
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA FARMACÊUTICA PROFESSOR DELBY 
FERNANDES DE MEDEIROS 

PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM PRODUTOS NATURAIS  
E SINTÉTICOS BIOATIVOS 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

SUSY MARY SOUTO DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO USO DO FRUTO DA Mangifera indica 
L. (Manga) NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS ANÊMICAS FAZENDO 

USO DO SULFATO FERROSO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

João Pessoa - PB 
 - 2009 - 

 
 



 

 
 

 
SUSY MARY SOUTO DE OLIVEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO USO DO FRUTO DA Mangifera indica 
L. (Manga) NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS ANÊMICAS FAZENDO 

USO DO SULFATO FERROSO 
 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação 
em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos do 
Centro de Ciências da Saúde/Laboratório de 
Tecnologia Farmacêutica Professor Delby 
Fernandes de Medeiros da Universidade Federal 
da Paraíba em cumprimento às exigências para 
obtenção do grau de Doutor, em Produtos Naturais 
e Sintéticos Bioativos (Farmacologia). 

 

 

 

 

Orientadores: Profª Drª Margareth de Fátima F. Melo Diniz 

                      Profª Drª Maria José de Carvalho Costa 

 

 

 

 

João Pessoa - PB 
2009 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  O48a    Oliveira, Susy Mary Souto de.  
                        Avaliação do impacto do uso da fruta da Mangifera 

indica L. (manga) no tratamento de crianças anêmicas 
fazendo uso de sulfato ferroso / Susy Mary Souto de 
Oliveira. - João Pessoa, 2009. 

                  125f. : il.             
             Orientadoras: Margareth de Fátima F. Melo Diniz, 

Maria José de Carvalho Costa   
                  Tese (Doutorado) – UFPB/CCS/LTF 
                  1. Produtos Naturais. 2. Mangifera Indica L. 

(manga). 3. Anemia. 4. Ensaio clínico.                                 
                                                                                         

 
UFPB/BC                                             CDU: 547.9(043) 

 
   
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico 

 

Aos meus pais, Orlando e Eudilia, que 
sempre acreditaram que a maior 
herança que pode ser deixada aos filhos 
é a educação. 
 
A Antonio, companheiro que, com 
apoio e compreensão nas horas difíceis, 
tornou possível a conclusão deste 
trabalho. 
 
As minhas filhas Andréa e Raquel, por 
vocês existirem e pelo que representam 
para mim. 

 
 



 

 
AGRADECIMENTOS 

 
 
 

A Deus, por ter me dado a capacidade de realizar este trabalho e sempre iluminar o meu 

caminho. 

 

À Professora Dra. Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz, pela orientação, confiança, 

dedicação, apoio e participação na elaboração deste trabalho. 

 

À Professora Dra. Maria José de Carvalho Costa, pela amizade e dedicação constante com 

que vem orientando-me neste intenso, e ao mesmo tempo, prazeroso caminho da pesquisa, 

incentivando as descobertas e pontuando as direções. 

 

À minha querida amiga e colega de trabalho Professora Drª Maria Amélia Amado Rivera, 

pelo estímulo, afeto e carinho.  

 

A Professora Drª Maria da Conceição Rodrigues Gonçalves pela amizade e estímulo. 

 

À Professora Drª Luiza Sônia Moura Asciutti, amiga e companheira, que tanto contribuiu com 

suas sugestões na elaboração deste trabalho. 

 

A Professora Drª Maria Lúcia da Conceição, pela análise centesimal do suco do fruto da 

Mangifera indica L. e toda sua equipe. 

 

Ao Professor Dr. José P. Siqueira Filho, pela valiosa colaboração na elaboração do artigo. 

 

Ao Profº Dr. Alcides Diniz e equipe do CIMICRON, pela colaboração na dosagem do retinol 

sérico. 

 

A Raimundo Nonato Silva, técnico do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica – LTF pela 

preparação do extrato etanólico da casca da manga. 

 



 

A Maria Tânia Alves, secretária deste Programa de Pós-Graduação pelo imprescindível apoio 

administrativo.  

 

A Agnaldo Medeiros, engenheiro agrônomo da EMATER – PB, pela colaboração na coleta 

do material vegetal. 

 

A Christiane Mendes Cassimiro, engenheira agrônoma pesquisadora da EMEPA-PB, pela 

colaboração. 

 

A Gisele Bezerra de Freitas, mestranda do Prodema pela colaboração. 

 

Minha gratidão e carinho às crianças que contribuíram para a realização desse trabalho. 

 

Às diretoras e aos funcionários dos Centros de Referência de Educação Infantil do município 

de João Pessoa, pela colaboração. 

 

A minha família, pelo amor e incentivo e, principalmente pela compreensão da ausência em 

muitos momentos. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
Fruto da Mangifera indica L (variedade Tommy Atkins) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a 
vida com paixão e viver com paixão, perder com classe 
e viver com ousadia, pois o triunfo pertence a quem 
mais se atreve... a vida é muito para ser insignificante”.  

                                                      (Charles Chaplin) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
RESUMO 

 
OLIVEIRA, Susy Mary Souto de. Avaliação do Impacto do uso do fruto da Mangifera indica 
L. (Manga) no tratamento de crianças anêmicas fazendo uso de sulfato Ferroso. 2009. 125p. 
Tese (Programa de Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos). Centro de 
Ciências da Saúde, Laboratório de Tecnologia Farmacêutica Profº Delby F. de Medeiros, 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 

 
 

A deficiência do ferro no organismo representa, há muito tempo, um agravo à saúde, mesmo 
na sua forma moderada, sobretudo, pelas consequências refletidas na capacidade produtiva 
dos indivíduos e no desenvolvimento cognitivo da criança. Isso ocorre aproximadamente em 
50% das crianças brasileiras e representa o segundo problema nutricional dos Estados Unidos, 
comprometendo o desenvolvimento econômico e social de uma nação. Entre as medidas 
preventivas estão a alimentação rica em ferro, vitamina C, vitamina A e a suplementação com 
sulfato ferroso, como tratamento universal. Atualmente, a utilização de alimentos com 
propriedade de saúde vem crescendo muito entre a população como meio de minimizar os 
efeitos colaterais e os altos custos do tratamento medicamentoso. Diante disso, o objetivo 
deste estudo foi investigar o impacto do uso do fruto (manga) da Mangifera indica L. no 
tratamento de crianças anêmicas fazendo uso do sulfato ferroso. O estudo foi desenvolvido 
com 50 crianças, de ambos os gêneros, apresentando anemia leve, na faixa etária de um (1) a 
seis (6) anos de três Centros de Referência da Educação Infantil do município de João Pessoa 
selecionados por conveniência, após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (Parecer nº1273 /CEP /CCS) por seus pais ou responsáveis. As crianças foram 
divididas em dois grupos: o grupo Intervenção, tratado com polpa de manga (60% de polpa) e 
o grupo Controle suco artificial contendo 1% de polpa de manga. O tratamento, para ambos 
os grupos, foi diário, 4 dias por semana durante as refeições por 60 dias. Durante o mesmo 
período todas as crianças fizeram uso do sulfato ferroso. Todas as crianças foram avaliadas 
clinicamente e submetidas à análise bioquímica em tempo basal e depois de 60 dias de 
tratamento. Para a análise dos dados foram utilizados os programas estatísticos Epi Info 
versão 6.04 para avaliação do estado nutricional e o R Developmente Core Team para as 
demais análises. Os valores de hemoglobina, hematócrito, ferro sérico, ferritina, PCR e retinol 
sérico, bem como do estado nutricional foram comparados antes e depois do tratamento nos 
dois grupos, verificando-se que todos os valores de hematócrito, ferritina, retinol sérico, PCR 
e ferro sérico para o grupo controle mantiveram-se na faixa de normalidade clínica com 
exceção do ferro sérico que se encontravam reduzidos no grupo intervenção antes do 
tratamento, normalizando-se após a intervenção. Ocorreu redução significativa dos valores 
médios da PCR tanto no grupo intervenção como no placebo e aumento de hemoglobina e 
hematócrito. Quanto ao estado nutricional, verificou-se ganho de peso significativo nas 
crianças do grupo intervenção. Concluindo-se, portanto, que o uso do suco do fruto (manga) 
da Mangifera indica L. não apresenta propriedade de saúde no combate à anemia em crianças 
com valores normais de retinol sérico e fazendo uso de sulfato ferroso. 
 
 
Unitermos: Mangifera indica L. Anemia. Ensaio clínico. 
 
 

 



 

 
ABSTRACT 

 
 

OLIVEIRA, Susy Mary Souto de. Assessing the impact of the use of Mangifera indica L. 
(Mango) in the treatment of anemic children making use of ferrous sulfate. 2009. 125p. 
Thesis (Post-Graduation Program in Natural and Bioactive Synthetic Products). Department 
of Health Sciences, Prof Delby. F. de Medeiros Laboratory of Pharmaceutical Technology, 
Federal University of Paraíba, João Pessoa.  
 
 
Iron deficiency is long a serious health problem, even in its moderate form, especially for its 
consequences reflected in the productive capacity of individuals and in the cognitive 
development of children. This occurs in approximately 50% of Brazilian children and 
represents the second nutritional problem in the United States, jeopardizing the economic and 
social development of the nation. Diet rich in iron, vitamin C, vitamin A and iron 
supplementation with ferrous sulfate as universal treatment are among the preventive 
measures. Currently, the use of foods with health properties has grown among the population 
as a means to minimize side effects and high costs of drug treatment. In this context, the 
purpose of this study was to investigate the impact of using Mangifera indica L. (mango) in 
the treatment of anemic children making use of ferrous sulfate. The study was conducted with 
50 children from both genders, with mild anemia at the age range from one (1) to six (6) years 
attending to three kindergarten Reference Centers in the city of Joao Pessoa selected for 
convenience, after signing the Free and Clear Consent Term (Process No. 1273 / CEP / CCS) 
by their parents or guardians. The children were divided into two groups: intervention group, 
treated with mango pulp (60% pulp) and Control group, treated with artificial juice containing 
1% of mango pulp. The treatment for both groups was daily, four days a week during meals 
for 60 days. During the same period, all the children made use of ferrous sulfate. All children 
were clinically evaluated and submitted to biochemical analysis at baseline and after 60 days 
of treatment. The analysis of data included the Epi Info statistical program version 6.04 for 
assessment of the nutritional status and the R Development Core Team for further analysis. 
The hemoglobin, hematocrit, serum iron, ferritin, PCR and serum retinol values, as well as the 
nutritional status were compared before and after treatment in both groups, verifying that 
hematocrit, ferritin, serum retinol, PCR and serum iron values for the control group remained 
in clinical normality, except for serum iron values, which were reduced in the intervention 
group before treatment, normalizing after intervention. Significant reduction in mean PCR 
values was observed for both intervention and placebo groups and increased hemoglobin and 
hematocrit. Regarding the nutritional status, significant weight gain in children from the 
intervention group was observed. In conclusion, the use of Mangifera indica L juice (mango) 
presents no health properties against anemia in children with normal serum retinol values 
making use of ferrous sulfate.  
 
 
Keywords: Mangifera indica L. Anemia. Clinical trial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As plantas medicinais correspondem, incontestavelmente, às mais antigas armas 

empregadas no tratamento de enfermidades humanas. A dor fez com que o homem buscasse o 

analgésico, portanto, é fácil inferir que o uso de plantas no combate às doenças é tão antigo 

quanto à humanidade (BRAGANÇA, 1996; FUCK et al., 2005). A história do homem sempre 

foi ligada ao ambiente que o rodeia. As primitivas civilizações notaram que existiam vegetais 

que, quando experimentados no combate às doenças, revelaram o seu potencial curativo. Toda 

essa informação foi transmitida às gerações posteriores, que as compilou e documentou 

através da escrita (LIMA et al., 2007). 

Dentre as síndromes carenciais nutricionais clássicas, a exemplo da Desnutrição 

Energético-Protéica (DEP), da hipovitaminose A e dos Distúrbios da Deficiência de Iodo 

(DDI), que mostram uma clara tendência de declínio, em termos de importância, a anemia por 

carência de ferro está relacionada à baixa disponibilidade de nutrientes específicos, presentes 

em algumas plantas medicinais e/ou em alimentos de origem animal. Figura, ainda, como uma 

deficiência nutricional cuja tendência é de um aumento de sua prevalência, representando, nos 

dias atuais, o principal problema carencial em termos de magnitude e distribuição espacial 

(WHO, 2001; ANDERSON, 2005; SOUTO et al., 2007). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a anemia como a condição na qual o 

conteúdo de hemoglobina circulante está abaixo de um valor considerado normal para a idade, 

sexo e outras condições, como resultado da deficiência de um ou mais nutrientes essenciais, 

seja qual for a causa dessa deficiência (MACKERRAS; SINGH, 2007; COUTINHO; 

GALLONI-BERTALLO; BERTELLI., 2005). 

A deficiência de ferro representa, há muito tempo, um agravo à saúde, mesmo na sua 

forma moderada, sobretudo, pelas consequências refletidas na capacidade produtiva dos 

indivíduos e no desenvolvimento cognitivo da criança, além do número elevado de pessoas 

acometidas, comprometendo o desenvolvimento econômico e social de uma nação 

(UMBELINO; ROSSI, 2006). 

Os órgãos regulamentadores brasileiros do Ministério da Saúde, considerando a 

necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de 

alimentos, visando proteger a saúde da população e fixar a identidade às características 
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mínimas de qualidade a que os alimentos devem obedecer, têm elaborado e promulgado 

legislação sobre este tema. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) considera a necessidade de 

constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário, na área de alimentos com vistas à 

proteção da saúde da população e à necessidade de estabelecer as diretrizes básicas para 

avaliação de risco e segurança dos alimentos. A relação existente entre alimentação, saúde e 

doença, que vem despertando em todo o mundo o interesse no uso dos alimentos in natura e 

industrializados, de origem vegetal ou animal, como determinantes importantes na qualidade 

de vida; o aumento da expectativa de vida, os fatores ligados à urbanização, à influência da 

mídia e aos aspectos econômicos ligados à industrialização de novos alimentos e à 

possibilidade de que estes alimentos ou ingredientes possam conter componentes, nutrientes 

ou não nutrientes com ação biológica, em quantidades que causem efeitos adversos à saúde 

(BRASIL, 1999a). 

A ANVISA estabelece as diretrizes para análise e comprovação de propriedades 

funcionais e/ou de saúde alegadas em rotulagem de alimentos, considerando que diversas 

forças motivadoras em todo o mundo têm fortalecido o interesse no uso de alimentos de 

origem vegetal ou animal como determinante importante da saúde. A alegação de propriedade 

funcional é aquela relativa ao papel metabólico ou fisiológico que o nutriente ou não nutriente 

têm no crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções normais do organismo 

humano. A comprovação da alegação de propriedades funcionais e/ou de saúde de alimentos 

in natura ou industrializados e/ou de ingredientes deve ser conduzida com base em: consumo 

previsto, finalidade, condições de uso e valor nutricional e evidências científicas (composição 

química, ensaios bioquímicos, ensaios nutricionais e/ou fisiológicos e/ou toxicológicos em 

animais de experimentação, estudos epidemiológicos, ensaios clínicos, entre outros) 

(BRASIL, 1999b). 

A relação entre o metabolismo do ferro e da vitamina A já foi demonstrada em várias 

pesquisas. Os resultados sugerem que a vitamina A se liga ao ferro liberado durante o 

processo digestivo e age como quelante, mantendo-o solúvel no lúmen intestinal, melhorando 

sua absorção. O Beta caroteno também tem esta capacidade e é mais eficiente do que a 

vitamina A neste ponto (GERMANO, 2002; GARCIA-CASAL; LEETS; LAYRISSE, 2000; 

LAYRISSE et al., 2000). 
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O ácido ascórbico auxilia na absorção do ferro não heme como agente redutor, como 

agente quelante e como liberador de ferro armazenado (MOURA; CANNIATTI-BRAZACA, 

2006; HALBERG; ROSSANDER-HULTÊN, 1993). Ele atua de duas formas: mantendo o 

ferro dos alimentos no estado ferroso (mais solúvel), por ser um agente redutor, e o mantendo 

na forma de quelato ferro-ascorbato, que é solúvel (BORGES et al., 2009; FANTINI et al., 

2008).  

A questão das fibras como fator interferente ainda é discutível. Gillooly et al. (1984), 

concluíram que, embora a lignina e a hemicelulose inibam a absorção do ferro em humanos, a 

pectina e a celulose, mostram efeito oposto. Pesquisas revelam que suplementos de fibras, se 

ingeridas em quantidades elevadas, poderiam influenciar negativamente na absorção de 

minerais. Paradoxalmente, as fibras solúveis têm sido associadas ao aumento da 

disponibilidade de minerais como ferro, magnésio e zinco contribuindo dessa forma na 

redução da incidência de determinadas doenças de fundo carencial, como a anemia ferropriva 

e a osteoporose (GERMANO, 2002; MARQUES, 1999; BAXTER, 1999). 

Não foram encontrados na literatura consultada trabalhos publicados sobre o impacto 

do uso de um alimento, ao mesmo tempo fonte de pró-vitamina A, vitamina C e fibras 

solúveis no tratamento da anemia em indivíduos fazendo uso de sulfato ferroso, como 

também trabalhos realizados com seres humanos com o objetivo de avaliar o efeito de um 

alimento rico em vitamina A na anemia ferropriva.  

A partir dessas questões e, considerando a anemia como um problema de saúde 

pública importante e, ainda, procurando seguir as diretrizes da ANVISA, investigou os efeitos 

da administração do suco de manga, fruto da Mangifera indica L. contendo em sua 

composição vitamina A, vitamina C e fibras, associado ao uso de sulfato ferroso, sobre os 

níveis de hemoglobina, hematócrito, ferritina, ferro sérico, retinol sérico, PCR e estado 

nutricional das crianças anêmicas participantes do estudo. 

