanto 

alguns autores atribuem essa interação ao fato de a vitamina A beneficiar a eritropoese, 

prevenir infecções ou melhorar a absorção de ferro. 

 Em controvérsia, outro estudo, realizado por Perreira et al. (2007), com um grupo de 

267 escolares de ambos os sexos, com 6 a 14 anos de idade, que foram casualizados em bloco, 
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segundo dois tipos de intervenção, onde um grupo (144) recebeu 200mg de sulfato ferroso 

com (40mg de ferro elementar) e o outro (123) recebeu dose similar de sulfato ferroso 

associado a 10.000 UI de vitamina A, durante 30 semanas, não foi demonstrada essa 

associação. Observou-se que não houve diferença significante entre os grupos, ao final do 

estudo, quanto às médias de Hemoglobina e à proporção de anêmicos. Corrigiu-se 

significantemente a anemia ferropriva com suplementação semanal de sulfato ferroso, mas 

não houve vantagem adicional com a associação da vitamina A, o que reforça a importância 

de novas pesquisas que envolvam a suplementação e as dosagens desses nutrientes que 

poderiam ser eficazes na redução da anemia.  

A associação de outros micronutrientes, tais como ácido fólico, vitamina C ou 

vitamina A, tem sido recomendada em regiões onde se supõe que estas deficiências 

contribuam para a ocorrência de anemia (WHO, 2001)b. É importante, portanto, conhecer as 

necessidades nutricionais da população na qual se pretende intervir e averiguar o potencial de 

múltipla etiologia no tratamento da anemia (HALLBERG et al, 1999). Assim, ao adicionar 

outros micronutrientes ao ferro ou, até mesmo, utilizar apenas o micronutriente deficiente, se 

obtém melhores resultados, como demonstrou o estudo de Suhanrno et al. (1993), na 

Indonésia, que obteve excelentes resultados na elevação da concentração da hemoglobina com 

o emprego de vitamina A associada ao ferro. 

Em muitos países em desenvolvimento, a deficiência de ferro decorre da 

inadequação da ingestão alimentar, da absorção diminuída e/ou utilização, perdas excessivas 

ou uma combinação desses fatores (VITERI, 1998). A baixa ingestão de alimentos fontes de 

Vitamina A, sobretudo de origem animal, vem ratificar o estado de potencial suscetibilidade a 

essa carência nutricional. (NASCIMENTO; DINIZ; ARRUDA, 2007). 

Vitamina A e betacaroteno foram relacionados com a melhora da absorção de ferro, 

por contrariar o efeito inibitório do ácido fítico em refeições à base de cereais e de bebidas 

contendo polifenóis, em seres humanos (WALCZYK et al., 2003). 

A vitamina A adicionada à farinha de milho foi associada com o aumento da 

absorção de ferro, em indivíduos adultos, na Venezuela, que consumiram uma refeição de pão 

de milho fortificada com ferro servido com café ou chá (GARCIA-CASAL; LEETS; 

LAYRISSE, 2000). 

Segundo o Banco Mundial, em relação à suplementação de vitamina A, o custo-

efetividade da suplementação dessa vitamina é 10 vezes maior do que o da suplementação de 

ferro isolado e, portanto, não se justificaria a utilização em locais onde não haja altas 

prevalências de sua deficiência (UNICEF, 1998). 
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2.5 Consumo Alimentar 

 

O envelhecimento vem acontecendo concomitantemente com o surgimento de 

doenças crônicas. Tais doenças se originam devido à influência de diversos fatores, dentre os 

quais se destaca a alimentação (CERVATO et al., 2005).  

Em idades mais avançadas, as inúmeras alterações já anteriormente mencionadas, 

desencadeiam várias limitações e intensificam o risco de desenvolver doenças crônico-

degenerativas, ocasionando dependências nas atividades cotidianas como, por exemplo, na 

alimentação. Diante deste fato e do envelhecimento mundial das populações, deparamo-nos 

com uma maior necessidade em aprofundar a compreensão sobre o papel da nutrição na 

promoção e manutenção da independência e autonomia dos idosos (FIEDLER; PERES, 

2008).  

Para melhor entender as relações existentes entre a alimentação e a doença, é 

fundamental investigar os hábitos alimentares e o consumo de nutrientes, bem como a 

ocorrência e distribuição de doenças numa população (TINÔCO et al., 2007). 

Estudos sobre a prevalência de inadequação de nutrientes utilizando métodos 

propostos pelo Institute of Medicine em amostras representativas da população ainda são 

escassos na Europa e América do Norte (TABACCHI et al., 2009). 

Um levantamento da situação nutricional de pessoas idosas (> 65 anos) que vivem no 

Reino Unido desencadeou preocupação com a frequência elevada da deficiência de algumas 

vitaminas e outros nutrientes. Isto foi detectado em 10 a 30% da população idosa, 

especialmente devido ao consumo inadequado de frutas e vegetais, o que implica na etiologia 

de condições cardiovasculares e câncer. Na União Européia, tem sido estimado que o 

consumo insuficiente de frutas e legumes contribui para 3,5% do total da carga de doenças 

(ELIA; STRATTON, 2005). 

Os estudos epidemiológicos têm fornecido evidências sobre a importância da dieta 

como fator de risco para doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes mellitus e 

neoplasias. Vários alimentos e nutrientes têm sido relacionados tanto à ocorrência quanto à 

prevenção de doenças crônicas em diferentes populações. Destacam-se investigações sobre o 

efeito antioxidante das vitaminas A, E e C na prevenção do câncer e de doenças 

cardiovasculares (FUNG et al., 2001); a ingestão alimentar e suplementar de cálcio na 

prevenção da osteoporose (MICHAELSSON et al., 2003; MONTILLA; ALDRIGHI; 

MARUCCI, 2004); o consumo excessivo de colesterol e gorduras saturadas e a ocorrência de 

doenças cardiovasculares (CASTRO et al., 2004); a deficiência de ferro e a redução da 
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imunidade, da capacidade de trabalho e desempenho intelectual, além da associação com 

anemia e gastrite atrófica (JAVED; WASIM; SHAHAB, 2003). 

Nutrientes antioxidantes como os carotenóides (β-caroteno, α-caroteno, β-

criptoxantina, luteína, zeaxantina e licopeno) são importantes componentes do sistema de 

defesa antioxidante. O aumento no estresse oxidativo e a inflamação têm sido implicados nos 

processos patológicos que são comuns com o envelhecimento, incluindo disfunção endotelial 

e doenças cardiovasculares. Mulheres idosas que possuem altos níveis séricos de carotenóides 

apresentam um menor risco de mortalidade (RAY et al., 2006).  

Segundo Krisnky, Sicchieri e Gigante (2007), com base em extensas observações 

epidemiológicas, alimentos fonte de substâncias pró-vitamina A fornecem benefícios à saúde, 

por meio da redução de risco de diversas patologias, particularmente, certos tipos de câncer e 

distúrbios da visão. No entanto, Dragsted (2008) refere que a suplementação de retinol, assim 

como a de β-caroteno, em amostras sanguíneas in vitro, não foi capaz de afetar uma série de 

marcadores para a estabilidade antioxidante do plasma e eritrócitos. Isto indica que a vitamina 

A parece ter uma capacidade limitada como um direto antioxidante in vitro e que seus efeitos 

sobre os biomarcadores de dano oxidativo ou efeito antioxidante in vivo não são bem 

conhecidos.  

Escolhas alimentares inadequadas são perigosas para os idosos, pois os colocam 

diante de maior risco de má alimentação (NAJAS; PEREIRA, 2002). Além disso, evidências 

sobre dietas ricas em gordura ou pobres em vitaminas e antioxidantes podem propiciar 

doenças como Alzheimer ou dietas específicas que podem auxiliar no tratamento de 

patologias como hipertensão (PANAGIOTAKOS et al., 2003; PETOT et al., 2003).  