Dessa forma, esta investigação pretende contribuir para comprovar a alegação de 

propriedades de saúde do fruto da Mangifera indica L. no combate a deficiência de ferro, por 

ser rica em nutrientes, que interferem no metabolismo do mesmo, como a vitamina A, 

vitamina C e fibras. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Anemia e Estado Vitamínico A e C 

   

A anemia é uma constatação clínica e laboratorial, resultante de uma situação 

patológica. Pode ser definida como uma diminuição da hemoglobina circulante em 

comparação com os valores esperados em pessoas saudáveis do mesmo sexo e mesma faixa 

etária, sob as mesmas condições ambientais (NAOUM, 2005; ZAGO; FALCÃO; PASQUINI 

2001).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), mundialmente, 7 % da população 

mundial (400 milhões de pessoas) carregam genes que determinam a presença de 

hemoglobinas anormais e estudos epidemiológicos mostram que, a cada ano, 300 a 400 mil 

crianças nascem com alguma forma grave de hemoglobinopatia (WEATHERALL; CLEGG, 

2001). 

O Brasil possui diferentes origens étnicas e com diferentes graus de miscigenação em 

suas regiões e, em decorrência disso, a população brasileira caracteriza-se por apresentar 

grande heterogeneidade genética, que se reflete nos polimorfismos de hemoglobinas 

(CHINELATO-FERNANDES; BONINI-DOMINGOS, 2005). 

As hemoglobinopatias  hereditárias são as doenças genéticas mais frequentes na 

população brasileira, constituindo um problema de saúde pública em nosso País. Dentre  as 

hemoglobinopatias, as anemias hereditárias são as mais comuns (ORLANDO et al. 2000). 

Podem ser divididas em dois principais grupos de acordo com os defeitos hereditários da 

hemoglobina: as hemoglobinas variantes e as talassemias (LORENZI et al. 2003). 

Dentre as hemoglobinas variantes na população brasileira encontram-se as HbS e 

HbC, que são capazes de produzir doenças em homozigoze (SAKAMOTO, 2008). 

A Hemoglobina S (HbS) foi introduzida no Brasil pelo tráfico de escravos e apresenta 

prevalência variável nas diferentes regiões do país, dependente dos grupos étnicos formadores 

de cada região (ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2004).  

As talassemias são caracterizadas por uma redução na produção de uma ou mais 

cadeias polipeptídicas que geralmente resultam no desenvolvimento de uma anemia 

microcítica e hipocrônica. A redução da síntese pode ser total ou parcial e, dessa maneira, as 



21 
 

 

talassemias são classificadas segundo a cadeia globínica afetada em: alfa, beta, delta, delta-

beta e gama-beta-delta talassemias (SAKAMOTO, 2008). 

Quando considerada do ponto de vista clínico, a doença pode ser classificada em 

talassemia maior (talassemia major), talassemia intermediária (talassemia intermédia) e 

talassemia menor (talassemia minor). A primeira forma é a mais grave, dependente de 

transfusão, enquanto talassemia menor identifica os heterozigotos que são assintomáticos e 

somente podem ser detectados por testes laboratoriais. Finalmente, a talassemia intermediária 

é uma apresentação mais rara, em que há manifestações clínicas como anemia e 

esplenomegalia, menos intensas e não dependentes de transfusão (CANÇADO, 2007; ZAGO; 

FALCÃO; PASQUINI, 2004). 

O traço falciforme é a forma heterozigota para o gene HbS. Constitui uma condição 

relativamente comum e clinicamente benigna em que o indivíduo herda dos pais o gene para 

HbA e do outro o gene HbS (MURÃO; FERRAZ, 2007). No Brasil, a frequência do traço 

falciforme varia de 2% a 10%, conforme a intensidade da população negra em cada região 

(CANÇADO; JESUS, 2007; MELO-REIS et al, 2006). 

A doença falciforme está dentre as doenças genéticas de maior importância 

epidemiológica no Brasil e no mundo. A doença caracteriza-se por mutação pontual (GAG-

GTG) no gene da globina beta da molécula da hemoglobina, acarretando substituição de 

aminoácido acido glutâmico por valina na posição 6 da cadeia beta, originando a hemoglobina 

mutante S (Hb S). Com características físico-químicas modificadas, as moléculas da 

hemoglobina S podem sofrer polimerização, ocasionando deformação dos glóbulos vermelhos 

ou falcização, denominação consequente à produção de células em forma de foice, clássicas 

da anemia falciforme (DINIZ et al. 2009). 

Embora seja um problema de patologia humana, as anemias passam a compreender o 

desfecho isolado ou combinado de variados fatores, desde os de natureza genética até 

múltiplas condições ambientais, na prática o que predomina em nível populacional é a gênese 

carencial envolvendo, sobretudo, a deficiência qualitativa ou quantitativa de ferro alimentar 

(SILVA et al., 2008). 

A prevalência mundial de anemia é alta e nos países em desenvolvimento afeta 39 % 

das crianças menores de cinco anos, 42 % das mulheres em idade fértil, 52 % das mulheres 

grávidas, 30 % dos homens e 45 % dos idosos (BATISTA-FILHO; SOUZA; BRESANI, 

2008). As causas da anemia são variadas, mas, nos países em desenvolvimento, são causadas 
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por deficiência de ferro, malária, doenças infecciosas e outras deficiências nutricionais, que 

influenciam o metabolismo da hemoglobina, incluindo hipovitaminose A (SEMBA; BLOEM, 

2002; MACHADO; IZUMI; FREITAS, 2005). 

 

2.1.1 Metabolismo do ferro, perspectivas e toxicidade 

 

O ferro é um dos micronutrientes mais estudados e melhor descritos na literatura, o 

qual desempenha importantes funções no metabolismo humano, tais como transporte e 

armazenamento de oxigênio, reações de liberação de energia na cadeia de transporte de 

elétrons, conversão de ribose a desoxirribose, co-fator de algumas reações enzimáticas e 

inúmeras outras reações metabólicas essenciais (PINTO, 2008). 

É um nutriente essencial para todas as células vivas. Participa de várias vias 

metabólicas e a facilidade de doar e receber elétrons faz com que atue em grande número de 

reações bioquímicas (MACHADO; IZUMI; FREITAS, 2005; BARRIOS; GOMES; 

DELGADO, 2000). 

Ao mesmo tempo em que os seres humanos dependem do ferro para a manutenção da 

vida, esse também é potencialmente tóxico quando em excesso, podendo causar danos aos 

tecidos, ao catalisar a produção de radicais livres (BRAGA; AMANCIO; VITALLE, 2006; 

SIQUEIRA; ALMEIDA; ARRUDA, 2006). 

Os compostos de ferro presentes no organismo humano podem ser agrupados em duas 

categorias: os que exercem funções metabólicas ou enzimáticas (hemoglobina, mioglobina e 

enzimas) e os associados com o ferro de reserva. Cerca de 67 % do ferro total do organismo 

está presente na hemoglobina, que é constituída por quatro subunidades, cada qual com um 

grupo heme associado. Essa molécula tem apenas quatro átomos de ferro, considerados 

essenciais, pois se combinam com o oxigênio nos pulmões e o libera nos tecidos. A 

mioglobina, encontrada nas células musculares, contém cadeia polipeptídica única e um grupo 

heme idêntico ao da hemoglobina. Serve para armazenar e aumentar a taxa de difusão de 

oxigênio pela célula durante o exercício físico, tornando a contração muscular mais eficiente 

(UMBELINO; ROSSI, 2006). 

O ferro apresenta várias funções vitais para o organismo servindo como carreador de 

oxigênio através da molécula, células e como parte integrante de sistemas enzimáticos em 

vários tecidos (PINTO, 2008; PEREIRA NETO; PRIORE; FRANCESCHINI, 2007). 
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O metabolismo do ferro é diferente de outros minerais em um ponto importante: não 

há mecanismo fisiológico para sua excreção. O corpo mantém, cuidadosamente, o equilíbrio 

através de três mecanismos: armazenamento de ferro (ferritina); reutilização do ferro; e 

regulação da absorção (GROTTO, 2008) (figura 1). As perdas basais fisiológicas são de 1 a 

2mg ao dia e devem ser repostas em quantidade equivalente de ferro absorvido da dieta; como 

menos de 10% do ferro ingerido é absorvido, cerca de 10 mg de ferro necessitam estar 

presentes na dieta infantil, variando de acordo com a faixa etária (BRAGA AMANCIO; 

VITALLE, 2006). 

 

 

 

 

O íon ferro é altamente reativo e danoso ao organismo quando se encontra livre. Isto 

fez com que os organismos superiores desenvolvessem mecanismos elaborados capazes de 

manter o ferro ligado à proteína de transporte ou armazenado sob a forma de ferritina ou 

hemossiderina, com o intuito de prevenir ou limitar a participação do ferro em reações 

oxidativas lesivas ao organismo. Desta forma, a capacidade do organismo de armazenar ferro 

serve a duas finalidades: prover reserva interna, que possa ser mobilizada quando a 

Figura 1- Metabolismo do Ferro 
Fonte: http:// www.sistemanervoso.com/pagina. php 
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necessidade de ferro exceder a oferecida pela dieta; e proteger o organismo dos efeitos tóxicos 

do ferro livre quando a quantidade de ferro absorvida e/ou proveniente de transfusão de 

hemácias excederem as quantidades perdidas e aquelas necessárias para a síntese de 

compostos funcionais de Ferro (CANÇADO, 2007). 

O principal mecanismo de toxicidade do ferro está relacionado com o ferro livre, ou 

seja, não ligado à transferrina (NTBI, non-transferrin-bound iron). A partir do momento em 

que a quantidade de ferro absorvida ultrapassa a capacidade ferroquelante do organismo, ou 

seja, de armazená-lo e "neutralizá-lo", ocorre saída de ferro dos macrófagos para a circulação 

e, uma vez ultrapassada a capacidade de saturação da transferrina plasmática, o ferro livre em 

excesso deposita-se nos hepatócitos e em outras células parenquimatosas (POOTRAKUL et 

al., 2004). 

Na alimentação, o ferro pode ser encontrado de duas formas químicas, ferro heme e o 

ferro não heme. O primeiro é encontrado na hemoglobina, mioglobina e algumas enzimas, 

sendo predominante em alimentos de origem animal. Já o ferro não heme, é localizado nas 

enzimas que contêm essa forma mineral (ferritina) e, principalmente, em alimentos de origem 

vegetal (NISHIMORI, 2008). Dependendo da forma, o ferro é absorvido por caminhos 

independentes na mucosa intestinal. A absorção do ferro heme ocorre na mucosa das células 

intestinais como complexo de ferroporfirina intacto, sendo pouco afetada pela composição 

dos alimentos e secreções gastrintestinais. No citosol o ferro ferroso é enzimaticamente 

removido do ferro heme e combina-se com a apoferritina para formar a ferritina. Esta proteína 

atua como estoque intracelular de ferro e o transporta até a membrana basolateral, onde, por 

transporte ativo, o ferro é movido para o sangue (UMBELINO; ROSSI, 2006). 

Segundo os autores acima citados, diferentemente do que ocorre com o ferro heme o 

ferro não-heme precisa, primeiramente, ser ionizado pela secreção gástrica para a forma 

ferrosa ou férrica para ser absorvido. Ao passar para o duodeno, onde o pH é perto da 

neutralidade, a maior parte da forma férrica é precipitada enquanto o ferro ferroso, mais 

solúvel em pH 7, permanece disponível para absorção. O ferro não-heme (iônico) entra nos 

enterócitos da mucosa por difusão facilitada, dirigida para o interior por um gradiente de 

concentração, e segue a via de transporte e passagem para o sangue, idêntica à descrita para o 

ferro heme.  

A homeostase de ferro no organismo é mantida pelo processo de absorção, pois apenas 

pequenas quantidades são excretadas. O excesso de ferro é armazenado sob a forma de 
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ferritina, sendo facilmente mobilizado quando as necessidades corporais deste mineral 

aumentam. Quantidades menores de ferro são armazenadas como hemossiderina, uma forma 

de depósito mais estável e menos acessível. O ferro do corpo é perdido através de 

sangramento e, em quantidades muito pequenas, pela excreção fecal, transpiração e esfoliação 

normal do cabelo e da pele (ANDERSON, 2005). 

Os constituintes da dieta que interferem na biodisponibilidade do ferro não-heme do 

pool de ferro intraluminal são classificados em estimuladores e inibidores da absorção de 

ferro. Entre os fatores estimuladores da dieta estão às carnes e os ácidos orgânicos como o 

cítrico, málico, tartárico, lático e, principalmente o ácido ascórbico, e também a vitamina A. 

O efeito da carne como estimulador relaciona-se especificamente à proteína muscular. O 

mecanismo não está completamente esclarecido, mas pode está relacionado à liberação de 

cisteína e de peptídeos com cisteína durante o processo de digestão formando quelatos 

peptídeo-ferro de fácil absorção. O ácido ascórbico converte o ferro férrico em ferroso, 

tornando-o solúvel no meio alcalino do intestino delgado. No pH ácido do estômago, o ácido 

ascórbico forma um quelato com o cloreto férrico, que permanece estável em pH alcalino 

(GERMANO, 2002). 

A vitamina A se liga ao ferro liberado durante o processo digestivo e age como 

quelante, mantendo-o solúvel no lúmen intestinal e melhorando a absorção do ferro 

(GERMANO, 2002). Entre os inibidores estão os polifenóis, os fitatos, fosfatos e oxalatos 

(MACHADO; CANNIATTI-BRAZACA; PIEDADE, 2006). Os polifenóis são metabólitos 

secundários de origem vegetal, ricos em grupos hidroxil fenólicos que formam complexos 

insolúveis com ferro. Polifenóis de alto peso molecular, os taninos, presentes no chá e no 

café, são os maiores inibidores de ferro dos alimentos. Os fosfatos, ligados ou não a proteínas, 

formam complexos insolúveis com ferro e são os principais responsáveis pela baixa 

biodisponibilidade do ferro dos ovos, leite e derivados. Os fitatos, presentes em muitos 

cereais, inibem a absorção do ferro não-heme da dieta através da formação de complexo 

insolúvel de fitato di e tetra férrico (MENDES, 2005). Pesquisadores têm observado, através 

da cromatografia líquida de alta eficiência, de estudos espectrofotométricos e de testes de 

solubilidade, que durante o processo digestivo, ferro e vitamina A ou ferro e β-caroteno 

formam um novo produto ou complexo, que mantém o ferro solúvel a pH 6,0.  

O ácido oxálico, um ácido dicarboxílico, e seus sais são considerados como 

antinutricionais; eles podem tornar certos nutrientes minerais indisponíveis por ligar-se a eles 

formando sais insolúveis que não são absorvidos no intestino, entretanto alguns estudos têm 
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demonstrado um efeito neutro e até positivo na absorção do ferro, tanto em ratos quanto em 

humanos (FANTINI et al., 2008; GERMANO, 2002). 

A prevenção e o combate da deficiência de ferro são prioridades na promoção da 

saúde devido as suas graves consequências biológicas e implicações econômicas e sociais. As 

estratégias propostas para alcançar este objetivo variam de acordo com o estágio de 

desenvolvimento do paciente (UMBELINO; ROSSI, 2006). 

O Programa Nacional de Suplementação de ferro, instituído no Brasil pela Portaria  

nº. 730, de 13 de maio de 2005, preconiza a suplementação universal de crianças de seis a 18 

meses de idade, gestantes a partir da 20ª semana gestacional e mulheres até o 3º mês após o 

parto, como forma de prevenir a anemia ferropriva (BRASIL, 2005). 

No Brasil, a partir de 18 de junho de 2004 se tornou obrigatória a adição de Ferro nas 

farinhas de trigo e de milho, devendo cada 100 g de farinha fornecer, no mínimo, 4,2 mg de 

Ferro (BRASIL, 2002). 

A anemia é caracterizada pela diminuição da massa de hemoglobina dos eritrócitos 

(hemácias), com consequente diminuição da capacidade de transporte de oxigênio pelo 

sangue (dos pulmões para os tecidos) (MACKERRAS; SINGH, 2007; COUTINHO; 

GALLONI-BERTALLO, E. M; BERTELLI, 2005). 

A OMS estima que o número de pessoas anêmicas em todo o mundo, aproxima-se de 

dois bilhões, e que a maioria dos casos de anemia seja causada por deficiência de ferro 

(ASSUNÇÃO; SANTOS, 2007).  

Nos países em desenvolvimento, a anemia nutricional por carência de ferro atinge 

mais de 50% das crianças entre seis e cinco anos de idade, e mesmo em países desenvolvidos 

como os Estados Unidos, é o segundo problema nutricional superado apenas pela obesidade 

(BARBOSA; CARDOSO, 2003; SOARES, 2003). 

A anemia por deficiência de ferro é uma carência nutricional de grande prevalência em 

diversas populações do mundo. Vários fatores podem contribuir para o surgimento da anemia, 

como doenças genéticas, infecções e deficiência de diversos nutrientes. Todavia, admite-se 

que a ocorrência endêmica da enfermidade na infância decorra da combinação entre 

necessidades excepcionalmente elevadas de ferro, impostas pelo crescimento, e dietas pobres 

no mineral, sobretudo ferro de alta disponibilidade. Os principais prejuízos associados à 

presença da anemia na infância são os déficits, provavelmente irreversíveis, no 

desenvolvimento mental e psicomotor. Contudo, também são citados efeitos como alterações 
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comportamentais, diminuição da resistência às infecções e desaceleração dos processos de 

crescimento (ASSUNÇÃO; SANTOS, 2007; SILVA et al., 2008; BRASIL, 2007; FERRAZ 

et al., 2005). 

Dados da OMS mostram que as populações da África e do Sul da Ásia apresentam as 

maiores prevalências. Com exceção de adultos do sexo masculino, a prevalência nessas 

regiões está acima de 40 %. Na América Latina a prevalência de anemia é menor, variando de 

13 % em homens adultos a 30 % em gestantes (MENDES, 2005). 

Segundo a Organização Panamericana de Saúde (OPAS), na América Latina o país 

que apresenta maior prevalência de anemia é o Perú, seguido do Caribe (57 %) e o Brasil 

onde 35 % das crianças com idade entre um e quatro anos encontravam-se anêmicos 

(CARVALHO; BARACAR; SGARBIERI, 2006). 

A OMS estabelece para o diagnóstico da anemia valores de: Hemoglobina (Hb) menor 

que 13g/dL para homens; Hemoglobina (Hb) menor que 12 g/dL para mulheres; Hemoglobina 

(Hb) menor que 11 g/dL para gestantes e crianças (WHO, 2001). 

Considerando que a anemia é o último estágio da deficiência de ferro, estima-se que 

pode haver na população pelo menos o mesmo número de casos de anemia, ampliando, de 

forma contundente, a magnitude dessa doença mundialmente (TUMA et al., 2003). 

No entanto, dados consolidados pela OPAS e estudos específicos realizados em alguns 

estados (Paraíba, Pernambuco e São Paulo) são concordantes no sentido de evidenciar três 

aspectos bem marcantes. Assim, demonstra-se que 40-50 % das crianças menores de cinco 

anos são portadoras de anemia, com um padrão de ocorrência que não distingue 

significativamente as macrorregiões do país, ao contrário do comportamento bem delineado 

da desnutrição energético-protéica, que apresenta uma configuração bem delineada pela 

geografia da pobreza (BATISTA FILHO, 2004). 

O problema das anemias encontra-se em franca expansão, tendo-se elevado de 22 % 

em 1974 para 35 % em 1984 e, finalmente, para 46 % em menores de cinco anos, segundo 

estudos representativos do município de São Paulo. No estado da Paraíba, a prevalência 

global da anemia em pré-escolares evoluiu de 19,3 % para 36,4 % entre as décadas de 80 e 90, 

conforme levantamentos epidemiológicos em três grandes messorregiões do estado, no 

período de dez anos. O que representa um expressivo incremento na prevalência de anemia na 

ordem de 88,5 % (COSTA et al., 2003; BATISTA FILHO; SOUZA; BRESANI, 2008; 

OLIVEIRA et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2002). 
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A tendência do aumento da anemia em pré-escolares foi evidenciada por dois estudos 

nos quais a prevalência da doença passou de 35,6 % na década de 1980, para 46,9 % na 

década de 1990, no município de São Paulo, e de 19,3 % para 36,4 %, na Paraíba. Não há um 

levantamento nacional da prevalência da anemia, somente estudos em diferentes regiões, que 

mostram alta prevalência da doença. Apesar da inexistência de estudos nacionais abrangentes, 

dados regionais têm demonstrado elevada prevalência de anemia no Brasil, em todas as idades 

e níveis socioeconômicos (JORDÃO; BERNARDI; BARROS FILHO, 2009). 

A anemia ferropriva é o problema carencial de maior prevalência nos primeiros anos 

de vida, em todas as regiões do Brasil. Em crianças menores de cinco anos, as prevalências 

variam entre 31,4 % e 47,8 % (OLIVEIRA et al., 2006; SOARES, 2003). 

Com o objetivo de interromper a tendência progressiva das anemias a Coordenação 

Nacional de Políticas de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde está incentivando a 

parte educacional valorizando a dieta habitual, os produtos como fontes dietéticas de ferro 

biodisponível, o que constitui, a médio e longo prazo, o instrumento mais legítimo e natural 

para o controle das anemias. Alcançando dessa forma níveis aceitáveis pelos comitês de 

especialistas internacionais credenciados pela Organização das Nações Unidas (ONU), pela 

UNICEF e a OMS (BATISTA FILHO, 2004).   

A elevada incidência e as graves consequências da deficiência de Ferro fizeram com 

que Organizações Nacionais e Internacionais estabelecessem como meta a eliminação dessa 

carência nutricional (WHO, 2001). 

Como estratégia para controlar essa carência a OMS recomenda programas de 

educação nutricional, para diversificar o consumo alimentar da população de risco, 

combinados com ações de suplementação e de fortificação de alimentos com Ferro 

(VASCONCELOS; CORTES; COITINHO, 2008; BALTUSSEN; KNAI; SHARAN, 2004). 

Com relação ao tratamento medicamentoso da anemia ferropriva, usualmente são 

utilizados sais ferrosos, como sulfato, fumarato, gluconato, succinato e citrato, pois são mais 

baratos e rapidamente absorvidos (QUEIROZ; TORRES, 2000). Desses, o sulfato ferroso 

destaca-se como o agente mais eficaz na maioria dos estudos realizados, com exceção de 

poucas pesquisas que questionam sua eficácia (BEHRMAN; ALDEMAN; HODDINOTT, 

2004). Os mesmos pesquisadores relatam ainda sobre a viabilidade da produção de sementes 

de arroz e de trigo com maior densidade em ferro, e vitamina A. 
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Os estudos com medicamentos têm revelado que o esquema diário não é bem aceito 

pelos pacientes com anemia, devido principalmente, ao desconforto intestinal produzido pelo 

mesmo. Assim, alternativas vêm sendo testadas para a solução do problema. Na discussão do 

tema, uma das hipóteses levantadas é de que altas doses levariam o intestino a se saturar de 

ferro bloqueando a absorção posterior de doses repetidas, isto teria sido observado em ratos, 

deficiente ou não, durante a suplementação com ferro. A partir desses resultados, 

pesquisadores vêm utilizando em seres humanos esquemas de tratamento diferenciados, com 

o objetivo de avaliar a eficácia de diferentes protocolos, bem como a tolerância das doses 

administradas (SANTOS, 2003; FERREIRA, 1998). 

 

2.1.2 Relação entre metabolismo do ferro com vitamina A, vitamina C e fibras 

 

2.1.2.1 Vitamina A e Ferro 

 

Vitamina A é um termo genérico que se aplica corretamente apenas para os retinóides 

que têm estrutura cíclica da β-ionona: retinol todo trans, retinal, éster de retinila e o ácido 

retinóico (YUYAMA et al., 2009). O termo retinóides se refere tanto ao retinol e seus 

metabólitos naturais quanto a um grande número de análogos sintéticos que apresentam 

semelhanças estruturais com o retinol, mas que podem desempenhar somente algumas ou 

nenhuma das funções naturais da vitamina A (VARGAS, 2007). 

 Alguns autores incluem os carotenóides com atividade pró-vitamínica A (carotenóides 

que atuam como precursores alimentares do retinol) na definição do termo vitamina A (IOM, 

2001), outros fazem questão de excluí-los (YUYAMA et al., 2009; BEITUNE et al., 2003). 

 A inclusão dos carotenóides pró-vitamínicos A nesta definição justifica-se pela 

semelhança química. A vitamina A é essencialmente metade de uma molécula de β - caroteno 

com a adição de uma molécula de água no final da cadeia lateral (Figura 2). 
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Figura 2 – Moléculas de Retinol e β – caroteno (Fonte: AMBRÓSIO; CAMPOS; FARO, 2006) 

 

Os seres humanos e outros animais não são capazes de sintetizar a vitamina A pré-

formada ou qualquer carotenóide. Assim, as necessidades diárias de vitamina A devem ser 

atendidas por meio da ingestão de alimentos que contenham esses nutrientes (VARGAS, 

2007). 

 O metabolismo da vitamina A envolve, inicialmente, o processamento dos ésteres de 

retinila ou dos carotenóides alimentares (figura 3), seguido pela captação dessas moléculas e 

seus produtos, pelos enterócitos. A vitamina A absorvida é transportada pelo organismo até o 

fígado, principal órgão do seu metabolismo, onde pode ser armazenada, oxidada ou 

transportada para outras células e órgãos do corpo. O metabolismo da vitamina A envolve 

numerosos ciclos de hidrólise e reesterificação no intestino, fígado e outros tecidos. As 

proteínas ligadoras de retinóides têm um papel muito importante na absorção, transporte e 

utilização da vitamina A pelo organismo (VARGAS, 2007). 
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Figura 3 – Metabolismo da vitamina A 
(Fonte: Beitune et.al. 2003) 
 

  

Após a ingestão de alimentos contendo vitamina A pré-formada, o processo digestivo 

libera os ésteres de retinila das matrizes alimentares, permitindo sua emulsificação, com sais 

biliares e lipídios e sua hidrólise, por hidrolases de ésteres de retinila (REH), mais 

especificamente pela enzima lípase pancreática e pela enzima intestinal fosfolipase B de 

borda em escova dos enterócitos (HARRISON, 2005). 

No caso de ingestão de alimentos ricos em carotenóides, os pigmentos necessitam ser 

liberados dos alimentos, por meio dos processos digestivos, incorporados às micelas e 

absorvidos pela mucosa duodenal (YONEMURA; NAGAO, 2007). 
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A hipovitaminose A é a deficiência de vitamina A em nível dietético, bioquímico ou 

clinico, com repercussões sistêmicas, que afetam as células epiteliais de diferentes órgãos, 

sendo os olhos os mais atingidos. O termo mais atual, usado em substituição a hipovitaminose 

A, é Deficiência de Vitamina A (DVA) (ANDERSON, 2005). As recomendações dietéticas 

atuais de vitamina A para crianças de 1 a 3 anos é de 400 µg RE e de 500 µg para a faixa 

etária de 4 a 6 anos (DRI, 2000). 

A DVA é considerada um problema grave em mais de sessenta países. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) estimou que a deficiência de vitamina A era endêmica em 39 

países, sendo o Brasil pertencente a esse rol. Estima-se que de 250 a 500 mil crianças tornem-

se cegas todos os anos, sendo que cerca da metade morrem antes de completar um ano de vida 

(WHO, 2009; MILAGRES et al., 2007; GRAEBNER et al., 2007). 

A carência de vitamina A acomete 127 milhões de crianças na idade pré-escolar, 

dentre as quais 4,4 milhões desenvolvem xeroftalmia, que ainda tem sido considerada como a 

principal causa de cegueira evitável na infância. Tendo em vista a magnitude do problema, 

uma série de estudos epidemiológicos, casualizados e controlados, tem destacado o 

importante papel da vitamina A na prevenção da morbimortalidade para algumas doenças 

infecciosas, a exemplo da diarréia, sarampo, malária e, provavelmente, infecção respiratória e 

AIDS (PEREIRA et al, 2007; SOMMER; DAVIDSON, 2002). 

A deficiência em micronutrientes, também caracterizada como fome oculta, tem sido 

considerada como principal problema nutricional no mundo, segundo declaração da 

Conferência Internacional de Nutrição, realizada em Roma. Os danos atribuídos às carências 

em micronutrientes se refletem em vários processos na biologia humana, como crescimento, 

desenvolvimento e imunocompetência, com repercussões sobre a morbimortalidade infantil e 

materna, representando um sério obstáculo para o desenvolvimento econômico e social, na 

maioria dos países em desenvolvimento (BRASIL, 2007; VIEIRA, 2003). 

Estudos realizados no Brasil demonstraram que a deficiência de vitamina A é um 

importante problema de saúde. Esses estudos têm identificado prevalências superiores a 10% 

de retinol sérico abaixo de 20µg/dL, condição que caracteriza a hipovitaminose A como 

problema de saúde pública (SANTOS et al, 2005; CAMPANARO, 2000). 

Os inquéritos bioquímicos, em nosso país, confirmam que a deficiência de vitamina A 

é um problema de saúde pública nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, 

Bahia, Amazonas e Rio de Janeiro. Levantamentos isolados e dispersos nas diferentes regiões 
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do Brasil sugerem que 20 a 40 % da população apresentem carência subclínica ou marginal, 

isto é, nível baixo de vitamina A no sangue (< 20 µg/dL) sem sintomatologia, indicando que 

esses dados estejam supostamente ligados à aversão aos alimentos fontes de vitamina A 

(RAMALHO; FLORES; SAUNDERS, 2002). 

Esta deficiência pode ser causada por dois fatores principais. O primeiro por uma 

ingestão inadequada de vitamina A para satisfazer as necessidades orgânicas, como o 

consumo insuficiente de produtos de origem animal e de frutas e hortaliças ricas em pró-

vitamina A, levando a uma ineficiente absorção deste micronutriente. O segundo está 

relacionado ao sinergismo entre episódios infecciosos e a carência de vitamina A (BEITUNG 

et al., 2003; MILAGRES; NUNES; PINHEIRO - SANT’ANA, 2007). 

A importância da identificação de DVA, na infância, reside no fato de a vitamina A 

exercer importantes e numerosas funções no organismo e, portanto, a sua deficiência acarretar 

consequências fisiopatológicas para o indivíduo, principalmente em crianças. Dentre as 

repercussões, encontra-se aquela relacionada com a “secura” da conjuntiva e o decréscimo da 

visão noturna provocadas por deficiência moderada de vitamina A, podendo evoluir para a 

cegueira irreversível. As evidências indicam também que essa deficiência pode comprometer 

o crescimento de crianças e diminuir a resistência às infecções (SILVA; FRANCESCHIN; 

SIGULEM, 2008; SANTOS et al., 2005). 

O consumo de vitamina A procedente de fontes alimentares é caracteristicamente 

baixo nas classes sociais pobres da maioria dos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil 

(SOUZA; VILLAS BOAS, 2002). O nível seguro de ingestão de vitamina A, recomendado 

pela FAO/OMS não é alcançado pela maioria das crianças nos países pobres. Além do 

desconhecimento do valor nutritivo de muitos alimentos, principalmente os de origem 

vegetal, existe também o tabu quanto a determinados alimentos.  

Pesquisas realizadas com alimentos ricos em pró-vitamina A na forma de 

carotenóides, vitamina C e fibras são importantes para auxiliar no combate das carências 

nutricionais. Essas pesquisas utilizaram o buriti (Mauritia vinifera) (MARRIAHT et al., 

1989), o pequi (Caryocar brasiliensis) (ALMEIDA; AGOSTINI-COSTA, 1998) a pupunha 

(Bactris gasipaes Kunth) (YUYAMA et al., 1989), a acerola (Malpighia glabra L (ARANHA 

et al., 2004; COSTA et al., 2001), a abóbora (Cucurbita maxima) (AMBRÓSIO; CAMPOS; 

FARO, 2006) e a manga (Mangifera indica L.) (PERPÉTUO; SALGADO, 2003).  
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Em decorrência do alto custo dos alimentos de origem animal, as provitaminas 

vegetais constituem a maior porção das vitaminas dietéticas, podendo chegar a 88 % nos 

países em desenvolvimento, segundo a OMS. Embora haja grande disponibilidade de frutas e 

verduras fontes de carotenóides no Brasil, existe, em contradição, um elevado número de 

crianças com hipovitaminose A. A falta de informação da população no que diz respeito às 

fontes alimentares, associada aos fatores que interferem na biodisponibilidade dos 

carotenóides, são possíveis fatores associados a esta contradição (AMBRÓSIO et al., 2006). 

Acredita-se que a vitamina A influencie na anemia via modulação da hematopoiese, 

por melhorar a imunidade para doenças infecciosas e através da modulação do metabolismo 

de Ferro (PEREIRA NETO et al., 2007; SEMBA; BOEM, 2002; BLOEM, 1995). 

A relação entre hipovitaminose A e deficiência de ferro tem sido investigada em 

humanos e animais experimentais e os resultados sugerem que a deficiência de vitamina A na 

dieta possa contribuir com a redução dos níveis de ferro no organismo (SILVA et al, 2008; 

STRUBER; BEARD; ROSS, 2002). Entretanto, os mecanismos dessa associação não estão 

bem esclarecidos. In vitro e em modelos animais, o tratamento com vitamina A aumenta a 

produção de eritropoetina (EPO), um estimulante da eritropoese (ZIMMERMANN et al., 

2005). 

Pesquisadores têm observado, através da cromatografia líquida de alta eficiência, de 

estudos espectrofotométricos e de testes de solubilidade, que durante o processo digestivo, 

ferro e vitamina A ou ferro e β-caroteno formam um novo produto ou complexo, que mantém 

o ferro solúvel a ph 6,0 (MARTINI, 2002).  

Os carotenóides são menos biodisponíveis que a vitamina A pré-formada porque estão 

ligados à matriz dos vegetais, os requerimentos para a 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 et al., 2006). 

A biodisponibilidade se define como a fração de um determinado nutriente que possa 

ser aproveitada pelo organismo (AMBRÓSIO et al., 2006). Tal conceito engloba o processo 

de assimilação e conversão de um nutriente para suas formas biologicamente ativas. 

Biodisponibilidade, portanto, não é propriedade de dieta ou alimentos por si, mas do 

indivíduo em relação ao alimento da dieta (COZZOLINO; MICHELAZZO, 2009). 

Um conjunto de fatores exerce influência na biodisponibilidade dos carotenóides, tais 

como, o tipo e a espécie de carotenóide, a quantidade de carotenóides ingerida, a união 



35 
 

 

molecular, a matriz na qual se encontram incorporadas, os fatores genéticos, o estado 

nutricional do indivíduo, os modificadores da absorção, a preparação culinária, o conteúdo de 

lipídios e fibras na refeição e as interações variadas (GERMANO 2002; HOF et al., 2000). 

 

2.1.2.2 Vitamina C e Ferro 

 

 A vitamina C corresponde ao grupo das vitaminas hidrossolúveis e é também 

conhecida como ácido ascórbico, L-ácido ascórbico, ácido deidroascórbico, ascorbato e 

antiescorbútica (COZZOLINO; MICHELAZO, 2009). 
 

 

 
Figura 4 – Estrutura química da vitamina C 
(Fonte: http://mc2h2o.blogspot.com/2009/02/quimica-e-saude-vitamina-c.html) 

 
A absorção da vitamina C ocorre por processo ativo, dependente de sódio, na borda 

em escova da membrana enterocítica da mucosa intestinal e por um mecanismo independente 

de sódio, na membrana basolateral. Em baixas concentrações de vitamina C, a absorção é 

rápida e eficiente, portanto, com alta disponibilidade, tendo-se proposto um sistema de 

transporte mediado por carreadores (HORNING, 1980). 

O ácido ascórbico, quando ingerido na mesma refeição com o ferro não heme, 

potencializa a absorção. Ele mantém o ferro no estado ferroso e forma o quelato ferro-

ascorbato, que é mais solúvel, por isso pronto para ser absorvido (FANTINI et al., 2008). 

Vitolo e Bortolini (2007) observaram que as crianças que não apresentaram anemia 

consumiam significativamente maior quantidade de vitamina C do que as que apresentaram.  
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Devincenze et al. (2004), relataram que o consumo de vitamina C, feijões e carne aos 

seis meses de vida, em crianças de baixa condição socioeconômica, foi identificado como 

fator de proteção na ocorrência de anemia ferropriva. Cook e Reddy (2001), também 

mostraram a importância do consumo da vitamina C como agente facilitador da absorção do 

ferro não-heme. 