A manutenção da boa saúde nutricional é essencial para o funcionamento, a 

prevenção ou o atraso de doença crônica e de complicações relacionadas à doença e à 

qualidade de vida dos idosos (INSTITUTE OF MEDICINE, 2003).  

Para uma efetiva avaliação nutricional, a verificação do padrão de consumo de 

alimentos de uma população é essencial, além de se tratar de informação básica para o 

direcionamento de políticas públicas de diversos setores (WOTEKI, 2003), como: o 

armazenamento e o transporte de alimentos; o comércio e a saúde (para definir as 

recomendações nutricionais); pesquisas epidemiológicas sobre a relação entre alimentação e 

doenças; e para identificar áreas endêmicas, entre outras) (GALEAZZI; DOMENE; 

SICHIERI, 1997). 

Essas informações são escassas ainda hoje. A melhor fonte de dados no País data de 

1974/1975, proveniente do Estudo Nacional sobre Despesa Familiar (ENDEF), realizado pelo 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 1977), em que foram entrevistados 

55 mil domicílios. Mas, o alto custo operacional inviabilizou a repetição da sua metodologia, 

altamente trabalhosa. Para sua realização, os entrevistadores pesquisavam cada domicílio, ao 

longo de sete dias consecutivos, e eram feitas tantas visitas quantas fossem as refeições 

principais da família. Os alimentos comprados no dia e os que seriam consumidos na refeição 

seguinte eram pesados e sacos plásticos eram deixados para que fossem guardados os 

resíduos, as sobras e os desperdícios, para posterior pesagem. Depois, uma série de cálculos 

era efetuada para transformar em índices que pudessem ser comparados entre as famílias e as 

necessidades nutricionais (VASCONCELLOS; ANJOS, 2001). 

Após a ENDEF, foram realizadas três Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF) em 

1987-1988, 1995-1996 e 2002-2003 de menor abrangência (13.611, 16.014 e 48.470 

domicílios, respectivamente). Foram coletados dados sobre despesas familiares com gêneros 

alimentícios, porém elas têm como objetivo principal estimar os índices de preços e não o 

consumo alimentar individual. As POF’S contemplaram o consumo sob a ótica do orçamento 

domiciliar, ou seja, se detiveram nos gastos monetários da família referentes à alimentação 

(BRASIL, 1991; BRASIL, 1997; BRASIL, 2004). Elas não permitem avaliar o consumo 

individual, ocupando uma posição intermediária entre as folhas de balanço de alimentos, que 

descrevem a disponibilidade nacional de alimentos, e os inquéritos desenhados para avaliação 

do consumo alimentar. Apesar dessa limitação, fornecem dados sobre a alimentação e se 

constituem em importante banco de informações que foram utilizadas em vários estudos sobre 

hábitos alimentares da população brasileira (MONTEIRO; MONDINI; COSTA, 2000; 

LEVY-COSTA, 2005). 

Em 1989, o extinto Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) promoveu 

a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN), uma parceria entre o Ministério da Saúde, 

o IBGE e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que utilizou somente o 

indicador antropométrico, excluindo o indicador dietético, um instrumento essencial para a 

compreensão da etiologia dos desvios nutricionais da população (BRASIL, 1990). Em 1996 

foi realizada a segunda PNSN, que descreveu informações sobre o estado nutricional de mães 

e de crianças menores de cinco anos, no País, excluindo as outras faixas etárias (SALES et al., 

2006). 

Entre os anos de 1996 e 1997, foi realizado o Estudo Multicêntrico de Consumo 

Alimentar (EMCA) de 1996, em cinco grandes centros (Goiânia, Distrito Federal, Campinas, 

Ouro Preto, Rio de Janeiro e Curitiba), empregando-se duas metodologias para análise do 

consumo, o Inquérito de Consumo Alimentar Familiar (INCAF) (GALEAZZI et al, 1997) e o 
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questionário de frequência alimentar semi-quantitativo, adaptado para a dieta brasileira por 

Sichieri e Everhart (1998), associado a um álbum fotográfico. Foi detectado, assim, o perfil 

alimentar dos indivíduos com 19 anos ou mais. O EMCA/1996, posteriormente, foi estendido 

a Belém e a Brasília (SALES et al., 2006). 

Diante desse quadro, várias iniciativas vêm tentando preencher a lacuna deixada pela 

carência de um sistema de vigilância nutricional efetivo no país, desenvolvendo questionários 

para aplicação em grupos específicos, como o elaborado por Bonomo e colaboradores (2003), 

Furlan-Viebig e Pastor-Valero (2004) e Colucci (2004). 

A promoção da alimentação saudável é uma das linhas da Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição e tem como objetivo apoiar os estados e municípios brasileiros no 

desenvolvimento de ações e abordagens para a promoção da saúde e a prevenção de doenças 

relacionadas à alimentação e nutrição, tais como anemia, hipovitaminose A, distúrbios por 

deficiência de iodo, desnutrição, obesidade, diabetes, hipertensão, câncer, entre outras. As 

ações da área têm como enfoque prioritário o resgate de hábitos e práticas alimentares 

regionais que valorizem a produção e o consumo de alimentos locais de baixo custo e elevado 

valor nutritivo, bem como padrões alimentares mais variados, desde os primeiros anos de vida 

até a idade adulta e velhice (BRASIL, 2009)b. 

O consumo alimentar pode ser considerado o indicador que melhor representa as 

condições socioeconômicas e culturais de um povo. O aporte inadequado de ferro da dieta e a 

baixa biodisponibilidade do mineral entre os diferentes grupos biológicos destacam-se como 

os fatores etiológicos mais relevantes (LIRA; FERREIRA, 2008). 

A avaliação do consumo alimentar de uma população ou de grupos populacionais 

representa uma estratégia fundamental na área de pesquisa em nutrição e saúde, 

possibilitando, entre outros aspectos, a organização de políticas públicas de prevenção e 

controle de distúrbios populacionais. É através dessas informações que podemos estimar de 

forma mais precisa o quanto o consumo de energia ou de um determinado nutriente pode 

interferir na saúde de uma população. Desse modo, encontra-se um grande número de 

pesquisas desenvolvidas, tanto no âmbito internacional como no nacional. (YANG et al., 

2003; SSAWAYA et al., 2003; LIVINGSTONE; ROBSON; WALLACE, 2004). 

  Nas últimas décadas, a população brasileira vem mostrando importantes mudanças 

em seus hábitos alimentares e estilo de vida. Diante das mudanças e da escassez de 

informações sobre a situação alimentar dos idosos, esses conhecimentos constituem um 

material fundamental para elaboração de estratégias que melhorem o quadro de saúde dos 

idosos (TINÔCO et al., 2007). 
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No Brasil, de acordo com Tardido e Falcão (2006), as refeições rápidas e fora de casa 

com refrigerantes, salgadinhos, sanduíches e biscoitos substituíram o arroz, feijão, carne e 

verdura. São múltiplos os fatores intervenientes no consumo alimentar, dentre os quais os 

fisiológicos, sociais, culturais, econômicos e os relacionados às condições de saúde. Nesse 

aspecto, a maior ocorrência de enfermidades, com o passar dos anos, representa, para a pessoa 

idosa, fator adicional de importância considerável na elaboração de estratégias de orientação 

nutricional direcionadas ao segmento idoso. 

A situação nutricional da população geriátrica brasileira sinaliza a necessidade de 

buscar conhecer e compreender as peculiaridades que afetam o consumo alimentar do idoso, 

levando-se em consideração as características regionais nas quais estão inseridos. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1 Caracterização do estudo 

 

 Trata-se de um estudo de base populacional, de corte transversal, realizado nos cinco 

Distritos Sanitários do município de João Pessoa/PB, delimitados pela Secretaria de Saúde do 

Município. A pesquisa foi conduzida no período de julho de 2008 à janeiro de 2010.  