Estudo realizado por Diaz et al. (2003), no México, com 15 mulheres grávidas, não-

lactentes e com deficiência de Ferro, através da medicação de isótopos de Ferro (57Fe e 58Fe), 

teve o objetivo de avaliar o efeito da absorção de Ferro com adição de 25mg de vitamina C, 

por meio da limonada, em duas refeições típicas por dia, durante duas semanas. Observou-se 

que, quando a limonada foi adicionada à refeição, a absorção de Ferro aumentou de 6,6% para 

22,9%. A mudança de percentual na absorção de ferro e os valores iniciais de ferritina 

mostram que indivíduos com baixa concentração de ferritina têm melhor resposta às 

concentrações de vitamina C. Logo, o efeito da vitamina foi mais evidente em indivíduos com 

deficiência de Ferro mais grave e também quando a limonada foi oferecida em duas refeições 

ao dia. 

É reconhecido que, mais importante do que a quantidade total de ferro, deve-se dar 

atenção à qualidade do ferro disponível, o qual tem relação com os fatores estimulantes e 

inibidores de sua utilização em uma mesma refeição (SHELL-DUNCAN; MCDADE, 2005; 

ZIMMERMANN et al., 2005; OSÓRIO et al., 2004). 

 Estudo realizado por Vitolo e Bortolini (2007) mostrou que a disponibilidade do ferro 

dietético é o fator de maior importância na ocorrência de anemia ferropriva; 62,2% das 

crianças que não apresentaram anemia seguiam uma dieta de alta biodisponibilidade de ferro e 

apenas 45,5% das crianças com baixo nível de hemoglobina apresentaram esse tipo de dieta. 

Lacerda e Cunha (2001) realizaram, no Rio de Janeiro, estudo com crianças de 12 a 18 

meses e observaram que apenas 7% do ferro ingerido pelas crianças o fizeram na forma heme, 

caracterizando uma dieta de baixa disponibilidade de ferro. 

As dietas podem ser classificadas em três categorias de biodisponibilidade de ferro: 

baixa, intermediária e alta (quadro 1), e a absorção de ferro heme e não-heme é 

aproximadamente 5 %, 10 % e 15 %, respectivamente, em indivíduos com baixas reservas de 

ferro, mas com concentrações normais de hemoglobina (FAO, 1988; WHO, 1989).  

A dieta com baixa disponibilidade de ferro é simples, baseada em cereais, raízes e 

tubérculos, com pouca presença de vitamina C. Contém principalmente alimentos que inibem 
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a absorção do ferro, tais como feijão, arroz, milho e farinha de trigo integral. A 

disponibilidade intermediária é composta principalmente de cereais, raízes e tubérculos, mas 

com alguns alimentos de origem animal e/ou ácido ascórbico. Enquanto a dieta com alta 

disponibilidade é diversificada com quantidades moderadas de carne, aves, peixe ou 

alimentos ricos em ácido ascórbico (BORTOLINI, 2008). 

Monsen et al (1978) desenvolveram um método para avaliar a biodisponibilidade do 

ferro na dieta de crianças abaixo de 24 meses. Os autores partem do pressuposto de que o 

ferro não heme da dieta é absorvido em níveis muito baixos, a menos que fatores estimulantes 

estejam presentes na refeição. Portanto, a taxa de Ferro não heme absorvida é regulada pelas 

quantidades de fatores estimulantes presentes: miligramas de ácido ascórbico mais os gramas 

da carne, peixe e aves cozidos. O modelo de classificação das dietas é baseado em gramas de 

carne crua consumida pela criança. Assim, foi realizada a conversão, pois 1mg de carne 

cozida equivale a 1,3 mg de carne crua (MONSEN; BALINTFY, 1982). 

O consumo de 70g de carne associado ao consumo de vitamina C em quantidades 

superiores a 25mg por dia são bons indicadores da biodisponibilidade do Ferro consumido 

pelas crianças menores de dois anos (Quadro 1) (VITOLO, 2007). 

 

Quadro 1 – Classificação da biodisponibilidade do ferro presente nas dietas 

Baixa Disponibilidade 
Média 

Disponibilidade 

Alta 

Disponibilidade 

<23g de carne e <25mg ou 

25 a 75 mg de vitamina C 

<23 g de carne e > 75 mg de 

vitamina C 

 23 a 70 g de carne e 25 a 

75 mg ou < 75mg de 

vitamina C 

 
23 a 70 g de carne e < 25 mg 

de vitamina C 

>70g de carne e 25 a 75 

mg ou > 75 mg de vitamina 

C 

 
>70 g de carne e < 25 mg de 

vitamina C 
 

 

Estudos sobre fortificação mostram resposta positiva tanto em relação à aceitação dos 

alimentos utilizados, como nos níveis de hemoglobina nos grupo estudados (SANTOS; 
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NOGUEIRA; DINIZ, 2007; BOCCIO; MONTEIRO, 2004; TUMA et al., 2003; HURRELL, 

2002). 

Baltussen et al. (2004) em seu estudo verificaram os custos da efetividade da 

fortificação e da suplementação com ferro no controle da deficiência de ferro em quatro sub-

regiões do mundo (África, América do Sul, Europa e Sudeste da Ásia) e concluíram que a 

fortificação de alimentos com ferro é de menor custo quando comparados com a 

suplementação, entretanto a relação custo-benefício da suplementação é melhor sem levar em 

consideração a cobertura geográfica da fortificação. 

Nos Estados Unidos, em 1972, teve início o programa Special Supplemental Food 

Program for Woman, Infants, Childrens (WIC), com o objetivo de fornecer para as mães e 

crianças de baixa condição socioeconômica alimentos fortificados, o que resultou na melhora 

do estado nutricional de Ferro das crianças beneficiadas (YIP et al., 1987). 

Um estudo transversal, utilizando-se os dados do Center for Disease Control (CDC), 

de cinco estados desenvolvidos, concluiu que a prevalência de anemia entre crianças diminuiu 

em mais de 50 % nas últimas duas décadas e foi atribuída a melhores condições de nutrição 

relacionadas ao consumo em larga escala de alimentos enriquecidos e, possivelmente, a 

melhor disponibilidade de Ferro em alguns produtos (SHERRY; MEI; YIP, 2001). Segundo 

Looker, at al. (1997), a prevalência de anemia no período de 1988 a 1994 foi de 3 % e 9 % em 

crianças com idade de 1 a 2 anos e menos de 1 % e 3 % em crianças de 3 a 5 anos com 

anemia por deficiência de ferro, respectivamente. 

De acordo com Walter et al. (1993), no Chile o programa nacional de distribuição de 

biscoitos fortificados com concentrado de hemácias (Hb) bovino, após três anos da instalação, 

foi capaz de aumentar as reservas de ferro de crianças em idade escolar. Foram distribuídos 

três biscoitos (30 g) por dia a cada criança com 1,8g de hemoglobina bovina, o que equivale a 

5mg de ferro heme (absorção 20 % = 1mg de ferro biodisponível). 

No Brasil, a partir de junho de 2004, passou-se a fazer uma suplementação com Ferro 

em toda farinha de trigo e de milho comercializadas no país. A determinação é da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por Resolução (BRASIL, 2002), a qual prevê a 

adição de, no mínimo, 4,2 mg de ferro (30% das DRI) a cada 100 g de farinha. Além dessa 

proposta, há no mercado atual uma grande variedade de produtos, de preços variados, 

enriquecidos com ferro que podem ser indicados para melhorar o aporte e biodisponibilidade 

de ferro independentemente da classe social. 
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A OMS recomenda o uso universal de suplementos de ferro na dosagem de 2 mg/Kg 

de peso ao dia, para todas as crianças de seis a vinte e três meses de vida que não tenham na 

dieta alimentos fortificados e/ou enriquecidos ou a prevalência elevada de anemia (WHO, 

2001). 

A suplementação exige maior comprometimento e motivação dos responsáveis pelas 

crianças. Torres et al, (1995), em seu estudo em unidades básicas do município de São Paulo, 

demonstraram que essa medida de intervenção é eficiente para melhorar os níveis de 

hemoglobina, entretanto há baixa adesão por parte da família. 

 

2.1.2.3 Fibras e Ferro 

 

As fibras alimentares são compostos de origem vegetal, constituídos de 

polissacarídeos e substâncias associadas, estes quando ingeridos não sofrem hidrólise, 

digestão e absorção. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2003), a 

fibra alimentar (FA) é definida como qualquer material comestível que não seja hidrolizado 

pelas enzimas endógenas do trato gastrintestinal humano. 

A fibra alimentar foi classificada em solúvel (FAS) e insolúvel (FAI) em função de 

sua capacidade de solubilização. A FAI compreende a lignina, a celulose e a maior parte da 

hemicelulose. As FAS são representadas pelas pectinas, beta-glicanos, frutanos e gomas 

(FILISETTI; LOBO; COLLI, 2009).  

Os carboidratos complexos e compostos associados a fibras dietéticas (p.ex., fitatos) 

podem influenciar a absorção de micronutrientes essenciais. A maioria deles afeta 

negativamente o cálcio, ferro e a biodisponibilidade do zinco por causa de sua ligação e efeito 

quelante. Alimentos suplementados com alto conteúdo de fibras e grandes quantidades de 

micronutrientes são atualmente fabricados para consumo por crianças (p.ex., cereais infantis). 

O aumento do conteúdo de micronutrientes pode contribuir para resultados conflitantes entre 

os estudos. Os alimentos com alto teor de fibras, muitas vezes, contêm potenciadores e 

inibidores da absorção de micronutrientes (ácido fítico) cujos efeitos podem exceder os da 

fibra da dieta (BOSSCHER et al., 2003).   

Preocupações sobre a ingestão de fibra alimentar por crianças podem estar 

relacionados com possíveis efeitos negativos sobre o crescimento e sobre a absorção intestinal 

de minerais, incluindo o ferro. Deve ser enfatizado que a maior prevalência de anemia 
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ferropriva ocorre durante o período de rápido crescimento, especialmente entre o período de 6 

e 24 meses (FREITAS et al., 2003; DWYER, 1995). 

Alguns estudos que avaliaram os efeitos das fibras da dieta sobre a biodisponibilidade 

do ferro no intestino não apresentaram resultados concordantes com outros que analisaram o 

efeito da fibra alimentar sobre a absorção do ferro baseado em uma única refeição 

(SIMPSON, 1981). Freitas et al. (2003) em seu estudo com ratos anêmicos, fazendo uso de 

fibras solúveis (goma guar parcialmente hidrolizada), verificou que houve um aumento na 

absorção de ferro com melhoria dos níveis de hemoglobina.  

Estudos comprovam que a lignina e as fibras ricas em ácidos urônicos (hemiceluloses 

ácidas, as pectinas e algumas gomas são capazes de fixar minerais específicos tais como o 

ferro, o cálcio, o fósforo e o magnésio (MARQUES, 1999). 

  

2.2 Mangifera indica L. 

 

O gênero Mangifera abrange um grande número de espécies, sendo que apenas a  

M. indica L. é que apresenta destaque na qualidade dos frutos e expressão de cultivo nos 

trópicos (SOUZA; VILLAS BOAS, 2002). A manga é natural da Ásia tropical, muito popular 

na Índia, conhecida por diversos nomes dentre eles, mango, mangotine, ambassano, pelem, 

cay-xuoi, manglar, ambó, ambi, paio de glar, mango-tree. A árvore era conhecida já 2000 

anos a. C. na Índia e, nessa época, citada como cultivo tradicional desde tempos imemoráveis, 

tendo de lá se difundido para a China e a Indochina. Anos mais tarde, entre 1500 e 1600, a 

manga foi introduzida pelos navegadores espanhóis nas Filipinas e pelos portugueses, no Sul 

da África, que pouco mais tarde a introduziram no Brasil, enquanto os espanhóis introduziram 

o novo fruto no México e em várias ilhas da América Central. No Brasil, a manga foi 

introduzida na Bahia há cerca de 300 anos, no início da colonização, trazida de Goa, tendo-se 

difundido sua cultura em todas as regiões tropicais e subtropicais (PANIZZA, 2002; SOUSA 

et al., 2002). 

A mangueira (fig. 5) é uma árvore de porte grande, esgalhada, copada, folhas verdes 

lineares, coriáceas, seiva com terebintina, flores miúdas em panículas terminais, cremosas, 

róseas ou vermelhas; o fruto é uma drupa ovóide grande de polpa amarela ou alaranjada, doce, 

cremosa, saborosa. Originária do sul da Ásia, a manga dispersou-se por todos os continentes, 

sendo cultivada, atualmente, em todos os países de clima tropical e subtropical. Desde seu 
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cultivo milenar na Ásia, a manga tem sido melhorada ao longo de sua história como principal 

fruta tropical, embora neste último século tenha progredido pela obtenção de novas variedades 

em vários países, fora de seus centros de origem (SOUZA et al., 2002; DONADIO; 

FERREIRA, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Mangifera indica L. 
Fonte: http://www.vilamada.com.br/conteudo/vila_viva/arvores_praca.htm - com adaptações 

 

A família Anacardiacea possui 73 gêneros, dentre eles o Mangifera, com 850 espécies. 

Além da manga, outras espécies de frutíferas cultivadas pertencem à mesma família, como 

algumas dos gêneros Spondia (siriguela), Anacardium (caju) e outros (DONADIO; 

FERREIRA, 1996). Foi introduzida no Brasil no século XVIII por navegantes portugueses. 

As primeiras variedades cultivadas foram “Bourbon”, “Rosa”, “Espada”, “Carlota” e 

“Augusta” (SUGAI 2002). 

 

 

http://www.vilamada.com.br/conteudo/vila_viva/arvores_praca.htm
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Figura 6 – Frutos da Mangifera indica L - Variedade Tommy Atkins   
Fonte: http://www.mandacarudaserra.com.br/arquivo/2006/manga_crise.html 

 

A manga é uma fruta tropical que contém beta caroteno (1.55mg), que corresponde a 

53% das recomendações médias diárias, vitamina C (57 mg) que corresponde a 100% das 

recomendações, fibras (1,60% solúveis e 1,17% insolúveis) que correspondem a 26,6% das 

recomendações diárias, proteínas (0,51 %), lipídios totais (0,27 %) e sais minerais (10,2 mg 

de cálcio, 9,5 mg de fósforo e 0,13 mg de ferro) (CAMPOS; ROSADO, 2005; CARVALHO 

et al., 2004; IOM, 2001). 

Atualmente no Brasil são cultivadas as variedades “alphonso”, “bourbon”, “carlota”, 

“coração de boi”, “espada”, “golden”, “nuggets”, “haden”, “keitt”, “kent”, “rubi”, 

“sensation” e “tommy atkins”. 

A variedade Tommy Atkins (figura 6) é a mais cultivada e exportada no Brasil, por ter 

boa produtividade, boa capacidade de adaptação a diferentes ambientes de cultivo, maior 

tolerância a certas doenças, como o oídio, a antracnose e a verrugose, além de apresentar 

frutos com qualidade razoável e boa conservação pós-colheita (CARVALHO et al., 2004). 

Segundo Perpétuo e Salgado (2003), o fruto da Mangifera indica L. é rico em fibras 

solúveis, principalmente a pectina. Em média, 100g de farinha de manga fornece 19 gramas 

de fibras, das quais 6,85 gramas são solúveis.  
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2.2.1 Estudos Etnofarmacológicos 

 

Dentre as plantas medicinais brasileiras, encontramos Mangifera indica L. constituída, 

quimicamente, por tanino, terebentina, óleo essencial, resenos. Na medicina popular, diversas 

partes da mangueira (Mangifera indica L) – caule cascas, folhas, sementes, caroço –, têm sido 

relatadas por possuírem várias propriedades biológicas e farmacológicas (MASIBO; HE, 

2008; AKINPELU; ONAKOYA, 2006; ABDALLA et al, 2007). São utilizadas como 

diurético, para purificar o sangue, no combate a bronquite e a acidez estomacal e como 

expectorante (DONADIO; FERREIRA, 1996). O fruto é recomendado na bronquite, na 

anemia e como diurético. A manga também é utilizada no combate às verminoses, a acidez 

estomacal e como expectorante (BABACH; BOARIM, 1995). Uso externo pode ser usada 

como anti-séptica e na labirintite (FENNER et al., 2006; FUCK et al., 2005). A casca, sob a 

forma de extrato aquoso é utilizada no tratamento de menorragia, sífilis, diarréia, diabetes, 

infecções cutâneas e escabiose (NÚÑEZ-SELLEZ, et al., 2007). Na literatura consultada não 

existem estudos controlados sobre o efeito da manga na anemia. 

No quadro 2 estão sumarizados os usos etnomedicinais de diferentes partes da 

Mangifera indica L. 

 

Quadro 2 – Informações etnomedicinais de Mangifera indica L. 

PARTE UTILIZADA USOS POPULARES 

FRUTO 
Doenças das vias respiratórias, anemia, diurético, acidez estomacal, 
expectorante (DONADIO; FERREIRA, 1996) controle da glicemia 
(PERPÉTUO E SALGADO, 2003). 

FOLHAS 
Asma, coceira na garganta e tosse (AGRA et al., 2008); atividade 
antimicrobiana e/ou antifúngica (RANGASAMYA et al., 2007; 
AHMAD; AQI, 2007) 

BROTOS DOS RAMOS Verminoses (BABACH; BOARIN, 1995) 

AMÊNDOA DA SEMENTE Verminoses (BABACH; BOARIN, 1995); atividade antifúngica 
/antimicrobiana (ABDALLA et al., 2007). 

TRONCO (RESINA) 
RAIZ 

Sarna (BABACH; BOARIN, 1995) 
Ação antimicrobiana e/ou antifúngica (FENNER et al., 2006; 
KABUKI et al., 2000). 

CASCA Agente antimicrobiano (ABDALLA et al, 2007; AKINPELU; 
ONAKOYA, 2006). 
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O fruto da Mangifera indica L. é um bom coadjuvante também no controle do 

diabetes. Recentemente, um estudo avaliou os efeitos da sua ingestão nos níveis de glicose 

sanguínea de ratos diabéticos. A manga reduziu em até 67 % a taxa de glicose no sangue. 

Descobriu-se que era muito rica em fibras solúveis, principalmente a pectina. É rica também 

em outras fibras insolúveis como a celulose e hemicelulose, e juntas, atuam beneficamente no 

organismo, inclusive no aumento da biodisponibilidade de minerais (AGGETT et al., 2003).  

Em média 100g de farinha manga da variedade estudada (tipo Tommy) apresentou em 

torno de 12g de fibras (6,8% solúveis e 11,96% insolúveis). É um bom suplemento de 

vitaminas: A, B1, B2, B6 e minerais (Ferro, Potássio, Magnésio e Zinco). Contém ainda 

enzimas similares à papaína do mamão Papaia (CARVALHO et al., 2004; ALMEIDA; 

AGOSTINI-COSTA, 1998; PERPÉTUO; SALGADO, 2003; CHACKO et al., 2003). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

Avaliar o impacto do uso do fruto da Mangifera indica L (manga) no tratamento de 

crianças anêmicas fazendo uso do sulfato ferroso. 

 

 

3.2 Específicos 

 

- Determinar a composição centesimal da polpa da manga. 

- Determinar o estado nutricional das crianças anêmicas antes e após o período de 

administração do suco de manga e do sulfato ferroso. 

- Determinar a eficácia do tratamento com sulfato ferroso na ausência e na presença do suco 

de manga. 
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48 
 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material Vegetal 

 

 Amostras de Mangifera indica L. foram coletadas e depositadas no herbário Professor 

Lauro Pires Xavier (JPB) do Departamento de Sistemática e Ecologia – CCEN/UFPB. Uma 

exsicata foi depositada no referido herbário sob nº JPB 41.536. 

 

4.1.1 Processamento da Polpa de Manga 

 

Os frutos da Mangifera indica L., variedade Tommy Atkins, provenientes de Petrolina 

(PE), foram adquiridos no Mercado de Tambaú em João Pessoa - PB, os quais foram 

acondicionados em sacos plásticos e transportados em caixas de isopor com gelo ao 

Laboratório de Processamento de Alimentos da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, 

passando aí por um processo de seleção no qual foram eliminados os frutos avariados e 

imaturos, considerados impróprios ao processamento. 

Após a seleção, os frutos foram pesados em balança digital marca FILIZOLA® com 

capacidade máxima de 10 kg. Em seguida, foram retiradas todas as sujidades grosseiras como 

talos e outros materiais estranhos, passando por um processo de sanitização que foi 

constituído de três lavagens sucessivas com hipoclorito de sódio a 1ppm por 5 a 10 minutos. 

As frutas sanitizadas sofreram um processo rápido de desintegração em liquidificador 

doméstico, marca ARNO® de 220 w, para obtenção da polpa. A polpa assim obtida foi 

imediatamente envazada em sacos plásticos, marca zíper®, com capacidade de 250 a 500g, 

com expulsão de ar e hermeticamente fechados. Em seguida, foram identificados constando o 

nome do produto, data de produção e peso líquido. A polpa envazada foi imediatamente 

submetida ao congelamento e armazenamento, em freezer marca Cônsul® de 220 w, no 

Laboratório de Processamento de Alimentos da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, à 

temperatura aproximadamente de -20°C para posterior suplementação alimentar das crianças 

(Figura 7). Esse procedimento era realizado semanalmente na produção da polpa utilizada 

neste estudo. O suco da polpa da manga apresentou 95,4kcal (150 ml) e 127,2 kcal (200 ml) e 

o suco artificial de manga (Midd) 89,7 kcal (150 ml) e 97,2 kcal (200 ml). 
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 Figura 7 - Etapas do processamento da polpa de manga 
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4.1.1.2 Determinação da Composição Centesimal da Polpa da Manga  

 

A composição centesimal da polpa do fruto da Mangifera indica L. (manga) foi 

determinada no Laboratório de Microbiologia e Bioquímica dos Alimentos do Departamento 

de Nutrição /CCS / UFPB. 

O teor de umidade foi determinado pelo método de dessecação direta em estufa a 70 
0C por três horas consecutivas, seguido de pesagem para determinação da perda de peso 

(BRASIL, 2005).  

A determinação do Resíduo Mineral Fixo foi realizada pela carbonização, incineração 

da matéria orgânica e pesagem do resíduo mineral (RANGANNA, 1991). 

Quantificou-se o Extrato Etéreo por extração contínuo com solvente orgânico durante 

4-6 horas consecutivas, recuperação do solvente, secagem e pesagem do resíduo extrato 

lipídico (PEARSON, 1993). 

O teor de proteína total foi determinado pelo método proposto por Kjeldahl desde 

1883, que se baseia na decomposição da matéria orgânica pela digestão da amostra a 350 0C 

com ácido sulfúrico concentrado, na presença de uma mistura catalítica (Selênio em pó, 

Sulfato de Sódio e Sulfato de cobre) que acelera a oxidação da matéria orgânica. O nitrogênio 

presente na solução ácida é determinado por destilação por arraste de vapor, seguida de 

titulação com ácido diluído (NOGUEIRA; SOUZA, 2005). 

O carboidrato total foi quantificado pelo método de Dubois (DUBOIS et al., 1956). 

Para a obtenção do extrato, pesou-se 10 gramas de polpa e adicionou-se 100 mL de NaCl a 

0,15M colocando-se em centrífuga, marca SIGMA®, por 30 minutos. Para a reação e 

construção da curva padrão utilizou-se a D glicose, 1 grama diluída em 100 mL de água 

destilada (10 mg/ mL); em seguida foi feita a diluição de 100 vezes com um mL da primeira 

solução preparada em 100 ml de água destilada. A concentração final foi de 100 mL de 

glicose por mL da solução. 

A reação e leitura do espectro de absorção foram feitas com concentrações de glicose 

variando de 10 a 70 mg /mL em reação com 1,0 mL de fenol e 5,0 mL de ácido sulfúrico 

(H2SO4) concentrado. As leituras de absorbância foram feitas num comprimento de onda de 

490 nm após 30 minutos da reação em espectrofotômetro DIODE ARRAY 8452-A®. Foram 

realizadas diluições do sobrenadante (ET) nas proporções de 1:10; 1:20; 1:50; 1: 100; 1:200 e 

1:400 em solução de NaCl com quantidade suficiente para duas repetições. 
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Foi calculado o fator para a solução de fenol utilizando-se o Método Dubois, no qual 

este é determinado a partir dos pontos encontrados dentro da curva padrão. Portanto, para o 

cálculo do fator foram desprezados os pontos em que a concentração de glicose se encontrava 

no extremo inicial da reta (10 mg/mL) e o ponto localizado muito fora da reta (40 mg/mL). O 

cálculo foi feito utilizando-se da expressão matemática: I – f = 1/a e II – Abs. / concentração 

de glicose = f = [glicose (mg)] / Abs. Logo após, foi calculada a quantidade de carboidratos 

da amostra através da expressão X µg C = f padrão x diluição x absorbância da amostra, a 

partir da qual se encontrou um valor de 13,23 mg de carboidratos / mL. O Valor Energético 

Total (VET) foi calculado considerando-se os teores de proteínas (4 Kcal), extrato etéreo 

(lipídeos) (9 Kcal) e carboidratos (4 Kcal) (BRASIL, 2005). 

 

4.2 Delineamento do Estudo 

 

O estudo foi desenvolvido no período de março a junho de 2009, envolvendo 50 

crianças, de ambos os gêneros, sem distinção de raça, apresentando anemia leve e fazendo uso 

de sulfato ferroso, na faixa etária de um (1) a seis (6) anos. Os ensaios seguiram as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, contidas na Resolução Nº 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde (ANEXO A). 

 

 

4.3 Locais de Execução da Pesquisa 

 

 Os ensaios clínicos foram realizados em três Centros de Referência da Educação 

Infantil (CREI) do município de João Pessoa – PB, CREI Maria da Conceição Bezerra (Dona 

Tana) (A), CREI Vicente Chaves (B) e CREI João Tota (C) (Figura 8). 

 Estes CREIs foram escolhidos por apresentarem crianças atendidas na faixa etária de 

um (1) a seis (6 anos), apresentarem condições socioeconômicas semelhantes e por 

conveniência. 
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Figura 8 – Localização geográfica dos Centros de Referência de Educação Infantil do 
município de João Pessoa-PB.  
(Fonte: Adaptado de www.maps.google.com) 

 

As análises laboratoriais de Vitamina A e da Proteína C Reativa (PCR) foram 

realizadas, respectivamente, no Centro de Investigação em Micronutrientes – CIMICRON – e 

no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) 

ambos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). As análises hematológicas foram 

realizadas no Laboratório de Patologia Clínica Hemato. 

 

4.4 Estudo Clínico 

 

 Trata-se de um estudo randomizado, duplo cego, previamente aprovado pelo Comitê 

de Bioética do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UFPB (parecer nº 1273). Os objetivos 

do estudo foram discutidos com a mãe ou responsável pela criança, para se obter o 

consentimento livre e esclarecido (ANEXO F), para participação do menor no projeto e 

autorizando a divulgação dos resultados da experiência, em eventos e periódicos de 

divulgação científica (TERMO DE CONSENTIMENTO – APÊNDICE F). 
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4.5 População de Estudo 

 

A população de estudo desta pesquisa foi constituída de 50 crianças que frequentam 

três CREIs do município de João Pessoa – PB. Os três CREIs atendem em média, 310 

crianças assim distribuídas: Dona Tana (A) 100 crianças, Vicente Chaves (B) 90 e João Tota 

(C) 120 crianças. Deste total, 40 da Maria da Conceição Bezerra (Dona Tana), 60 da João 

Tota e 40 do Vicente Chaves tiveram consentimento dos responsáveis para participar do 

estudo respeitando-se os critérios de exclusão, ou seja, não estarem anêmicos (n = 67), 

faltarem por mais de três dias (n= 03). Após os primeiros exames bioquímicos permaneceram 

no estudo 20, 30 e 20 crianças dos CREIs acima citados, respectivamente. Dentre as 70 

crianças, 50 participaram até o final do protocolo. Vale destacar que foram realizados exames 

bioquímicos em 140 crianças para selecionar aquelas que se encontravam anêmicas. 

 

4.6 Critérios de Inclusão  

 

 Foram incluídas no estudo as crianças que apresentaram níveis de hemoglobina < 11 

mg / dL.  

 

4.7 Critérios de Exclusão 

 

 Como critérios de exclusão foram considerados: criança fazendo uso de suplementos 

vitamínicos e/ou minerais, estimulantes do apetite e que apresentavam diagnóstico de 

patologias crônico-degenerativas, gastrintestinais e desnutrição grave, emitido pelo médico 

atuante na Unidade de Saúde da Família do bairro onde estavam localizadas nos referidos 

CREIs. 

 

4.8 Desenvolvimento do Estudo 

 

 As crianças foram distribuídas, em dois grupos: grupo de intervenção (GI) com 23 

crianças e grupo controle (GC) com 27, distribuídos de forma pareada; as crianças do GI 

receberam suco de manga e as do GC, um suco de manga artificial com 1% de manga. Os 

sucos foram administrados pela doutoranda com a ajuda de dois acadêmicos do Curso de 

Nutrição.     
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As crianças foram tratadas de parasitose intestinal antes da pesquisa, com 

medicamentos, e em seguida foi administrado sulfato ferroso: uma vez por semana para os 

menores de dois anos com dose semanal de 4 mg de ferro/kg de peso (BRASIL, 2005) e para 

os maiores de dois anos o esquema tradicional, de acordo com o peso e/ou conforme 

prescrição do pediatra. A administração do sulfato ferroso ficou sob a responsabilidade das 

mães e ou responsáveis da criança. 

As crianças do GI receberam suco de manga, 150 mL (às crianças de 1-2 anos) e 180 

ml (às crianças de 3-5 anos) contendo 60 % de polpa de manga, três (3) vezes por semana no 

almoço e uma (1) vez por semana no lanche da tarde. As do GC receberam o suco 

industrializado com manga a 1 % obedecendo ao mesmo esquema do GI, durante o período 

do estudo, ou seja, 8 semanas (60 dias). 

A ingestão alimentar das crianças foi avaliada utilizando-se o método resto / ingestão 

realizado em três dias, sendo três dias antes e três dias no final do protocolo visando avaliar a 

dieta oferecida às crianças e quanto lhes proporcionava (SALVY et.al., 2009; OLIVEIRA et 

al., 2006). As preparações eram oferecidas às crianças pelos funcionários do CREI (desjejum, 

almoço, lanche e jantar) foram identificadas quanto aos componentes e ao per capita 

(TEIXEIRA, 1995; PINHEIRO et al., 1994). Seus copos foram marcados com etiquetas com 

seus respectivos nomes, identificação e codificação conhecidas apenas pela doutoranda; para 

o restante da equipe, orientadoras, estatístico, entrevistadores, cozinheiras, monitoras, crianças 

e seus familiares, o estudo foi realizado às cegas.  

Os alimentos foram medidos e / ou pesados sendo os dados anotados em fichas para o 

controle do consumo, das sobras, das refeições servidas e rejeitadas (APÊNDICE D). As 

crianças comiam ad libitum e as porções eram suficientes para haver sobras. A medida da 

ingestão foi feita pesando-se o resto alimentar não ingerido, descontando-se este valor da 

quantidade oferecida, obtendo-se então a ingestão real de cada criança. Para o controle da 

pesagem e medição dos alimentos sólidos e pastosos, utilizou-se uma balança semi-analítica 

marca BENDER®, com capacidade para 5 Kg. Para os alimentos líquidos foi utilizado um 

copo medida graduado de 500 mL e escala de 25 mL onde era feita a medição do alimento 

rejeitado. Após o término das refeições, os pratos que continham os restos foram pesados para 

posterior cálculo da obtenção do volume de ingestão de cada criança. 

Após a coleta dos dados referentes à ingestão alimentar das crianças nos CREIs e o 

recordatório dietético do final de semana, foram calculadas as ingestões considerando 
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calorias, proteínas, carboidratos, lipídios, vitamina A, carotenóides, vitamina C, Ferro e fibras 

utilizando-se o programa Dietwin profissional. 

A suplementação no horário do almoço do CREI foi feita às 11h: 00min - 11h: 30min. 

e a do lanche da tarde às 14h: 00min. Com o acompanhamento da doutoranda e das bolsistas. 

Nesse período, as crianças foram acompanhadas clinica e laboratorialmente no início 

do estudo e após 60 dias, seguindo o protocolo estabelecido pela pesquisa. Durante o 

acompanhamento clínico foi realizada a verificação do peso e altura para o cálculo dos 

parâmetros peso para idade (PI), altura para idade (AI) e peso para altura (PA). 

O acompanhamento laboratorial foi realizado no Laboratório do HULW, no 

CIMICRON e no Laboratório Hemato. A coleta de sangue foi realizada no período da manhã 

em jejum de 12 horas, antes da suplementação e após a suplementação. 

Foram coletados dados antropométricos, dietéticos e bioquímicos das crianças e dados 

socioeconômicos das suas famílias.  

 

4.9 Protocolo Experimental 

 

 Foi elaborado um protocolo experimental para cada criança, com o objetivo de 

registrar todo o acompanhamento, antes e após a suplementação. No protocolo eram 

registrados peso, altura e resultados hematológicos. 

 

4.9.1 Exame físico 

 

4.9.1.1 Antropometria 

 

As crianças foram submetidas à avaliação antropométrica no início e no final do 

estudo, sendo os dados registrados em fichas (APÊNDICE B). A pesagem foi realizada em 

uma balança marca PLENNA®, calibrada a cada três pesagens, com capacidade de 150 Kg, na 

qual as crianças foram pesadas com o mínimo de vestimentas, sempre no período da manhã. 

O comprimento foi medido utilizando-se um antropômetro para as crianças até dois 

anos e a partir desta faixa etária a estatura foi medida por uma fita fixada à parede (sem 
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rodapé) cedida pelo Programa Mundial de Alimentos (PMA), observando-se as 

recomendações técnicas (BRASIL, 1983). 

A classificação do estado nutricional foi realizada de acordo com os critérios das 

novas curvas adotadas pela OMS, por meio dos índices de Altura para Idade (AI), Peso para 

Idade (PI) e Peso para Altura (PA) através do programa Epi Info versão 6.0 (DEAN, et al. 

1994) 

O padrão de referência utilizado foi National Center of Health Statistic – NCHS/OMS 

(WHO, 2006).  

 

4.9.2 Avaliação bioquímica 

 

Foram coletados 5 mL de sangue das crianças para a avaliação hematológica 

(eritrograma, ferro sérico e ferritina) a qual foi realizada no Laboratório de Análises Clínicas 

– Hemato do município de João Pessoa. 

A dosagem sérica de Vitamina A foi realizada no CIMICRON e a Proteína C Reativa no 

Laboratório de Análises Clínicas do HULW ambos da UFPB. 

A equipe responsável composta pela doutoranda e técnico de laboratório fez a coleta do 

sangue pela manhã, antes do desjejum das crianças no próprio CREI. Após a coleta, o 

material foi transportado adequadamente para o Laboratório de Patologia Clínica Hemato e 

para o CIMICRON da UFPB. As avaliações bioquímicas foram feitas no início do estudo, e 

sessenta dias depois, e foram as seguintes: 

 

4.9.2.1 Dosagem de retinol sérico 

 

Para a determinação do retinol sérico, após jejum noturno de 12 horas, foram coletados 

cerca de 4 mL de sangue venoso em seringas descartáveis, transferindo o material para tubos 

de ensaio previamente identificados e protegidos da luz.  

As amostras foram transportadas em caixas de isopor com gelo, mantendo-se a cadeia 

de frios para o CIMICRON da UFPB, para realizar a centrifugação, após completa 

coagulação, a 3.000 rpm (rotação por minuto) durante 10 minutos, para a separação total do 
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soro. O conteúdo foi acondicionado em três alíquotas, sendo que uma foi transferida para 

tubos eppendorf e, em seguida, acondicionadas em freezer à temperatura de - 20ºC, para 

dosagem retinol sérico por método cromatográfico (cromatografia líquida de alta resolução – 

HPLC) (FURR et al., 1992). As outras duas alíquotas foram destinadas as análises da Proteína 

C Reativa no Laboratório de Análises Clínicas do HULW e do ferro sérico e ferritina no 

Laboratório de Patologia Clínica HEMATO.  

Da amostra descongelada (soro), pipetando-se 100 µL, coletando-se em tubos cônicos 

de vidro. Foram adicionados 100 µL de etanol absoluto (C2H5OH) e agitou-se por 10 

segundos para que ocorresse a precipitação das proteínas (BESSEY et al., 1946; ARAÚJO; 

FLORES, 1978; FURR; TANUMIHARDI; OSLON, 1992). Para extrair a vitamina A, foi 

adicionado 200 µL de hexano e agitado por 45 segundos. Foi centrifugado a 3000 rpm por 5 

minutos. A amostra foi evaporada com Nitrogênio, o resíduo foi readissolvido com 50 µL de 

metanol e retirados 20 µL da amostra para injetar no HPLC. 