O presente trabalho constitui-se em um subprojeto como parte de um projeto 

intitulado: “Primeiro diagnóstico e intervenção da situação alimentar, nutricional e das 

doenças não transmissíveis mais prevalentes da população do município de João Pessoa/PB” 

(I DISANDNT/JP). Este estudo teve como entidade proponente a Universidade Federal da 

Paraíba/Centro de Ciências da Saúde/Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição 

em parceria com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, Secretaria de Saúde do 

Estado/Núcleo de Ciência e Tecnologia e Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Saúde e 

Nutrição. Os órgãos de apoio financeiro foram: o Conselho Nacional de Pesquisa/CNPq, 

Ministério da Saúde e Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba/FAPESQ-PB. Para 

a realização desse estudo de base populacional, fez-se uma amostragem utilizando 

informações fornecidas pela Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB, através de mapas 

contendo informações sobre o número de quadras utilizando-se o número de Imposto Predial 

e Territorial Urbano (IPTU’s) (Figuras 6 e 7) e os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (BRASIL, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Mapa do município de João Pessoa dividido em cinco Distritos Sanitários 

(Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB). 
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Figura 7 Mapa utilizado no sorteio de quadras, João Pessoa – PB (Prefeitura Municipal de 

João Pessoa- PB). 
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3.2 População e amostra  

 

O cálculo da casuística foi baseado em uma amostragem estratificada (COCHRAN, 

1977) representativa da população da cidade de João Pessoa/PB. Utilizou-se este método 

devido à presença de heterogeneidade sobre a variável renda, refletida sobre as quadras. A 

estratificação por renda foi utilizada partindo-se da premissa que existe relação entre renda, 

prevalência de doenças e nutrição (KAC; SICHIERI; GIGANTE, 2007). A informação sobre 

a classificação dos bairros por renda do município foi obtida por meio de dados fornecidos 

pelo IBGE. Os critérios utilizados para a estratificação encontram-se no quadro 1.  

 

CRITÉRIOS PARA ESTRATIFICAÇÃO 

(9 ESTRATOS) 

ESTRATIFICAÇÃO FINAL  

(10 ESTRATOS) 

 Bairro de baixa renda sem comunidades Estrato1: bairros de baixa renda sem comunidades 

Bairro de média renda sem comunidades Estrato 2: bairros de média renda sem comunidades 

Bairro de alta renda sem comunidades Estrato 3: bairros de alta renda sem comunidades 

Bairro de baixa renda com comunidades 

pequenas 

Estrato 4: bairros de baixa renda com comunidades 

pequenas 

 
Estrato 5: bairros de baixa renda com comunidades 

pequenas (com 2 bairros, comunidades pequenas demais 
proporcionalmente ao tamanho do bairro) 

Bairro de média renda com comunidades 

pequenas 

Estrato 6: bairros de média renda com comunidades 
pequenas 

Bairro de alta renda com comunidades 

pequenas 

Estrato 7: bairros de alta renda com comunidades 
pequenas 

Bairro de baixa renda com comunidades 

grandes 

Estrato 8: bairros de baixa renda com comunidades 
grandes 

 
Estrato 9: bairros de baixa renda com comunidades 

grandes (com 2 bairros, comunidades muito maiores, 
proporcionalmente ao tamanho do bairro, do que os 

outros bairros do estrato) 
Bairro de média renda com comunidades 

grandes 

Estrato 10: bairros de media renda com comunidades 
grandes 

Bairro de alta renda com comunidades 

grandes 

Nenhum bairro se enquadrou nesse critério 

 

Quadro 1 Critérios para estratificação final da amostra (I DISANDNT/JP, 07/2008-01/2010). 
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A estratificação feita por bairro gerou dez estratos, ao invés de nove como era 

esperado (Quadro 1 e 2). Nenhum bairro de alta renda com comunidades grandes foi 

encontrado, diminuindo assim um estrato. Dentre os bairros com comunidades grandes, dois 

deles, São José e Varjão, foram colocados em um estrato diferente, pois as suas comunidades 

eram muito maiores, proporcionalmente ao tamanho do bairro, do que os demais bairros do 

estrato (Estrato 9, Quadro 1). Algo semelhante ocorreu para bairros de baixa renda com 

comunidades pequenas, porém, neste caso, dois bairros, Mangabeira e Gramame, foram 

consideradas com comunidades pequenas demais proporcionalmente ao tamanho do bairro, 

sendo colocados assim em outro estrato (Estrato 5, Quadro 1). Ao final, obteve-se o resultado 

geral para a estratificação e para o cálculo da amostra (Quadros 2 e 3, respectivamente). 

 

 

 Quadro 2  Estratificação dos bairros por renda (I DISANDNT/JP, 07/2008-01/2010).  

  

Quadro 3  Cálculo da estimativa do tamanho da amostra (I DISANDNT/JP, 07/2008-01/2010). 

ESTRATO N0 de bairros N0 de quadras Média nº de quadras Desvio Padrão  
1 13 1269 97,6154 62,5220 
2 5 610 122,0000 34,0470 
3 9 990 110,0000 71,8579 
4 9 1398 155,3333 70,7547 
5 2 1280 640,0000 77,0000 
6 9 933 103,6667 53,7417 
7 4 483 120,7500 53,1594 
8 5 1081 216,2000 89,4257 
9 2 107 53,5000 49,4419 
10 2 187 93,5000 32,5000 

BAIRROS MÉDIA Sh (Nh*Sh)2 No Wh Nh 
13 97,6154 62,5220 79340,47314 268,6875096 0,152194771 41 
5 122,0000 34,0470 20768,68604  0,073159031 20 
9 110,0000 71,8579 71139,30559  0,118733509 32 
9 155,3333 70,7547 98915,01775  0,167666107 46 
2 640,0000 77,0000 98560,0000 Fi 0,153514032 42 
9 103,6667 53,7417 50141,02798 0,032224455 0,111897337 31 
4 120,7500 53,1594 25675,9905  0,057927561 16 
5 216,2000 89,4257 96669,20696  0,129647397 35 
2 53,5000 49,4419 5290,281703  0,012832814 4 
2 93,5000 32,5000 6077,50000  0,022427441 7 
60   3,05342E+11 Soma 269 274 

Sh = desvio padrão/ Wh = Peso de cada estrato /Nh = população de cada estrato / Fi = correção da população finita 
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Assim, o total de bairros a serem visitados correspondentes aos V Distritos Sanitários 

do município de João Pessoa foi de 60, totalizando 8338 quadras, com uma estimativa de 

visitas em 274 quadras (Quadro 3). Uma vez definido o número de quadras a serem 

amostradas para cada bairro (Quadro 4), realizou-se o sorteio das mesmas, utilizando-se o 

mapa do município com as quadras numeradas (Figura 6 e 7), gerando números aleatórios 

com distribuição uniforme. Utilizou-se o software R  para o sorteio. 

A quadra sorteada serviu de referência para a seleção dos domicílios a serem visitados, 

os quais foram definidos por sorteio com o auxílio de instrumentos de aleatoriedade (dados e 

moedas). Aplicou-se uma amostragem sistemática para calcular qual seria a razão utilizada 

para a escolha das residências a serem visitadas na quadra. O fator de sistematização 

encontrado foi sete, de forma que, sorteada e visitada a primeira casa de uma quadra, as 

restantes seriam visitadas a cada sete casas. O número de quadras (Quadro 4) foi arredondado 

de forma que a soma das quadras de cada estrato não fosse inferior ao obtido anteriormente 

(274 quadras), preservando a significância adotada de 0,05. Observa-se também que alguns 

bairros estão juntos, pois foi seguida a divisão utilizada nos mapas.  

Após conclusão do procedimento de campo foram computadas 253 quadras, sendo 

todas visitadas, as quais compreenderam 722 domicílios. As quadras que não apresentaram 

residências foram submetidas a novo sorteio, de modo a minimizar perdas. Em relação à 

estimativa, 21 quadras não foram visitadas após reconhecimento da área devido à presença de 

bairros não completamente urbanizados (terrenos, sítios, etc.) e bairros comerciais.  