Durante todas as etapas, tomou-se o cuidado de manter as amostras ao abrigo da luz, em 

virtude da fotossensibilidade do retinol.  

O ponto de corte utilizado para identificar níveis de concentração de retinol séricos 

baixos foi < 20 µg/dL e para níveis inadequados < 10 µg/dL (WHO, 1996).  Foram 

consideradas portadoras de hipovitaminose A as crianças com retinol sérico <20 µg/dL 

(quadro 6). 

 

Quadro 3 – Valores de referência do Retinol Sérico        

 Desejável (µg / 

dL) 

Marginais (µg / 

dL) 

Baixos (µg / 

dL) 

Deficientes (µg/ 

dL) 

Retinol Sérico ≥ 30 20 – 30 < 20 < 10 

Fonte: Who, 1996 

  

 

4.9.2.2 Dosagem de Hemoglobina 

 

A dosagem da concentração de hemoglobina foi determinada pelo método 

cianometahemoglobina, no qual o Ferro heme da hemoglobina, oxihemoglobina e 

carboxihemoglobina são oxidados para o estado férrico pelo ferrocianeto, formando meta-
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hemoglobina a qual se combina com o cianeto ionizado para produzir cianometa hemoglobina 

de cor vermelha, sendo esta medida em espectrofotômetro calibrado em 540 nm (OMS, 

1975). 

 

4.9.2.3 Determinação do Valor Hematócrito 

 

Foi determinada, em porcentagem, a concentração de eritrócitos em dado volume de 

sangue não coagulado, mediante a centrifugação em tubo apropriado, em condições 

padronizadas. O volume de glóbulos depositados depende da velocidade e do tempo de 

centrifugação, como também do raio do centrifugador e da altura da coluna de sangue no tubo 

hematócrito, determinando-se assim, a proporção entre a parte sólida (eritrócitos) e a parte 

líquida (plasma) do sangue circulante, expressa em porcentagem (OMS, 1975). 

Os valores de referência para hemoglobina e hematócrito encontram-se no quadro 3. 

 

          Quadro 4 – Valores de referência da hemoglobina e hematócrito  

 Desejáveis Diminuídos (g/dl) 

Hemoglobina ≥ 12 g/dL < 11g/dL 

Hematócrito ≥ 32 % < 32 % 

           Fonte: OMS, 1975 

 

 

4.9.2.4 Dosagem de Ferro Sérico 

 

Para dosagem de ferro sérico foi utilizado um Kit específico da Labtest, através de um 

método colorimétrico no aparelho, COBRAS MIRA PLUS®, da Roche. 

Os íons férricos são dissociados da transferrina, por ação de um tampão de pH ácido e 

reduzidos a íons ferrosos por ação da hidroxilamina. Após a adição de ferrozine forma-se um 

complexo magenta brilhante. A intensidade da coloração é diretamente proporcional à 

concentração de Ferro. A absorbância é medida fotometricamente entre 540 nm e 580 nm.  
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                         Quadro 5 – Valores de referência do ferro sérico  

 Desejáveis µg/dl Diminuídos (µg/dl) 

Ferro 

Sérico 

50 a 100  < 50  

           Fonte: PARDINI, 2004/2005 

 

 

4.9.2.5 Dosagem de Ferritina 

 

A análise foi realizada no soro das crianças, em conjunto com o analisador 

IMMULITE® para o diagnóstico clínico da deficiência e do excesso de Ferro, pelo princípio 

ensaio imunométrico, usando-se KIT da IMMULITE.   

 

                          Quadro 6 – Valores de referência de Ferritina 

 Desejáveis (ng/mL) Diminuídos (ng/mL) 

Ferritina 10 a 140  < 10  

              Fonte: PARDINI, 2004/2005 

 

 

4.9.2.6 Determinação da Proteína Reativa C Ultra Sensível (PCR) 

 

A análise da Proteína C-Reativa (PCR) foi realizado no Laboratório de Análises 

Clínicas do HULW.  

 O método de dosagem da Proteína C-Reativa consiste no fato de a PCR sérica 

provocar uma aglutinação das partículas de látex cobertas com anticorpos anti-proteína C-

reativa humana. A aglutinação das partículas de látex é proporcional à concentração de PCR e 

pode ser quantificada por turbidimetria (PRICE et al., 1987). A PCR foi determinada pelo 

método de aglutinação de partículas por látex (quantitativo), utilizando o Kit BioSystems 

PCR Latex (BioSystems: Reagents & Instruments, Barcelona, Spain). O ponto de corte 

utilizado como indicativo de atividade inflamatória foi PCR > 12 mg/L, (SMUTS et al., 

2005). 
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4.9.2.7 Tratamento Estatístico 

 

O cálculo dos índices antropométricos foi realizado utilizando-se o programa Epi Info 

6.04 (DEAN et al., 1994). As variáveis contínuas foram testadas, segundo a normalidade da 

distribuição. Para verificar se houve diferença significativa quanto ao estado nutricional entre 

o grupo intervenção e o grupo controle aplicou-se o teste de Friedman para comparações 

múltiplas de populações pareadas. Para as variáveis hemoglobina, hematócrito e retinol sérico 

foi aplicado o teste paramétrico ANOVA e para ferritina, ferro sérico e PCR utilizou-se o 

teste de Friedman. 

 Foi adotado o nível de significância de 5% (0,05). Os dados foram digitados na 

planilha Excel e o software utilizado foi o programa estatístico R (CORE R 

DEVELOPMENT TEAM, 2006) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

                     RESULTADOS 
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5  RESULTADOS 

 

A partir da análise centesimal da manga, foram encontrados os seguintes resultados: 

16,83 % de umidade; 1,24 % de resíduo mineral fixo; 0,33 % de proteínas; 0,29 % de lipídios; 

13,23 % de carboidratos e VET de 63,6 kcal (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Composição centesimal do fruto da Mangifera indica L. 

utilizada na suplementação das crianças do GI de CREIs municipais.  

 

 

O estudo contou com a participação de 50 crianças que apresentaram as seguintes 

características: em relação ao gênero 34,8 % eram do gênero masculino e 65,2 % do feminino; 

quanto à idade, 17,4 % eram da faixa etária de um a três anos e 82,6 % de quatro a seis anos; 

quanto ao peso, as crianças apresentaram uma média de 15,09 kg e 15,74 kg para os grupos 

intervenção (GI) e controle (GC) antes da suplementação e de 15,73 kg e 16,27 kg 

respectivamente, após a suplementação (tabela 1). 

 

  

 



 
 

 

6
3 

 

 

 

Tabela 1 – Características com relação ao gênero, idade e peso das crianças dos CREIs do município de João Pessoa – PB. 

  Intervenção 

Antes 

Controle 

Antes 

Intervenção 

Após 

Controle 

Após 

 Nº % X Desvio Nº % X Desvio Nº % X Desvio Nº % X Desvio 

Gênero 

Masculino 

 

8 

 

34,8 

 

- 

 

- 

 

11 

 

40,7 

 

- 

 

- 

 

8 

 

34,8 

 

- 

 

- 

 

11 

 

40,7 

 

- 

 

- 

Feminino 

 

Idade 

1-3 anos                 

3-6 anos 

15 

 

 

4 

19 

65,2 

 

 

17,4 

82,6 

- 

 

 

2,29 

4,30 

- 

 

 

0,61 

0,80 

16 

 

 

5 

22 

59,3 

 

 

18,5 

81,5 

- 

 

 

2, 15 

4,19 

- 

 

 

0, 65 

0,66 

15 

 

 

3 

20 

65,2 

 

 

13 

87 

- 

 

 

2,31 

4,44 

- 

 

 

0,60 

0,85 

15 

 

 

4 

23 

65,2 

 

 

14,8 

85,2 

- 

 

 

2,16 

4,31 

- 

 

 

0,52 

0,69 

 

Peso 23 46 15,09 2,68 27 54 15,74 4,28 23 46 15,73 2,71 27 54 16,27  
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Quanto ao perfil da renda familiar observou-se que a maior frequência foi entre um e 

dois salários mínimos com 52 % das mães responsáveis pelo sustento da família. Quanto à 

profissão 50 % eram domésticas e 28% eram profissionais do lar. Com relação à escolaridade 

materna verificou-se que a maior proporção foi o ensino fundamental incompleto (tabela 2). 

 

Tabela 2 – Características socioeconômicas das crianças de CREIS do município de João 

Pessoa – PB. 

VARIÁVEIS                    N                                      % 

RENDA FAMILIAR   

≤ 1 Salário mínimo      14 28 

1 – 2 Salários mínimos     19 38 

2-3 Salários mínimos     4 8 

   

ESCOLARIDADE MATERNA   

Ensino fundamental incompleto    44                                            88 

Ensino fundamental completo     5                                          10 

Ensino médio incompleto     1                                 2 

   

PROFISSÃO MATERNA   

Doméstica   25 50 

Do lar  14 28 

Outros  10 20 

   

RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO   

SIM  26 52 

NÃO  24 48 

 

 

Na tabela 3 estão representados os dados sobre o estado nutricional das crianças das 

creches estudadas, antes e após a suplementação, de acordo com o indicador ZPI expresso em 

escores Z. Verifica-se que do total de crianças estudadas a maioria do grupo GI (60,9 % e 

65,0%) e do GC (74,1% e 70,4%) encontram-se eutróficas e que 26,1% e 22 % das crianças 
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do GI e 14,8% e 18,5 % do GC apresentam baixo peso para a idade antes e após a 

suplementação, respectivamente.  

 

 

Tabela 3 - Médias, desvio padrão e distribuição do estado nutricional das crianças dos CREIs 

do município de João Pessoa – PB, antes e após a intervenção, segundo o indicador peso para 

idade (PI) . 

Indicador Nutricional Grupos ZPI 

                 Antes                                               Após 

  Nº % Χ Desvio Nº % Χ Desvio 

Peso elevado para idade  

GI 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 GC 1 3,7 3,2 - - - - - 

          

Risco de sobrepeso GI 3 13 1,48 0,16 3 13 1,45 0,22 

 GC 2 2 7,41 1,30 1 3,7 1,12 - 

          

Eutrofia  GI 14 60,9 -0,30 0,34 15 65,0 -0,28 0,3 

 GC 20 74,1   19 70,4 -0,29 0,6 

          

Baixo peso para idade GI 6 26,1 -2,34 0,33 5 22 -1,51 0,34 

 GC 4 14,8 -1,39 0,30 5 18,5 -1,19 0,18 

          

GI = Grupo intervenção; GC = Grupo controle; n = 50 

 

 

O índice Altura para Idade apresentou 8,7% e 7,41% do GI e GC, respectivamente 

apresentaram baixa estatura para a idade (dados não apresentados). Para o indicador Peso para 

idade (PI), 26,1% das crianças do GI e 14,8 % das crianças do GC apresentaram baixo peso 

para idade antes da suplementação, e após a suplementação 22,0% 18,5% das crianças do GI e 

GC, respectivamente, estão com baixo peso em relação à idade (PI). 

Na tabela 4 estão representados os dados sobre o estado nutricional das crianças dos 

CREIs estudados, antes e após a suplementação, de acordo com o indicador ZPA expresso em 

escores Z. Verifica-se que, antes e após a suplementação, a maioria das crianças de ambos os 
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grupos continuam eutróficas e que 4,3% e 3,7% das crianças dos grupos ‘Intervenção’ e 

‘Controle’ estão, respectivamente, com sobrepeso após a suplementação, e 8,7% e 3,7% das 

crianças dos grupos intervenção e controle estão, respectivamente, com déficit de altura para a 

idade (dados não apresentados). 

 

Tabela 4 - Médias, desvio padrão e distribuição do estado nutricional das crianças dos CREIs 
do município de João Pessoa – PB, antes e após intervenção, segundo o indicador peso para 
altura (PA). 
 

Indicador Nutricional Grupos ZPA 

                   Antes                                                         Após 

  Nº % Χ Desvio Nº % Χ Desvio 

Obesidade GI - - - - - - - - 

 GC - - - - - - - - 

          

Sobrepeso GI - 

 

- - - 1 4,3 2,05 - 

 GC 1 4,35 2,5 - 1 3,7 2,51 - 

          

Risco de sobrepeso GI 2 8,7 1,42 0,24 3 13,0 1,31 0,29 

 GC 3 11,1 1,56 0,36 3 11,1 1,54 0,35 

          

Eutrofia GI 17 73,9 -0,10 0,54 18 78,0 -0,02 0,52 

 GC 20 74,1 -0,06 0,56 22 81,5 0,14 0,59 

          

Risco nutricional GI 3 13 -1,37 0,07 1 4,3 -1,13 - 

 GC 3 11,1 -1,07 0,05 1 3,7 -1,24 - 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Na Tabela 5 compara-se a média inicial e final dos valores sanguíneos da hemoglobina e hematócrito das crianças anêmicas. Observa-se 

que houve diferenças nas médias de ambos os grupos (Intervenção e Controle) para esses parâmetros bioquímicos. 

 

Tabela 5 - Avaliação hematológica das crianças anêmicas dos CREIS do município de João Pessoa – PB, antes e após a intervenção 
 

Variáveis Grupo Intervenção 

(N = 23) 

Grupo Controle 

(N = 27) 

  

% 

 

Χ 

 

Desvio 

 

X2 

 

% 

 

Χ 

 

Desvio 

 

X2 

Hemoglobina 

g/dL (antes) 

 

46 

 

10,56 

 

1,05 

 

 

 

54 

 

10,5 

 

0,87 

 

    0, 846*    0, 9312* 

Hemoglobina 

g/dL (após) 

 

46 

 

11,43 

 

0,99 

  

54 

 

11,37 

 

0,67 

 

         

Hematócrito 

% (antes) 

 

46 

 

32,35 

 

2,91 

  

54 

 

32,11 

 

0,67 

 

    2, 4889*    2, 673* 

Hematócrito 

% (após) 

 

46 

 

34,96 

 

2,99 

  

54 

 

34,65 

 

1,74 

 

0,05 

N=50; X2=Anova;*p < 0,05 
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Na tabela 6 observa-se que a frequência de anemia das crianças de ambos os 

grupos, após a suplementação foi de 69,5 % para o GI e  74 % para o GC. 

 

 

Tabela 6 – Frequência de anemia das crianças dos CREIs do município de João Pessoa 

após a intervenção. 

  GI  GC 

Variáveis  N %  N % 

 

Hemoglobina 

(g/dL) 

 

 

≥ 11g/dl 

< 11g/dl 

 

16 

7 

 

   69,5 

   30,5 

  

20 

7 

 

74,0 

26,0 

       

Hematócrito 

(%) 

≥ 32 % 

< 32% 

    16          

      7 

   69,5 

   30,5 

       20       

        7 

74,0 

    26,0 
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Na tabela 7 estão representadas as médias iniciais e finais dos níveis sanguíneos 

de retinol sérico e ferritina, não havendo diferenças entre elas. 

 

 

Tabela 7 – Níveis sanguíneos de retinol sérico e ferritina das crianças anêmicas dos 

CREIs do município de João Pessoa – PB, antes e após a intervenção 

 

 

 

 

X Desvio X Desvio 

Retinol Sérico µg/dL 
(antes)

39,33 11,83 37,87 8,68

Retinol Sérico µg/dL 
(após)

40,21 8,06 36,61 7,55

Ferritina nanog/mL 
(antes)

27,09 16,08 34,41 25,58

Ferritina nanog/mL 
(após) 

27,91 13,29 54 36,78 20,37

Grupo Intervenção
N = 23

Grupo Controle
N = 27

Variáveis
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Na tabela 8 compararam-se a média inicial e final do ferro sérico e da PCR de 

crianças anêmicas. Observa-se que houve uma diferença na média da PCR entre os dois 

momentos do experimento. 

 

 

Tabela 8 – Níveis sanguíneos de ferro sérico e proteína C reativa (PCR) de crianças 

anêmicas dos CREIs do município de João Pessoa – PB, antes e após a intervenção. 

 

 

Variáveis Grupo Intervenção 

(N = 23) 

 Grupo Controle 

(N = 27) 

 

 

  

Χ 

 

X2 

 

Desvio 

   

Χ 

 

X2 

 

Desvio 

Ferro sérico µg/dL 

(antes) 

  

47,0 

  

20,67 

   

59,26 

  

24,20 

   116     211,5  

Ferro sérico µg/dL 

(após) 

  

59,26 

  

24,38 

   

62,63 

  

22,45 

          

PCR 

(antes) 

  

2,56 

  

4,61 

   

2,84 

  

4,38 

   

 

 

215,5 

     

426,5 

 

 PCR 

 (após)  

  

 

 

0,87* 

 

2,31 

   

0,73* 

  

1,31 
 

N = 50; X2 - Friedman; *p < 0,05 

 

 

O suplemento com sulfato ferroso em quantidades adequadas diminuiu o 

processo inflamatório, levando a redução dos valores de PCR em ambos os grupos após 

a suplementação. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Para a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2001) a anemia em algumas áreas 

do mundo é um problema de Saúde Pública e esta se classifica conforme a prevalência 

com que ocorre: a prevalência entre 5 e 19 % caracteriza um problema discreto, de 20 a 

39,9 % um problema moderado e de 40 % ou mais, um problema grave.  

No Brasil, a anemia é um grave problema de Saúde Pública, com prevalência 

elevada, variando de 46,3 a 73,2 % (ROCHA et al., 2008; MATTA et al., 2005).   

Os resultados do presente estudo revelaram uma prevalência de 50% de anemia 

em crianças pré-escolares com média de hemoglobina de 10,5 g/dl. Estes resultados 

estão de acordo com os encontrados por Vieira et al., (2007), Biscegli  et al., (2008); 

Almeida et al., (2004), Brunken et al., (2002). 

A casuística foi homogênea quanto às variáveis gênero, peso e idade antes da 

intervenção (tabela 1). Após a intervenção com sulfato ferroso, os dois grupos, 

intervenção e controle, ocorreu diferença significativa no grupo intervenção relacionada 

ao peso (p< 0, 0001) (tabelas 1 e 4). Esse aumento de peso pode ser considerado um 

reflexo da suplementação com suco de manga no grupo intervenção (GI). Mais estudos 

serão necessários para subsidiar essa hipótese. 