A população total encontrada nos domicílios sorteados foi de 2030 indivíduos dos 

quais, 260 eram idosos, que representaram 12,81%. Dessa população total, 855 indivíduos 

(sendo 48 idosos) foram excluídos por questões metodológicas, desistência em continuar o 

preenchimento dos questionários ou mudança de endereço e pelos critérios de exclusão, 

permanecendo no estudo um total de 1175 indivíduos assim selecionados, sendo 212 idosos, 

de ambos os gêneros, que foram avaliados. Desses, 52 foram retirados por apresentarem 

dados incompletos, tanto do consumo dietético (falta de dado de consumo do ferro ou 

vitamina A dietética) quanto da análise bioquímica (falta do hemograma ou retinol sérico), 

sendo a amostra do estudo definida em 160 idosos, correspondendo a 13,61% da população 

total selecionada, proporções superiores ao percentual de idosos do referido município que é 

de 9,12%, segundo dados do Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual da Paraíba 

(IDEME, 2008). Portanto, mesmo considerando as perdas, a representatividade da amostra foi 

mantida ao se reportar ao total de indivíduos avaliados no presente trabalho (Figura 8). 
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BAIRRO ESTRATO NÚMERO DE QUADRAS 
DISTRITO INDUSTRIAL 1 1,871174153 

ERNESTO GEISEL 1 6,903987392 
JD. VENEZA 1 5,516737589 

MANDACARU 1 2,097005516 
MUÇUMAGRO 1 3,290685579 

PENHA 1 0,67749409 
PLANALTO DA BOA ESPERANÇA 1 2,645453113 

ROGER 1 2,064743893 
VALENTINA 1 6,645894405 

BARRA DE GRAMAME 1 4,290795902 
COSTA DO SOL 1 0,354877857 

MUMBABA 1 2,484144996 
MUSSURÉ 1 2,097005516 

ÁGUA FRIA 2 1,90347541 
JD SÃO PAULO + CONJ. ANATÓLIA 2 4,548983607 

CENTRO 2 4,613508197 
CUIÁ 2 3,677901639 

JAGUARIBE 2 4,936131148 
AEROCLUBE 3 2,968161616 

BAIRRO DOS ESTADOS 3 4,22640404 
BESSA 3 4,903919192 

JD. OCEANIA 3 4,290929293 
PEDRO GONDIM 3 2,258383838 

PONTA DOS SEIXAS 3 1,000141414 
PORTAL DO SOL 3 9,001272727 

TAMBAÚ 3 1,806707071 
JOÃO AGRIPINO 3 1,484080808 

B. DAS INDUSTRIAS 4 4,000286123 
COSTA E SILVA + ERNANI SATIRO 4 6,677896996 

CRUZ DAS ARMAS 4 5,548783977 
FUNCIONARIOS + GROTÃO 4 7,355364807 

OITIZEIRO 4 7,419885551 
PARATIBE 4 7,032761087 

JD 13 DE MAIO + PADRE ZÉ 4 4,355150215 
EXPEDICIONARIOS 4 1,000071531 

ILHA DO BISPO 4 1,709799714 
MANGABEIRA 5 23,13445313 

GRAMAME 5 18,16554688 
BRISAMAR  6 2,742229368 

CASTELO BRANCO 6 5,419935691 
CIDADE DOS COLIBRIS 6 1,838906752 

JD CIDADE UNIVERSITARIA 6 6,161950697 
TAMBIA + JD DAS ACÁCIAS 6 1,193676313 

TAMBAUZINHO 6 1,838906752 
TORRE 6 5,419935691 

VARADOURO 6 2,355091104 
BAIRRO DOS IPÊS 6 3,129367631 

ALTIPLANO CABO BRANCO 7 3,838550725 
CABO BRANCO 7 2,032173913 

MANAIRA 7 6,773913043 
MIRAMAR 7 2,935362319 

ALTO DO CEU 8 4,065568918 
JOAO PAULO II + VIEIRA DINIZ 8 4,549565217 

JOSÉ AMERICO 8 6,969546716 
ALTO DO MATEUS 8 7,098612396 

CRISTO 8 12,19670675 
SÃO JOSE 9 0,644859813 
VARJÃO 9 2,805140187 

BANCARIOS 10 4,062994652 
TRINCHEIRAS 10 1,967005348 

 
Quadro 4  Amostra de quadras por bairro (I DISANDNT/JP, 07/2008-01/2010). 
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3.2.1 Critérios de inclusão 
Figura 8 Diagrama dos cálculos para definição da amostra dos cinco distritos do 

município de João Pessoa (I DISANDNT/JP, 07/2008-01/2010). 

Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito V 

9 bairros 7 bairros 11 bairros 12 bairros 21 bairros 

1822 quadras 1260 quadras 2170 quadras 1050 quadras 2036 quadras

45 quadras 
sorteadas de 

forma 
aleatória 

90  
domicílios 

sorteados de 
forma 

aleatória 

65 quadras 
sorteadas de 

forma 
aleatória 

164 
domicílios 

sorteados de 
forma 

aleatória 

61 quadras 
sorteadas de 

forma 
aleatória 

166 
domicílios 

sorteados de 
forma 

aleatória 

40 quadras 
sorteadas de 

forma 
aleatória 

123 
domicílios 

sorteados de 
forma 

aleatória 

63 quadras 
sorteadas de 

forma 
aleatória 

179 
domicílios 

sorteados de 
forma 

aleatória 

Total de indivíduos de todas as idades nos domicílios sorteados = 2030 (260 eram idosos) 
Após critérios metodológicos – 34 perdas  (desistências) = 1175 indivíduos selecionados   

54 idosos 
selecionados 
e avaliados 

nas 
residências 
sorteadas

33 idosos 
selecioandos 
e avaliados 

nas 
residências 
sorteadas

43 idosos 
selecionados 
e avaliados 

nas 
residências 
sorteadas

31 idosos 
selecionados 
e avaliados 

nas 
residências 
sorteadas

51 idosos 
selecionados 
e avaliados 

nas 
residências 
sorteadas

Critérios metodológicos e perdas (n=40) e critérios de exclusão (n=8) = 212 idosos 

8 idosos não 
completaram  

os dados 
bioquímicos 
ou dietéticos 

6 idosos não 
completaram 

os dados 
bioquímicos 
ou dietéticos 

7 idosos não 
completaram 

os dados 
bioquímicos 
ou dietéticos 

13 idosos não 
completaram 

os dados 
bioquímicos 
ou dietéticos 

18 idosos não 
completaram 

os dados 
bioquímicos 
ou dietéticos 

PERDAS = 52 

46 idosos 
apresentaram 

dados 
completos 

37 idosos 
apresentaram 

dados 
completos 

24 idosos 
apresentaram 

dados 
completos 

20 idosos 
apresentaram 

dados 
completos 

33 idosos 
apresentara

m dados 
completos 

 
Totalizando 160 idosos finais. 



64 
 

 

3.2.1 Critérios de inclusão: 

• Indivíduos com idade entre 60 e 90 anos; 

• Indivíduos idosos de diferentes condições socioeconômicas; 

• Indivíduos idosos portadores ou não de doenças crônico-degenerativas; 

• Indivíduos idosos usuários ou não de medicamentos. 

 

3.2.2 Critérios de exclusão 

• Idosos com distúrbios neuropsiquiátricos (n= 06); 

• Idosos usuários de suplemento de ferro (n= 01) e de vitamina A e carotenos (n= 01). 

 

3.3 Questões éticas 

 

 O protocolo de pesquisa do projeto intitulado “Primeiro diagnóstico e intervenção da 

situação alimentar, nutricional e das doenças não transmissíveis mais prevalentes da 

população do município de João Pessoa/PB”, ao qual está vinculado o presente trabalho foi 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde 

(CCS) da UFPB, sob o protocolo nº 0493 (ANEXO G), segundo as normas éticas para 

pesquisa envolvendo seres humanos, constantes da Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

da Saúde/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. 

Após o sorteio do domicílio, os pesquisadores apresentaram-se aos moradores, 

relatando o objetivo do estudo e solicitando a participação na pesquisa, sendo respeitadas as 

diretrizes éticas que regem as pesquisas com seres humanos;  portanto, para que fosse válida a 

participação do domicílio na pesquisa os indivíduos incluídos deram o seu consentimento 

mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A). 

 

3.4 Coleta de dados 

 

As visitas domiciliares e a aplicação dos questionários da pesquisa foram realizadas 

por equipes de pesquisadores graduandos do Curso de Graduação em Nutrição e mestrandos 

do Programa de Pós-graduação em Ciências da Nutrição (PPGCN) da UFPB, devidamente 

treinados previamente ao início da coleta de dados e após realização do estudo piloto. 

As equipes treinadas, após reconhecerem a quadra sorteada, foram instruídas a sortear 

o domicílio a ser visitado, com o auxílio de dados de jogo, da seguinte forma: numera-se de 
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forma imaginária, a casa da esquina da quadra, atribuindo-se-lhes os números 1 e 2; à casa à 

direita da esquina os números 3 e 4; e à casa à esquerda da esquina os números 5 e 6. Em 

seguida, joga-se o dado e o número sorteado corresponde à casa que será primeiramente 

visitada (Figura 9). 

 

 

 
 

Figura 9 Esquema de sorteio aleatório de casas (I DISANDNT/JP, 07/2008-01/2010). 

 

 

 Ao final da entrevista no primeiro domicílio, a equipe sorteava a direção a ser seguida 

pela quadra, com o auxílio de moedas, da seguinte forma: cara, a equipe seguia pela esquerda; 

coroa pela direita. Após sorteada e visitada a primeira casa, as restantes foram visitadas uma a 

cada sete. Na figura 9 observa-se um exemplo de esquema de sorteio de casas levando em 

consideração o sorteio da casa da esquina, iniciando pelo lado direito, onde as casas 

circuladas representam aquelas sorteadas a cada sete, conforme exposto anteriormente. 

Se o responsável pela casa sorteada não autorizasse a pesquisa, a equipe sorteava uma 

entre as seis casas posteriores àquela que não havia autorizado a pesquisa, para que não 

ocorressem perdas de domicílios. Em cada residência sorteada sendo constatada a presença de 

indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos, este era convidado a participar da pesquisa 

por meio de aplicação dos questionários e coleta sanguínea. Se na residência sorteada 

houvesse mais de um idoso, realizava-se sorteio, com o auxílio de moedas ou dados de jogos, 

de apenas um deles. 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Fluxograma do trabalho de campo realizado no município de João Pessoa (I 

DISANDNT/PB, 07/2008-01/2010). 

AMOSTRA REPRESENTATIVA DA POPULAÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB 

SELEÇÃO ALEATÓRIA DAS QUADRAS E DOMICÍLIOS 

SELEÇÃO DA AMOSTRA DOS IDOSOS NOS DOMICÍLIOS VISITADOS 

QUESTIONÁRIO DEMOGRÁFICO E S0CIOECONÔMICO 
QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS FAMÍLIAS 

QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSUMO ALIMENTAR 

ENCAMINHAMENTO DOS IDOSOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  
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O pesquisador responsável, após o término da aplicação dos questionários, entrava em 

contato com o idoso para viabilizar a análise bioquímica. A coleta da amostra sanguínea foi 

realizada pela equipe do projeto, com profissionais de nível superior (enfermeiras) 

devidamente treinados para a realização dos procedimentos, sempre acompanhados do 

mestrando responsável pela pesquisa. O esquema do trabalho de campo pode ser observado 

no fluxograma anteriormente apresentado (Figura 10). 

 

3.5 Avaliação Dietética 

 

O inquérito alimentar foi realizado por meio do Questionário Quantitativo de 

Frequência do Consumo Alimentar (QQFCA). O QQFCA foi validado nos municípios de São 

Paulo/SP e João Pessoa/PB em parceria entre a Faculdade de Saúde Pública da USP e o 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição da UFPB (LIMA; FISBERG; 

SLATER, 2003; LIMA et al., 2007; LIMA et al., 2008). Neste questionário são referidos o 

número de vezes que os alimentos e bebidas são consumidos, a unidade de tempo (por dia, 

semana, mês ou ano), a unidade da porção consumida (gr, ml) e o tamanho da porção de cada 

alimento. Nesse método foi utilizado um álbum de desenhos de alimentos com medidas 

caseiras nas três dimensões (pequena, média, grande e extragrande) (ANEXO E), desenhados 

com base no peso real do consumo médio de alimentos validados para esta população, com o 

intuito de quantificar o tamanho das porções consumidas de forma mais eficaz, minimizando 

prováveis deficiências de memória dos indivíduos estudados (LIMA et al., 2007; ASCIUTTI 

et al., 2005; GIBSON, 1990). A quantificação do consumo de vitamina A e ferro foi realizada 

com o auxílio de um aplicativo de informática, Dietsys (versão 3.0) (BLOCK, 1988).  

A partir das análises dos inquéritos realizados o consumo de vitamina A, ferro e fibras 

foi avaliado considerando as recomendações do Dietary Reference Intake/DRI (OTTEN; 

HELLING; MEYERS, 2006), para a faixa etária estudada. Adotou-se como referência, para o 

consumo adequado de vitamina A a necessidade média estimada (Estimated Average 

Requirement/EAR) para o sexo masculino, de 625 µg de Retinol/dia, e para o sexo feminino, 

500 µg de Retinol/dia. Como referência para o consumo de ferro, utilizou-se a necessidade 

média estimada  para indivíduos acima de 70 anos que é de  6,0 mg/dia para o sexo masculino 

e de 5,0 mg/dia para o sexo feminino. A mediana de ingestão de ferro é de aproximadamente 

16 a 18 mg/dia para os homens e 12 mg/dia para as mulheres. Para recomendação de fibra, 

adotou-se como referência a Ingestão Adequada (AI), que para indivíduos de 51 a 70 anos é 

de 21 g/dia para o sexo feminino e 30 g/dia para o sexo masculino, e para pessoas acima de 70 
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anos é de 21 g/dia para o sexo feminino e 30 g/dia  paro o sexo masculino (INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2006).  

 

3.6 Avaliação Bioquímica 

 

A coleta de amostra sanguínea foi realizada nos domicílios visitados correspondentes 

aos Distritos Sanitários do município de João Pessoa/PB, por enfermeiras pesquisadoras da 

equipe. Foi colhida uma alíquota de 4,0 mL de sangue venoso, por flebotomia cubital, 

realizada após jejum de oito horas, pela manhã, utilizando-se seringas e agulhas descartáveis.  

 

3.6.1. Dosagem de retinol sérico  

 

Imediatamente após a coleta, as amostras foram colocadas em tubos de ensaio 

previamente identificados e protegidos da luz. As amostras foram então transportadas em 

caixas de isopor com gelo, mantendo-se a cadeia de frios, para o Centro de Investigação em 

Micronutrientes (CIMICRON) da UFPB, para realização da centrifugação. Após completa 

coagulação, as amostras foram centrifugadas a 3.000 rpm (rotação por minuto) durante 5 

minutos, para a separação total do soro. O conteúdo foi acondicionado em duas alíquotas, 

sendo que uma foi transferida para tubos eppendorf e em seguida acondicionada em freezer à 

temperatura de - 20ºC, para posterior análise da vitamina A no CIMICRON, e a segunda 

alíquota foi destinada à análise do hemograma no Laboratório de Pesquisas Médicas 

Roseanne Dores Soares. 