No que concerne ao impacto do tratamento com ferro sobre o estado nutricional 

das crianças os resultados na literatura consultada são controversos. Biscegli et al., 

(2008) ao compararem os dados das crianças com distúrbios nutricionais no início e no 

final do estudo, verificaram que não houve diferença significante entre os dois períodos.  

Por outro lado, segundo Lima et al., (2006), apenas para o índice peso para idade 

observou-se incremento estatisticamente significativo para as crianças que faziam uso 

do sulfato ferroso. A literatura registra ainda resultados semelhantes em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento com crianças anêmicas que receberam essa 

suplementação (AUKETT et al., 1986; JUDISCH et al., 1996; CHAWANG; 

SOEMANTRI; POLLITT, 1988; MORAIS; FERRARI; FISBERG, 1993). Embora 

ocorram relatos quanto à relação de sulfato ferroso com a diarréia, que interferem na 

perda de peso, segundo Lima et al., (2006), a morbidade por diarréia para os grupos de 

intervenção com anemia e o grupo controle apresentou comportamento semelhante, ou 

seja, uma redução na duração (em dias) nos dois períodos analisados, antes (0-11 
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meses) e durante a intervenção (12-18 meses), sugestivo da ausência de influência do 

tratamento com ferro sobre a diarréia. Por outro lado, Eisenhut (2007) rebate este 

resultado, relatando que em uma meta-análise de 28 ensaios randomizados controlados 

sobre suplementação de ferro houve um risco maior de diarréia em indivíduos que 

receberam suplementos de ferro comparados àqueles que receberam placebo 

(IANNOTTI et al., 2006). O autor também menciona outros estudos com resultados 

semelhantes em Bangladesh e Tanzânia onde inclusive as crianças suplementadas com 

ferro apresentaram probabilidade maior de morte ou de necessidade de tratamento 

hospitalar. Isso se deve em parte a um risco significativamente maior de complicações 

relacionadas com a malária, no entanto, deixa claro que as crianças com anemia 

ferropriva comprovadamente se beneficiam da suplementação de ferro e que o maior 

problema é a recomendação geral de suplementação de ferro para todas as crianças em 

uma população com alta prevalência de anemia ferropriva e doenças infecciosas, para as 

quais não se deve recomendar a suplementação (SAZAWAL et al., 2006; FRITSCHE et 

al., 2001). 

Os mecanismos através dos quais o ferro pode exacerbar as doenças infecciosas 

são bem descritos na literatura e dizem respeito ao Plasmodium falciparum, devido ao 

fato de que este inibe a expressão do óxido nítrico sintase indutível, que 

subsequentemente diminui a formação de óxido nítrico nos macrófagos. O óxido nítrico 

é um elemento chave na inibição celular mediada por macrófagos e por anticorpos 

antiplasmodium, que é essencial para a imunidade contra os estágios sanguíneos do P. 

falciparum. O ferro também é essencial para a multiplicação das bactérias, como 

Escherichia coli, Mycobacteria sp, Shigella sp e Staphylococcus sp (FRITSCHE, 2001). 

Ainda de acordo com Eisenhut (2007), a recomendação geral de suplementação 

de ferro para todas as crianças em uma população com alta prevalência de anemia 

ferropriva e doenças infecciosas não se justifica. Apenas crianças com anemia 

ferropriva comprovada se beneficiam da suplementação de ferro. Se as crianças sem 

deficiência de ferro receberem suplementos deste mineral, elas podem não só sofrer 

complicações mais graves da doença infecciosa, mas também apresentar crescimento 

reduzido. 

A proposta de administrar o sal de ferro semanalmente, e não diariamente, foi 

baseada na teoria de que o ferro é absorvido pelas células da mucosa do intestino, que se 

renovam em cada quatro a seis dias. Como mecanismo de controle, a mucosa intestinal 
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bloqueia a absorção de sais de ferro quando administrados repetidamente, havendo 

eliminação intestinal quando a dose é superior à capacidade e à necessidade de 

absorção. Com a administração semanal, haveria maior proporção de absorção de ferro 

em relação a cada dose administrada, em comparação com a diária, já que o intervalo 

semanal permite a renovação das células da mucosa intestinal, com diminuição dos 

eventos adversos. Doses baixas de ferro fornecidas semanalmente são consideradas 

efetivas, uma vez que o ferro é absorvido de forma mais eficaz (BRASIL-MS, 2008; 

MONTEIRO et al., 2001). Segundo o exposto anteriormente existem conflitos quanto à 

adoção do esquema diário ou semanal e quanto a real efetividade desta suplementação 

no tratamento da anemia. 

Embora a manga seja fonte de vitamina A, na forma de beta caroteno, vitamina 

C e fibras (solúveis) observou-se no presente estudo que o uso desta fruta como 

suplemento não interferiu na elevação dos valores de hemoglobina, hematócrito, ferro 

sérico e ferritina, considerando que as 74 % e 69,5 % das crianças dos grupos controle e 

intervenção, alcançaram valores normais de hemoglobina (tabelas 5 e 6). Possivelmente 

as quantidades das vitaminas anteriormente mencionadas não tenham sido suficientes 

para melhorar a biodisponibilidade do ferro não heme, como também a quantidade de 

fibras presentes no suco pode ter interferido negativamente, impedindo um aumento 

mais substancial de hemoglobina no grupo intervenção (tabela 5). 

No presente estudo observou-se redução dos valores de PCR (tabela 8) em 

ambos os grupos, possivelmente por tratar-se de crianças com estado vitamínico A 

adequado como também do efeito do sulfato ferroso (Tabela 7). 

A importância de se analisar a PCR nesse estudo em um primeiro momento foi 

de identificar crianças com processo inflamatório agudo com a finalidade de possibilitar 

uma melhor expressão do estado vitamínico A, pois, a concentração de retinol 

plasmático sofre forte influência na presença de infecções agudas clínicas e subclínicas 

podendo afetar a interpretação dos resultados obtidos (ESPE, 2007). Em um segundo 

momento os valores de PCR foram comparados nos grupos consumindo manga e/ou 

suco artificial mais sulfato ferroso para verificar a existência ou não de relação de um 

alimento rico em vitamina com ação antioxidante e os níveis séricos de PCR 

(ESMAILLZADEH ET AL.2006). 

Gillooly et al., (1984) concluíram que, embora a lignina e a hemicelulose inibam 

a absorção do ferro, em humanos, a pectina e a celulose mostraram efeito oposto.    
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Pesquisas mostraram que suplementos de fibras, se ingeridos em quantidades elevadas, 

poderiam influenciar negativamente na absorção de minerais. Paradoxalmente, as fibras 

solúveis têm sido associadas ao aumento da biodisponibilidade de minerais como ferro, 

magnésio e zinco, contribuindo, dessa forma para a redução da incidência de 

determinadas doenças de fundo carencial, como a anemia ferropriva e a osteoporose 

(GERMANO, 2002; MARQUES, 1999; BAXTER, 1999); no presente estudo, este 

efeito não foi observado, provavelmente pela pequena quantidade de fibras solúveis 

contida no reduzido volume de suco. 

Baseado em um fato já conhecido, a recuperação dos indicadores de deficiência 

segue a ordem inversa da depleção, a recuperação da hemoglobina ocorre primeiro e a 

recuperação da ferritina por último.  No entanto, em alguns estudos como o de Almeida 

et al., (2004) não se observou maiores concentrações da hemoglobina com o uso de 

sulfato ferroso, ao contrário do encontrado no presente estudo, no qual ocorreu à 

recuperação dos valores de hemoglobina para a maioria das crianças (74 e 69,5%) 

(Tabela 6). No entanto não se chegou a recuperar os valores de ferritina (tabela 7); 

provavelmente, fosse necessário um maior tempo de suplementação. 

 Mahu et al. (1988), ao estudarem 384 crianças de Réunion com idade inferior a 

seis anos, também não observaram efeito da ferroterapia prévia sobre os valores de 

hemoglobina. Roughead e Hunt (2000) observaram que a suplementação com ferro 

medicamentoso reduz a absorção do ferro não-heme da dieta dos adultos, um fato que 

em muitos casos nulifica o efeito benéfico do medicamento sobre as reservas de ferro. 

Por outro lado, essa constatação pode indicar que a ferroterapia oral, na forma que é 

comumente realizada no Brasil, isto é, doses diárias de sal de ferro, não são suficientes 

para combater a anemia e a deficiência de ferro segundo Almeida et al., (2004). Na 

verdade, muitos autores têm demonstrado que a alta incidência de efeitos colaterais 

quase sempre leva à baixa aceitação desse tipo de tratamento (STULBACH, 2009; 

CARDOSO; PENEDO, 1994; BATISTA FILHO; FERREIRA, 1996).  

Estes resultados sobre a ineficácia do uso do sulfato ferroso no tratamento da 

anemia não foram observadas no presente estudo, para a maioria das crianças anêmicas, 

devido, provavelmente, a fatores importantes como alimentação equilibrada, ainda que 

não contendo farinhas fortificadas com ferro, tratamento das parasitoses, atividades 

recreativas como também um protocolo diferenciado sobre o uso das doses de sulfato 
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ferroso (3 vezes por semana), além do que todas as crianças apresentavam valores de 

retinol sérico na faixa de normalidade.  

O uso da suplementação diária com sulfato ferroso, segundo Engstrom et al. 

(2008), também foi efetivo em aumentar a concentração de hemoglobina sérica e em 

reduzir o risco de anemia em crianças de seis a doze meses de idade. O mesmo não 

acontecendo com o esquema semanal. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Gross; Benade; Lopez (2005); Hop; Berger (2005); López de Romaña et al. (2005), 

Smuts et al. (2005) e Untoro et al. (2005). 

Embora existam fortes evidências da associação entre ferro e vitamina A, os 

mecanismos para explicá-la ainda são obscuros (BLOEM, 1995). 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 (PEREIRA et al., 2007; WILLOWS; GRAY-DONALD, 2003; NETO; 

PRIORE; FRANCESCHINI, 2007). 

O ácido ascórbico, quando ingerido juntamente com o ferro não-heme, 

potencializa sua absorção, mantendo-o na forma de quelato ferro-ascorbato solúvel no 

intestino delgado. Mesmo com aumento do pH. Como agente redutor, mantém o ferro 

dos alimentos no estado ferroso, que é mais solúvel. O ferro da alimentação contido nas 

frutas e vegetais, que são ricos em ácido ascórbico, normalmente, é 15% disponível 

(MOURA; CANNIATTI-BRAZACA, 2006). 

Com tudo isto, porém, pode-se inferir que não ocorreu impacto do uso do fruto 

da Mangífera indica L.(manga) no tratamento de crianças anêmicas fazendo uso do 

sulfato ferroso. Mais estudos serão necessários para fundamentar essa possibilidade. 
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CONCLUSÕES 

 

 

As evidências encontradas no presente estudo permitem enunciar que: 

- No grupo intervenção (GI) suplementado com o suco de manga houve um 

aumento de peso maior do que nas crianças do grupo controle (GC). 

- Mais de 50% das crianças de ambos os grupos atingiram níveis normais de 

hemoglobina utilizando suplementação com sulfato ferroso. 

- A suplementação com o suco de manga não interferiu nos valores 

hematológicos das crianças do grupo intervenção (GI) logo, o fruto da manga, nas 

quantidades estudadas, não apresenta propriedade de saúde no combate a anemia em 

crianças apresentando valores normais de retinol sérico e fazendo uso de sulfato ferroso. 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM PRODUTOS NATURAIS E SINTÉTICOS 
BIOATIVOS 

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA FARMACÊUTICA 
 
DATA:_________________                                                                                                                 
CREI:__________________________ 
 

Avaliação Bioquímica 
 

 Nome Hb 
(g/dl) 

Ht 
(%) 

Vit. A Ferro 
Sérico 

Ferritina PCR 
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APÊNDICE B 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM PRODUTOS NATURAIS E SINTÉTICOS 

BIOATIVOS 
LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA FARMACÊUTICA 

 
DATA:_________________                                                                       
CREI:______________________________________________ 
 

Avaliação Antropométrica 
 

  
Nome DN Peso 

(kg) 
Altura 
(cm) 

A/I P/I P/A 
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APÊNDICE C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM PRODUTOS NATURAIS E SINTÉTICOS 
BIOATIVOS 

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA FARMACÊUTICA 
 

 
CREI ___________ 

Frequência – Mês ____________ 
 

 NOME                               
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APÊNDICE D 

 

Pesagem Direta de Alimentos 
CREI:________________________________ 

 
DATA:______________                              NOME DA CRIANÇA______________________________ 
Peso:________________                       Altura____________________ 

 
PESO DAS PREPARAÇÕES 

 
 

REFEIÇÃO 
 

PREPARAÇÃO 
Peso dos 

alimentos (g) com 
o peso do 

prato/copo 

Peso dos 
alimentos 

rejeitados(g) com 
o peso do 

prato/copo 

 
Ingerido 

 
 

DESJEJUM 
 
Peso do copo: 
 
Peso do Prato: 

 
 

 

    

 
 
 

LANCHE 
 

    

 
 
 
 

ALMOÇO 
 
 

 
 
 

    

 
 
 
 

LANCHE 
 
 

 

    

 
 
 
 

 
JANTAR 
 
 
 

    

 



103 
 

 

 APÊNDICE E 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM PRODUTOS NATURAIS E 

SINTÉTICOS BIOATIVOS 
LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA FARMACÊUTICA 

 
 

Questionário Sócio- Econômico 
 

 
1. Nome da criança: _________________________________________________ 
2. Data de Nascimento: _____ / _____ / _______ 
3. Peso ao nascer: __________________g 
4. Foi amamentado? (  ) Sim                 (   ) Não 

Quanto tempo? _________________    Exclusivo? __________ 
5. Já foi interno? (   ) Sim                        (   ) Não 
       Qual motivo? ___________________________________________________ 
6. Regularidade na vacinação: (   ) Sim           (   ) Não 
7. Presença de doenças redutíveis por vacinação? (   ) Sim                   (   ) Não 
    Quais? __________________________________________________________ 
8. Data de admissão na creche: _________________________________________ 
9.  Tipo de moradia: (   ) Alvenaria                                (   ) Outros 

     10.  Profissão da mãe: _________________________________________________ 
11. Escolaridade materna: (   ) 

      (1) Não alfabetizada       (2) 1ºgrau incompleto   (3) 1º grau completo                                   
      (4) 2º grau incompleto   (5) 2º grau completo    (6) 3º grau incompleto 
      (7) 3º grau completo 

 
     12. Profissão do pai: _________________________________________________ 
     13. Escolaridade do pai: (   ) 
     14. Total nº de filhos: (   )                    Filho vivos: (   ) 
     15. Posição que a criança ocupa na família: (   ) 
     16. Total de pessoas na casa: ______ 
     16. É responsável pelo sustento da família? (   ) Sim               (   ) Não 
     17. Renda familiar (em SM): 
      (   ) ≤ 1 SM             (  ) 1-2 SM              (  ) 2-3 SM         (  ) 3-4 SM        (  ) ≥ 5 SM  
      
    18. Saneamento Básico: (   ) Sim                         (   ) Não 
          Tipo: _____________________________ 
 
   19. Destino do lixo:  
     (   ) Recolhido               (  ) Queimado         (  ) Enterrado     (  ) outros   
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APÊNDICE F 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
             Prezado (a) Senhor (a)  
 

Esta pesquisa é sobre o Impacto do uso da manga (Mangífera índica) no tratamento da 
anemia em crianças pré-escolares e está sendo desenvolvida pela Profª Susy M. Souto de 
Oliveira, aluna do Curso de Pós - Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos da 
Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Profª. Drª. Margareth de Fátima F.M. 
Diniz e da Profª Drª Maria José de Carvalho Costa. 

Os objetivos do estudo são: Avaliar o impacto da manga (Mangífera índica) no 
tratamento da anemia em crianças pré-escolares; Avaliar a eficácia e segurança do uso da manga 
no tratamento da anemia; determinar o estado nutricional das crianças antes e após o período de 
administração; determinar os valores de vitamina A, hemoglobina total e do hematócrito das 
crianças antes e após o período de administração. 

A finalidade deste trabalho é contribuir para a prevenção e tratamento da anemia em 
crianças em fase pré-escolar utilizando um alimento do hábito regional. 

Solicitamos a sua colaboração para que seu filho participe da avaliação nutricional (peso 
e altura), exames bioquímicos (hemoglobina, hematócrito e vitamina A, ferro sérico e ferritina), 
avaliação do consumo alimentar e entrevista, como também sua autorização para apresentar os 
resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista científica. Por ocasião 
da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.  Informamos que essa pesquisa 
não oferece riscos, previsíveis, para a sua saúde. Esclarecemos que a participação de seu (a) 
filho (a) no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) não é obrigado (a) a fornecer as 
informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela Pesquisadora. Caso decida não 
participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum 
dano, nem haverá modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. 

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 
necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 
consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 
receberei uma cópia desse documento. 

 
                             ______________________________________ 
                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  
                                          ou Responsável Legal 
 
Contato com o Pesquisador (a) Responsável   
Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a pesquisadora: 
Profª Susy M.Souto de Oliveira 
 Endereço: Praça D.Úlrico, 56 - Centro             /                     Universidade Federal da Paraíba 
Telefone: 30440324                                           /                    Telefone: 3216-7417 

 
Atenciosamente, 

 
   Profª Susy M.Souto de Oliveira                                              Profª Drª Maria José de Carvalho 
Costa 
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ANEXO A 

 
 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 196 DE 10 DE OUTUBRO DE 1996 
 
 
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua Quinquagésima Nona Reunião 
Ordinária, realizada nos dias 09 e 10 de outubro de 1996, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 
pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, RESOLVE: 

 
Aprovar as seguintes diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos: 
I - PREÂMBULO 
A presente Resolução fundamenta-se nos principais documentos internacionais 

que emanaram declarações e diretrizes sobre pesquisas que envolvem seres humanos: o 
Código de Nuremberg (1947), a Declaração dos Direitos do Homem (1948), a 
Declaração de Helsinque (1964 e suas versões posteriores de 1975, 1983 e 1989), o 
Acordo Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ONU, 1966, aprovado pelo 
Congresso Nacional Brasileiro em 1992), as Propostas de Diretrizes Éticas 
Internacionais para Pesquisas Biomédicas Envolvendo Seres Humanos (CIOMS/OMS 
1982 e 1993) e as Diretrizes Internacionais para Revisão Ética de Estudos 
Epidemiológicos (CIOMS, 1991). Cumpre as disposições da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata: Código de Direitos do 
Consumidor, Código Civil e Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 
Orgânica da Saúde 8.080, de 19/09/90 (dispõe sobre as condições de atenção à saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes), Lei 8.142, de 28/12/90 
(participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde), Decreto 99.438, de 
07/08/90 (organização e atribuições do Conselho Nacional de Saúde), Decreto 98.830, 
de 15/01/90 (coleta por estrangeiros de dados e materiais científicos no Brasil), Lei 
8.489, de 18/11/92, e Decreto 879, de 22/07/93 (dispõem sobre retirada de tecidos, 
órgãos e outras partes do corpo humano com fins humanitários e científicos), Lei 8.501, 
de 30/11/92 (utilização de cadáver), Lei 8.974, de 05/01/95 (uso das técnicas de 
engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente 
modificados), Lei 9.279, de 14/05/96 (regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial), e outras. 