 

3.6.1.1 Processamento  

 

Após o descongelamento das amostras, utilizando-se pipetas automáticas, foram 

transferidos 100μL de soro para tubos cônicos de vidro, com tampa esmerilhada, e 

adicionados 100μL de etanol absoluto (C2H5OH) para promover a precipitação de hexano 

(C6H14), responsável pela extração do retinol. Em seguida, as amostras foram, então, agitadas 

por 30 segundos no agitador de tubos em velocidade contínua, e centrifugadas à velocidade de 

3.000 rpm por 5 minutos (BESSEY et al., 1946; ARAÚJO; FLORES, 1978).  
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Posteriormente, foram extraídos 100μL do sobrenadante, colocados em tubos de vidro 

pequeno e evaporados com nitrogênio, por aproximadamente 1 minuto. O resíduo da amostra 

foi redissolvido com 50μL de metanol e deste, retirados 20μL para leitura. 

 

3.6.2.2 Análise  

 

As concentrações séricas de retinol foram determinadas pelo método cromatográfico, 

utilizando-se a Cromatografia Líquida de Alta Resolução (High Pressure Liquid 

Chromatography - HPLC) (FURR; TANUMIHARDJO; OSLON, 1992). O ponto de corte 

utilizado para identificar níveis de concentração de retinol sérico baixos foi < 0,70 µmol/L e 

para níveis inadequados < 0,35 µmol/L (WHO, 1996).  Foram considerados portadores de 

hipovitaminose A os idosos com retinol sérico < 0,70 µmol/L (Quadro 5). 

 

 

Quadro 5 Valores de referência de retinol. Fonte: WHO, 1996. 

 

 

3.6.2. Dosagem do Hemograma 

 

As amostras do hemograma foram analisadas pelo método de impedância elétrica 

utilizando-se o aparelho Pentra 120 da marca Horiba-ABX. Foram utilizados os parâmetros 

descritos no Quadro 6 com os respectivos valores de referência. 

 

 

 Mulheres Homens 

Hb (gdL) < 12,0 < 13,0 

 
 
Quadro 6  Valores de referência de hemoglobina. Fonte: WHO, 2001; Macedo, 2002 
  

 

 Desejável  Marginais Baixos Deficientes 

Retinol 
Sérico 

(µmol/L) 
≥ 1,05 1,05 – 0,70 < 0,70 < 0,35 
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3.7 Tratamento Estatístico 

 

Os testes estatísticos aplicados envolveram inicialmente uma estatística descritiva 

representada pela frequência simples. Utilizaram-se medidas de posição como de tendência 

central e de dispersão (mediana, média e desvio padrão). Quanto à normalidade da 

distribuição foi utilizado o teste de normalidade de Lilliefors, que é uma derivação do teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Foi aplicada para verificar correlação entre duas variáveis o 

Coeficiente de Correlação de Spearman devido a não normalidade dos dados. Para verificar a 

existência de associação entre os valores de hemoglobina e escolaridade, aplicou-se o teste 

exato de Fisher. Os dados de consumo alimentar foram ajustados pela ingestão energética 

total. O procedimento estatístico foi realizado com auxílio do software R (2006). Adotou-se 

nível de significância de 5% para todos os testes estatísticos. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
 
                            Prezado (a) Senhor (a) 

 
A presente pesquisa Estado nutricional vitamínico A e sua relação com anemia ferropriva 

em idosos: um estudo de base populacional trata-se de um subprojeto inserido em um projeto 

intitulado: Primeiro diagnóstico e intervenção da situação alimentar, nutricional e das doenças não 

transmissíveis mais prevalentes da população do município de João Pessoa/PB. Apresenta como 

pesquisadora responsável Fernanda Patricia Torres, aluna do Curso de pós-graduação em Ciências da 

Nutrição da UFPB, sob orientação da profa. Dra: Maria da Conceição Rodrigues Gonçalves. 

O objetivo da pesquisa é investigar a relação entre o estado nutricional vitamínico A e a 

anemia ferropriva, verificar o consumo alimentar de vitamina A e ferro em idosos, correlacionando-o 

com o estado nutricional bioquímico desses nutrientes, em uma amostra de base populacional. 

Portanto a finalidade deste trabalho é promover um melhor conhecimento sobre a nutrição do idoso 

principalmente em relação às carências nutricionais, em específico de ferro, a partir de questionários 

quantitativo de freqüência de consumo alimentar e hemograma relacionando-o com níveis de vitamina 

A, contribuindo para aprofundar o tema mencionado proporcionando um melhor direcionamento na 

prevenção e tratamento dessas deficiências nutricionais. 

Solicitamos a sua colaboração para participar da entrevista, onde serão obtidos os dados 

referentes ao consumo alimentar, fatores socioeconômicos e demográficos, além de autorizar a tomada 

de medidas antropométricas (peso, altura, altura do joelho e circunferência da cintura) e a coleta 

sanguínea que será realizada pelo técnico habilitado da Unidade de Saúde da Família ou em caso de 

áreas descobertas por uma enfermeira componente da equipe deste projeto; além de sua autorização 

para apresentar os resultados desta pesquisa em eventos da área de saúde e publicar em revista 

científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. 

Esclarecemos que sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, o senhor (a) não é 

obrigado a fornecer informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas. Caso decida não 

participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecida e dou meu consentimento para 

participar da pesquisa e para publicação dos resultados. 

 
Participante ou responsável: ______________________________________ 

Responsável pela Pesquisa______________________________________________                                                                     

Impressão dactiloscópica (polegar direito) 

 

Caso necessite de maiores informações ligue para a pesquisadora: FERNANDA TORRES, telefones: (83) 8888-

0884  e-mail: fernanda_nutricao@hotmail.com Coordenação do Programa: (83) 3216-7417 
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ANEXO A – Identificação do Distrito, número do caso e USF 

PRIMEIRO DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO DA SITUAÇÃO ALIMENTAR, NUTRICIONAL E DE 
DOENÇAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS MAIS PREVALENTES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

JOÃO PESSOA/PB 
 
 
 
 
 
 
 
 INSTITUIÇÕES EXECUTORAS: 
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    CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  
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    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
 
 
COORDENAÇÃO: Profa. Dra. Maria José de Carvalho Costa 
VICE-COORDENAÇÃO: Prof. Dr. Roberto Teixeira Lima 
 
  Equipe responsável pelos objetivos específicos: 
     Doutora Edilene A. Monteiro 
     Doutora Julia E. V. Sette  
     Doutora Annes J. B. Barreto 
     Prof. Dr. Luiza Sônia Rios Asciuti 
     Prof. Dr. Maria Amélia Amado Rivera 
     Prof. Dr. Roberto Teixeira Lima 
     Prof. Dr. João Andrade da Silva 
     Prof. Dr. Maria Jose Cariri do N. Benigna 
     Prof. Dr. Rosália Gouveia Filizola 
     Prof. Dr.Ana Maria Melo 
     Prof. Dr. Fabio Correia Sampaio 
     Prof. Dr. Ignácio Tavares de Araújo Júnior 
     Prof. Dr. Ronei Marcos Morais 

 
 
 
 
 

INSTITUIÇÕES FINANCIADORAS:  
                                       CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA/CNPq 

                                                                                                       MINISTÉRIO DA SAÚDE 
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO ESTADO DA PARAÍBA/FAPESQ-PB 

 
 

João Pessoa/2008 
 

Informações confidenciais. Garantido o sigilo pessoal. 
Data da entrevista: ____/_____/____     Caso no: ________.      DS:____ USF:_________________________ 
Nome do Agente Comunitário de Saúde:______________________________________ 
Pesquisador responsável pelas informações:______________________________________________ 
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ANEXO B- Caracterização sócio-econômica e demográfica das famílias 
  

1. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E DEMOGRÁFICA DAS FAMÍLIAS 
        (Composição e caracterização da família ou grupo de convivência no momento da pesquisa) 

 
Caso Nº:_____ DS:___ USF:___________________ 

 
N
o 

Nome Grau  de 
Parentesc

o (*) 

Data  
de  

nascimento

 
Idade

Gênero
1 - M 
2 - F 

Escolaridad
e 

(anos 
completos) 

Renda  
familiar 

(em  R$) 

Quem 
recebe 
renda  

  (marcar com X) 

Bens de 
consumo 
da família 

Observações 
adicionais 

1 Responsável / Respondente  
 

      [     ] Aparelho de som/rádio 

[     ] Aparelho de televisão 

[     ] Videocassete 

[     ] DVD 

[     ] Microcomputador de mesa 

[   ] Microcomputador portátil  

[     ] Automóvel 

[     ] Geladeira 

[     ] Freezer 

[     ] Máquina de lavar roupa 

[     ] Máquina de lavar louça 

[     ] Aspirador  de pó 

[     ] Forno de microondas 

[     ] Telefone celular 

[     ] Telefone fixo 

[     ] Máquina fotográfica digital 

[     ] Aparelho de  ar-condicionado  

 

 

 

 

 

Outros: 

[     ]  ________________________ 

[     ]  ________________________ 

[     ]  ________________________ 

Legenda da escolaridade:  

1= Ensino básico incompleto   

2= Ensino básico completo   

3= Ensino fundamental incompleto    

4= Ensino fundamental completo 

5= Ensino médio incompleto   

6= Ensino médio completo    

7= Ensino superior incompleto           

8= Ensino superior completo 

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
          ( * )  Grau de parentesco dos membros da família em relação ao responsável/respondente 
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ANEXO C – Caracterização epidemiológica 

2. CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS FAMÍLIAS: 
         (Composição e caracterização da família ampliada no momento da pesquisa) 

Caso Nº:_____  DS:___ USF:_________________ 
No Situação ou 

morbidade 
referida 

Consumo de 
medicamentos, 
suplementos ou 

chás 

Mortalidade por causa (*) Fuma
Sim/Não

Nº de
Cigarro

s 
p/dia 

Atividade 
física 

(Sim/Não)

Nº Vezes 
de ativ. 

p/seman
a 

Tempo 
da ativ. 
(min.)

Idade 
Gestaciona

l 
(em semanas)

Tipo 
de parto 
C/N (* * *)

Peso ao
nascer 
(g) (* *) 

Pai Mãe Irmão 

1 Responsável  
 

           

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              
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ANEXO D – Inquérito de Frequência de Consumo Alimentar 
  

                                                                        Caso Nº:_____ DS:___ USF:_______________ 
 
           3. INQUÉRITO DE FREQUÊNCIA DE CONSUMO ALIMENTAR (Dietsys): [   ]    [   ]    [   ]                 

         (Assinalar com X, N = nas refeições e E = entre as refeições (lanches, onde existir). 
 

SOPAS e MASSAS 
 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 
1   2   3   4 

PORÇÃO 
MÉDIA(M) 

SUA PORÇÃO
1   2   3   4 

 não escrever 
aqui  

Sopas (de legumes, canja, 
cremes etc.). 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

2 conchas médias 
(260ml) 

  P  M  G  E  
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

Macarronada, lasanha. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 escumadeira rasa ou  
½ prato (75 g) 

  P  M  G  E  
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

Pizza. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 pedaço médio 
(130g) 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

Pastelaria, empada, esfiha, 
pastel, kibe, coxinha. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 unidade ou 1 pedaço 
médio (60g) 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

CARNES E PEIXES 
 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 
1   2   3   4 

PORÇÃO 
MÉDIA(M) 

SUA PORÇÃO
1   2   3   4 

 não escrever 
aqui  

Peixe cozido, assado ou 
grelhado. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 unidade grande ou 3 
pedaços (100g) 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

Peixe frito. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 posta média ou 1 filé 
médio (120 g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

Carne de boi cozida, 
assada, grelhada, churrasco.  

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

3 fatias/pedaços ou 1 
bife médio (100 g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

Bife. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 unidade grande 
(150g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

Carne de charque, carne 
de sol. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 pedaço grande (60g) P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

Lingüiça, salsicha, 
presunto, outros frios. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 unidade, 1 gomo ou 
2 fatias(40g) 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

Frango frito, à milanesa,  
nuggets. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

2 pedaços ou 1 filé  
médio (90g) 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

Frango guisado, 
grelhado,assado, espeto. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

3-4 pedaços médios 
(120g) 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

 
Miúdos de frango. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

3 pedaços(60g) P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

 
Fígado bovino. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1  filé médio (60 g) P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

LEGUMINOSAS  
E OVOS 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 
1   2   3   4 

PORÇÃO MÉDIA 
(M) 

SUA PORÇÃO
1   2   3   4 

não escrever aqui

Feijão roxo, carioca, preto, 
verde. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 concha média ou 
4 colheres de sopa (90g) 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

Ovos (cozido, cru, frito).  
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 unidade média (60g) P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

Milho verde, ervilha, vagem 
(fresco, cong. ou enlatado). 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

2 colheres de sopa 
(60g) 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

ARROZ E 
TUBÉRCULOS 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 
1   2   3   4 

PORÇÃO MÉDIA 
(M) 

SUA PORÇÃO
1   2   3   4 

não escrever aqui

Arroz branco cozido com 
óleo e temperos. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

3-4 colheres de sopa 
(90g) 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

Batata frita ou mandioca 
frita. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

2 colheres de sopa 
(50g) 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

Batata, mandioca, inhame - 
assado/cozido. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

3 pedaços 
médios(180g) 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

Salada de maionese com 
legumes. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

3 colheres de sopa 
(90g) 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

 
Batata doce ou abóbora. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

3 pedaços médios ou 
1 unidade média (90g) 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

Farofa, farinha de 
mandioca. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

2 colheres de sopa 
(30g) 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 

Cuscuz de milho ou com 
leite, angu, pirão, canjica. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6 
O

7 
O

8 
O

9 
O

10
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 pedaço médio 
(135g) 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __ 
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                                                            Caso Nº:_____ DS:___ USF:________________ [   ]    [   ]    [   ]   
LEITE E  DERIVADOS, 
CEREAIS MATINAIS 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 
1   2   3   4 

PORÇÃO MÉDIA 
(M) 

SUA PORÇÃO
1   2   3   4 

 
não escrever 

aqui
Leite. Tipo: (   ) integral  
(   ) desnat.  (   ) semidesnat. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 copo (150 ml) 
 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Açúcar adicionado ao leite. 
(   ) N  (   ) E 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

3 colheres de chá 
(12g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

 
Neston, aveia. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1,5 colher de sopa 
(18g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Iogurte ou coalhada tipo: 
(  ) natural   (  ) com frutas     

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 copo americano 
(165ml) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Vitamina de leite ou leite 
batido com fruta. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 copo (150 ml) 
 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Queijo minas ou ricota, 
requeijão light. (   )N  (   )E 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 fatia peq. ou 1 colher 
de sopa rasa (20g) 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Queijo coalho, mant. prato, 
mussa, requeijão. (   ) N  (   ) E 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

2 fatias  médias ou 1 
colher de sopa (30g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

VEGETAIS 
 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 
1   2   3   4 

PORÇÃO MÉDIA 
(M) 

SUA PORÇÃO
1   2   3   4 

não escrever 
aqui  

Alface. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

3 folhas médias (30g) 
 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Tomate cru. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 unidade pequena ou 
4 fatias (70g) 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Couve, espinafre, cozido. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

3 colheres de sopa 
(60g) 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Beterraba, crua ou cozida. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

4 fatias ou 2,5 
colheres de sopa (50g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Cenoura crua ou cozida. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

2 fatias ou 2colheres 
de sopa (30g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Pepino, pimentão. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

2 colheres de sopa 
(20g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

MOLHOS 
 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 
1   2   3   4 

PORÇÃO MÉDIA 
(M) 

SUA PORÇÃO
1   2   3   4 

não escrever 
aqui  

Óleo, azeite ou vinagrete em 
saladas. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

3 colheres de 
sobremesa (15g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Catchup ou mostarda. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 colher de sopa (10g) P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Maionese, molho rosê 
(também em pães). 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 colher de sopa (15g) P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

FRUTAS E SUCOS 
 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 
1   2   3   4 

PORÇÃO MÉDIA 
(M) 

SUA PORÇÃO
1   2   3   4 

não escrever 
aqui  

Laranja, mexerica. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

2 unid. pequenas 
(180g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Banana. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 unidade média (60g) 
 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Mamão. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 fatia grande ou meio 
papaya (180g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Maçã. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 unidade média 
(130g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Melancia, melão. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 fatia média (150 g ) 
 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Manga (na época). 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 unidade grande 
(220g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Abacaxi. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

2,5 fatias médias 
(260g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Goiaba (na época). 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 unidade pequena 
(60g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Suco de caju(na época). 
(   )N  (   )E 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

         1 copo (200ml) 
 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Suco de acerola. 
(   )N  (   )E 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

         1 copo (200ml) 
 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Suco de laranja natural. 
(   )N  (   )E 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

         1 copo (200ml) 
 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Suco natural de outras 
frutas. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

         1 copo (200ml) 
 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __
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Caso Nº:_____ DS:___ USF:________________ [   ]    [   ]    [   ]      
  

PÃES E BISCOITOS 
 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 
1   2   3   4 

PORÇÃO MÉDIA 
(M) 

SUA PORÇÃO
1   2   3   4 

não escrever 
aqui  

Pão francês, pão de forma, 
integral, pão doce, torrada. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 unidade  ou 2 fatias 
(50g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Biscoito salgado, Biscoito 
doce sem recheio. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

5 a 6 unidades (30g) 
 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Biscoito doce 
recheado,amanteigado. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

3unidades (40g) 
 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Margarina passada no pão 
(  ) comum   (  ) light. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

2 pontas de faca (5g) 
 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Manteiga passada no pão. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

2 pontas de faca (5g) P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

BEBIDAS QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 
1   2   3   4

PORÇÃO MÉDIA 
(M) 

SUA PORÇÃO
1   2   3   4 

não escrever 
aqui  

Cerveja. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 lata (350 ml) ou 2 
copos americanos 

P  M  G  E 
  O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Cachaça, whisky, vodka. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

2 doses (60 ml) 
 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Vinho. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

2 cálices de vinho ou 
um copo (120 ml) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Café com açúcar. 
(   ) N  (   ) E 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 xícara de chá grande 
(200 ml) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Café sem açúcar. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 xícara de chá grande 
(200 ml) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Adoçante artificial. 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

3 a 4 gotas ou 1 
envelope        (0,8g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

DOCES, SOBREMESAS 
E APERITIVOS 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 
1   2   3   4

PORÇÃO MÉDIA 
(M) 

SUA PORÇÃO
1   2   3   4 

não escrever 
aqui  

Chocolates, bombons, 
brigadeiro. (   ) N  (  ) E 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

2 unidades ou 1 barra 
(30g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Doces de frutas. (  ) N  (  ) E 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 pedaço médio (60g) P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Bolos e tortas. (  ) N  (  ) E 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 fatia média (50g) 
 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Sorvete. (  ) N  (  ) E 
 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

2 picolés ou 1 taça (2 
bolas) (120g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Doce de abóbora ou goiabada 
(em lata ou caseiro.  (  )N  (  )E 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 pedaço pequeno 
(35g) 

P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Pipoca, salgadinhos, chips, 
torresmo. 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 porção (45g) P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

Refrigerantes. Tipo: 
(   ) não-dietéticos (   ) dietéticos 
(   )N  (   )E . Usa canudo (   ) 

N 
O 

1
O

2 
O 

3 
O 

4 
O 

5 
O 

6
O

7
O

8
O

9
O

10 
O 

D  S  M  A 
O  O  O  O  

1 copo de 200 ml P  M  G  E 
 O  O  O  O 

 
__  __  __  __

 

 

Quando você come carne bovina ou de porco, você costuma comer a gordura visível?     
 (1) nunca ou raramente     (2) algumas vezes  (3) sempre (9) não sabe     
 Quando você come carne de frango ou peru, você costuma comer a pele?     
 (1) nunca ou raramente     (2) algumas vezes  (3) sempre  (9) não sabe     
Condimentos comprados por mês (quantidade):     

Óleo de soja (ml)    
Vinagre (ml)    

Sal (kg)    
Açúcar (kg)    

Por favor, liste qualquer outro alimento ou preparação importante que você costuma comer ou beber pelo menos UMA VEZ 
POR SEMANA que não foram citados aqui (por exemplo: fibrax, leite-de-coco, outros tipos de carnes, receitas caseiras, creme 
de leite, leite condensado, gelatina e outros doces etc. ). 

 não escrever aqui  

ALIMENTO FREQUÊNCIA POR SEMANA QUANTIDADE CONSUMIDA  COD CONS 
 
 

    
___  ___ 

 
___  ___  ___  
__ 
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ANEXO E – Ilustrações do álbum de desenhos de alimentos com medidas caseiras nas três 
dimensões (pequena, média, grande e extragrande). 
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ANEXO F – Ficha de Coleta sanguínea 
 
 

 
 Caso: ______ DS:____ USF:_________ 

 
       

5. FICHA DE ENCAMINHAMENTO PARA COLETA DE SANGUE.    
 
  Data:____/____/________ Caso:_____ DS:___ USF:_____________ 
 

 
 
Nº 

 
Nome do usuário (IDOSO): 

 
 

 

  
 

 
6. FICHA DE ENCAMINHAMENTO PARA INTERVENÇÃO: N.Caso:_____ DS:___ 
USF:_____________ 

 
N. de membro da família: ________ 

Nome:________________________________________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________ 

Enfermidade referida:__________________________________________________ 

 
 

Nome do Agente Comunitário de Saúde 
(ACS):_______________________________________ 

 
Origem: UFPB. ESTUDO: PRIMEIRO DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO DA SITUAÇÃO ALIMENTAR, 

NUTRICIONAL E DE DOENÇAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS MAIS PREVALENTES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
JOÃO PESSOA/PB 

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

Referências: 
BLOCK, G, et all. A data-based approach to diet questionnaire desing and testing. American Journal of Epidemiology.  
Baltimore, v.12, n.3, p. 453-469. 1996. 
COLLI, AS. Adolescentes: aspectos globais de saúde. São Paulo, USP. Tese de Doutoramento.  
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 1972, p. 137. 
LIMA, FEL,; FISBERG, RM. Qualidade da dieta e câncer de mama: um estudo caso-controle. Universidade de São Paulo.  
Faculdade de Saúde Pública. Tese de Doutorado. USP, 2001. 
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ANEXO G - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 
 

CERTIDÃO 

Certifico que o Comitê de Ética em Pesquisa, do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba - CEP/CCS aprovou por unanimidade na 9a 

Reunião Ordinária, realizada no dia 29/10/08 o parecer favorável do relator desse 

egrégio Comitê, autorizando a(o) Pesquisador(a) Maria José Carvalho Costa, 

publicar a Pesquisa intitulada: "PRIMEIRO DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO 

DA SITUAÇÃO ALIMENTAR, NUTRICIONAL E DE DOENÇAS NÃO 

TRANSMISSÍVEIS MAIS PREVALENTES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE JOÃO PESSOA-PB". Protocolo nº.  0493.  

João Pessoa, 05 de novembro de 2008.  

 

 

COMITÉ DE ÉTICA EM PESQUISA - CENTRO DE CJI'NCIAS DA SAlJDE - 
UNIVEllSIDADE I'EIJERAL IJA PARAíBACIDADE IJNIVERSITÁRIA - 

CAMPIJS 1-- TEl.EFONE: IR3l32ló 7791  
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