Esta Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os 
quatro referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e 
justiça, entre outros, e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à 
comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado. 

O caráter contextual das considerações aqui desenvolvidas implica em revisões 
periódicas desta Resolução, conforme necessidades nas áreas tecnocientífica e ética. 

Ressalta-se, ainda, que cada área temática de investigação e cada modalidade 
de pesquisa, além de respeitar os princípios emanados deste texto, deve cumprir com as 
exigências setoriais e regulamentações específicas. 
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II - TERMOS E DEFINIÇÕES 
A presente Resolução adota no seu âmbito as seguintes definições: 
II. 1 - Pesquisa - classe de atividades cujo objetivo é desenvolver ou contribuir 

para o conhecimento generalizável. O conhecimento generalizável consiste em teorias, 
relações ou princípios ou no acúmulo de informações sobre as quais estão baseados, que 
possam ser corroborados por métodos científicos aceitos de observação e inferência. 

II. 2 - Pesquisa envolvendo seres humanos - pesquisa que, individual ou 
coletivamente, envolva o ser humano, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou 
partes dele, incluindo o manejo de informações ou materiais. 

II. 3 - Protocolo de Pesquisa - Documento contemplando a descrição da 
pesquisa em seus aspectos fundamentais, informações relativas ao sujeito da pesquisa, à 
qualificação dos pesquisadores e à todas as instâncias responsáveis. 

II. 4 - Pesquisador responsável - pessoa responsável pela coordenação e 
realização da pesquisa e pela integridade e bem-estar dos sujeitos da pesquisa. 

II. 5 - Instituição de pesquisa - organização, pública ou privada, 
legitimamente constituída e habilitada na qual são realizadas investigações científicas. 

 
II. 6 - Promotor - indivíduo ou instituição, responsável pela promoção da 

pesquisa. 
II. 7 - Patrocinador - pessoa física ou jurídica que apoia financeiramente a 

pesquisa. 
II. 8 - Risco da pesquisa - possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, 

moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer fase de uma 
pesquisa e dela decorrente. 

II. 9 - Dano associado ou decorrente da pesquisa - agravo imediato ou 
tardio, ao indivíduo ou à coletividade, com nexo causal comprovado, direto ou indireto, 
decorrente do estudo científico. 

II. 10 - Sujeito da pesquisa - é o(a) participante pesquisado(a), individual ou 
coletivamente, de caráter voluntário, vedada qualquer forma de remuneração. 

II. 11 - Consentimento livre e esclarecido - anuência do sujeito da pesquisa 
e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, 
subordinação ou intimidação, após explicação completa e pormenorizada sobre a 
natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o 
incômodo que esta possa acarretar, formulada em um termo de consentimento, 
autorizando sua participação voluntária na pesquisa. 

II. 12 - Indenização - cobertura material, em reparação a dano imediato ou 
tardio, causado pela pesquisa ao ser humano a ela submetida. 

II. 13 - Ressarcimento - cobertura, em compensação, exclusiva de despesas 
decorrentes da participação do sujeito na pesquisa. 

II. 14 - Comitês de Ética em Pesquisa-CEP - colegiados interdisciplinares e 
independentes, com "munus público", de caráter consultivo, deliberativo e educativo, 
criados para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e 
dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

II. 15 - Vulnerabilidade - refere-se a estado de pessoas ou grupos que, por 
quaisquer razões ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida, 
sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido.  

II. 16 - Incapacidade - Refere-se ao possível sujeito da pesquisa que não tenha 
capacidade civil para dar o seu consentimento livre e esclarecido, devendo ser assistido 
ou representado, de acordo com a legislação brasileira vigente. 
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III - ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA ENVOLVENDO SERES 
HUMANOS 

As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às exigências éticas e 
científicas fundamentais. 

III. 1 - A eticidade da pesquisa implica em: 
a) consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a proteção a grupos 

vulneráveis e aos legalmente incapazes (autonomia). Neste sentido, a pesquisa 
envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-los em sua dignidade, respeitá-los em 
sua autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade; 

b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais como potenciais, 
individuais ou coletivos (beneficência), comprometendo-se com o máximo de 
benefícios e o mínimo de danos e riscos; 

c) garantia de que danos previsíveis serão evitados (não maleficência); 
d) relevância social da pesquisa com vantagens significativas para os sujeitos 

da pesquisa e minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis, o que garante a igual 
consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-
humanitária (justiça e equidade). 

III. 2- Todo procedimento de qualquer natureza envolvendo o ser humano, 
cuja aceitação não esteja ainda consagrada na literatura científica, será considerado 
como pesquisa e, portanto, deverá obedecer às diretrizes da presente Resolução. Os 
procedimentos referidos incluem entre outros, os de natureza instrumental, ambiental, 
nutricional, educacional, sociológica, econômica, física, psíquica ou biológica, sejam 
eles farmacológicos, clínicos ou cirúrgicos e de finalidade preventiva, diagnóstica ou 
terapêutica. 

III. 3 - A pesquisa em qualquer área do conhecimento, envolvendo seres 
humanos deverá observar as seguintes exigências: 

a) ser adequada aos princípios científicos que a justifiquem e com 
possibilidades concretas de responder a incertezas; 

b) estar fundamentada na experimentação prévia realizada em laboratórios, 
animais ou em outros fatos científicos; 

c) ser realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter não 
possa ser obtido por outro meio; 

d) prevalecer sempre às probabilidades dos benefícios esperados sobre os 
riscos previsíveis; 

e) obedecer à metodologia adequada. Se houver necessidade de distribuição 
aleatória dos sujeitos da pesquisa em grupos experimentais e de controle, assegurar que, 
a priori, não seja possível estabelecer as vantagens de um procedimento sobre outro 
através de revisão de literatura, métodos observacionais ou métodos que não envolvam 
seres humanos; 

f) ter plenamente justificada, quando for o caso, a utilização de placebo, em 
termos de não maleficência e de necessidade metodológica;  

g) contar com o consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa e/ou 
seu representante legal; 

h) contar com os recursos humanos e materiais necessários que garantam o 
bem-estar do sujeito da pesquisa, devendo ainda haver adequação entre a competência 
do pesquisador e o projeto proposto; 

i) prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, a 
proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das 
informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de 
auto-estima, de prestígio e/ou econômico - financeiro; 
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j) ser desenvolvida preferencialmente em indivíduos com autonomia plena. 
Indivíduos ou grupos vulneráveis não devem ser sujeitos de pesquisa quando a 
informação desejada possa ser obtida através de sujeitos com plena autonomia, a menos 
que a investigação possa trazer benefícios diretos aos vulneráveis. Nestes casos, o 
direito dos indivíduos ou grupos que queiram participar da pesquisa deve ser 
assegurado, desde que seja garantida a proteção à sua vulnerabilidade e incapacidade 
legalmente definida; 

l) respeitar sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem 
como os hábitos e costumes quando as pesquisas envolverem comunidades; 

m) garantir que as pesquisas em comunidades, sempre que possível, traduzir-
se-ão em benefícios cujos efeitos continuem a se fazer sentir após sua conclusão. O 
projeto deve analisar as necessidades de cada um dos membros da comunidade e 
analisar as diferenças presentes entre eles, explicitando como será assegurado o respeito 
às mesmas; 

n) garantir o retorno dos benefícios obtidos através das pesquisas para as 
pessoas e as comunidades onde as mesmas forem realizadas. Quando, no interesse da 
comunidade, houver benefício real em incentivar ou estimular mudanças de costumes 
ou comportamentos, o protocolo de pesquisa deve incluir, sempre que possível, 
disposições para comunicar tal benefício às pessoas e/ou comunidades; 

o) comunicar às autoridades sanitárias os resultados da pesquisa, sempre que os 
mesmos puderem contribuir para a melhoria das condições de saúde da coletividade, 
preservando, porém, a imagem e assegurando que os sujeitos da pesquisa não sejam 
estigmatizados ou percam a auto-estima; 

p) assegurar aos sujeitos da pesquisa os benefícios resultantes do projeto, seja 
em termos de retorno social, acesso aos procedimentos, produtos ou agentes da 
pesquisa; 

q)assegurar aos sujeitos da pesquisa as condições de acompanhamento, 
tratamento ou de orientação, conforme o caso, nas pesquisas de rastreamento; 
demonstrar a preponderância de benefícios sobre riscos e custos; 

r) assegurar a inexistência de conflito de interesses entre o pesquisador e os 
sujeitos da pesquisa ou patrocinador do projeto; 

s) comprovar, nas pesquisas conduzidas do exterior ou com cooperação 
estrangeira, os compromissos e as vantagens, para os sujeitos das pesquisas e para o 
Brasil, decorrentes de sua realização. Nestes casos deve ser identificado o pesquisador e 
a instituição nacionais co-responsáveis pela pesquisa. O protocolo deverá observar as 
exigências da Declaração de Helsinque e incluir documento de aprovação, no país de 
origem, entre os apresentados para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
instituição brasileira, que exigirá o cumprimento de seus próprios referenciais éticos. Os 
estudos patrocinados do exterior também devem responder às necessidades de 
treinamento de pessoal no Brasil, para que o país possa desenvolver projetos similares 
de forma independente; 

t) utilizar o material biológico e os dados obtidos na pesquisa exclusivamente 
para a finalidade prevista no seu protocolo; 

u) levar em conta, nas pesquisas realizadas em mulheres em idade fértil ou em 
mulheres grávidas, a avaliação de riscos e benefícios e as eventuais interferências sobre 
a fertilidade, a gravidez, o embrião ou o feto, o trabalho de parto, o puerpério, a lactação 
e o recém-nascido; 

v) considerar que as pesquisas em mulheres grávidas devem, ser precedidas de 
pesquisas em mulheres fora do período gestacional, exceto quando a gravidez for o 
objetivo fundamental da pesquisa; 
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x) propiciar, nos estudos multicêntricos, a participação dos pesquisadores que 
desenvolverão a pesquisa na elaboração do delineamento geral do projeto; e  

z) descontinuar o estudo somente após análise das razões da descontinuidade 
pelo CEP que a aprovou. 

IV - CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe 

após consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si 
e/ou por seus representantes legais manifestem a sua anuência à participação na 
pesquisa. 

IV. 1 - Exige-se que o esclarecimento dos sujeitos se faça em linguagem 
acessível e que inclua necessariamente os seguintes aspectos: 

a) a justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na 
pesquisa; 

b) os desconfortos e riscos possíveis e os benefícios esperados; 
c) os métodos alternativos existentes; 
d) a forma de acompanhamento e assistência, assim como seus responsáveis; 
e) a garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso da pesquisa, sobre a 

metodologia, informando a possibilidade de inclusão em grupo controle ou placebo; 
f) a liberdade do sujeito se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado; 
g) a garantia do sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos quanto aos dados 

confidenciais envolvidos na pesquisa; 
h) as formas de ressarcimento das despesas decorrentes da participação na 

pesquisa; e 
i) as formas de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 
IV. 2 - O termo de consentimento livre e esclarecido obedecerá aos seguintes 

requisitos: 
a) ser elaborado pelo pesquisador responsável, expressando o cumprimento de 

cada uma das exigências acima; 
b) ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa que referenda a 

investigação; 
c) ser assinado ou identificado por impressão dactiloscópica, por todos e cada 

um dos sujeitos da pesquisa ou por seus representantes legais; e 
d) ser elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da pesquisa ou por 

seu representante legal e uma arquivada pelo pesquisador. 
IV. 3 - Nos casos em que haja qualquer restrição à liberdade ou ao 

esclarecimento necessários para o adequado consentimento, deve-se ainda observar: 
a) em pesquisas envolvendo crianças e adolescentes, portadores de perturbação 

ou doença mental e sujeitos em situação de substancial diminuição em suas capacidades 
de consentimento, deverá haver justificação clara da escolha dos sujeitos da pesquisa, 
especificada no protocolo, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e cumprir as 
exigências do consentimento livre e esclarecido, através dos representantes legais dos 
referidos sujeitos, sem suspensão do direito de informação do indivíduo, no limite de 
sua capacidade; 

b) a liberdade do consentimento deverá ser particularmente garantida para 
aqueles sujeitos que, embora adultos e capazes, estejam expostos a condicionamentos 
específicos ou à influência de autoridade, especialmente estudantes, militares, 
empregados, presidiários, internos em centros de readaptação, casas-abrigo, asilos, 
associações religiosas e semelhantes, assegurando-lhes a inteira liberdade de participar 
ou não da pesquisa, sem quaisquer represálias; 
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c) nos casos em que seja impossível registrar o consentimento livre e 
esclarecido, tal fato deve ser devidamente documentado, com explicação das causas da 
impossibilidade, e parecer do Comitê de Ética em Pesquisa; 

d) as pesquisas em pessoas com o diagnóstico de morte encefálica só podem 
ser realizadas desde que estejam preenchidas as seguintes condições: 

- documento comprobatório da morte encefálica (atestado de óbito); 
- consentimento explícito dos familiares e/ou do responsável legal, ou 

manifestação prévia da vontade da pessoa; 
- respeito total à dignidade do ser humano sem mutilação ou violação do corpo; 
- sem ônus econômico financeiro adicional à família; 
- sem prejuízo para outros pacientes aguardando internação ou tratamento; 
- possibilidade de obter conhecimento científico relevante, novo e que não 

possa ser obtido de outra maneira; 
e) em comunidades culturalmente diferenciadas, inclusive indígenas, deve-se 

contar com a anuência antecipada da comunidade através dos seus próprios líderes, não 
se dispensando, porém, esforços no sentido de obtenção do consentimento individual; 

f) quando o mérito da pesquisa depender de alguma restrição de informações 
aos sujeitos, tal fato deve ser devidamente explicitado e justificado pelo pesquisador e 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. Os dados obtidos a partir dos sujeitos da 
pesquisa não poderão ser usados para outros fins que os não previstos no protocolo e/ou 
no consentimento. 

V - RISCOS E BENEFÍCIOS 
Considera-se que toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco. O 

dano eventual poderá ser imediato ou tardio, comprometendo o indivíduo ou a 
coletividade. 

V.1 - Não obstante os riscos potenciais, as pesquisas envolvendo seres 
humanos serão admissíveis quando: 

a) oferecerem elevada possibilidade de gerar conhecimento para entender, 
prevenir ou aliviar um problema que afete o bem-estar dos sujeitos da pesquisa e de 
outros indivíduos; 

b) o risco se justifique pela importância do benefício esperado; 
c) o benefício seja maior, ou no mínimo igual, a outras alternativas já 

estabelecidas para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento. 
V.2 - As pesquisas sem benefício direto ao indivíduo, devem prever condições 

de serem bem suportadas pelos sujeitos da pesquisa, considerando sua situação física, 
psicológica, social e educacional. 

V.3 - O pesquisador responsável é obrigado a suspender a pesquisa 
imediatamente ao perceber algum risco ou dano à saúde do sujeito participante da 
pesquisa, consequente à mesma, não previsto no termo de consentimento. Do mesmo 
modo, tão logo constatada a superioridade de um método em estudo sobre outro, o 
projeto deverá ser suspenso, oferecendo-se a todos os sujeitos os benefícios do melhor 
regime. 

V.4 - O Comitê de Ética em Pesquisa da instituição deverá ser informado de 
todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o curso normal do estudo. 

V.5 - O pesquisador, o patrocinador e a instituição devem assumir a 
responsabilidade de dar assistência integral às complicações e danos decorrentes dos 
riscos previstos. 

V.6 - Os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano 
previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua participação, além do 
direito à assistência integral, têm direito à indenização. 
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V.7 - Jamais poderá ser exigido do sujeito da pesquisa, sob qualquer 
argumento, renúncia ao direito à indenização por dano. O formulário do consentimento 
livre e esclarecido não deve conter nenhuma ressalva que afaste essa responsabilidade 
ou que implique ao sujeito da pesquisa abrir mão de seus direitos legais, incluindo o 
direito de procurar obter indenização por danos eventuais. 

VI - PROTOCOLO DE PESQUISA 
O protocolo a ser submetido à revisão ética somente poderá ser apreciado se 

estiver instruído com os seguintes documentos, em português: 
VI. 1 - folha de rosto: título do projeto, nome, número da carteira de 

identidade, CPF, telefone e endereço para correspondência do pesquisador responsável e 
do patrocinador, nome e assinaturas dos dirigentes da instituição e/ou organização; 

VI. 2 - descrição da pesquisa, compreendendo os seguintes itens: 
a) descrição dos propósitos e das hipóteses a serem testadas; 
b) antecedentes científicos e dados que justifiquem a pesquisa. Se o propósito 

for testar um novo produto ou dispositivo para a saúde, de procedência estrangeira ou 
não, deverá ser indicada a situação atual de registro junto a agências regulatórias do país 
de origem; 

c) descrição detalhada e ordenada do projeto de pesquisa (material e métodos, 
casuística, resultados esperados e bibliografia); 

d) análise crítica de riscos e benefícios; 
e) duração total da pesquisa, a partir da aprovação; 
f) explicitaçao das responsabilidades do pesquisador, da instituição, do 

promotor e do patrocinador; 
g) explicitação de critérios para suspender ou encerrar a pesquisa; 
h) local da pesquisa: detalhar as instalações dos serviços, centros, comunidades 

e instituições nas quais se processarão as várias etapas da pesquisa; 
i) demonstrativo da existência de infra-estrutura necessária ao desenvolvimento 

da pesquisa e para atender eventuais problemas dela resultantes, com a concordância 
documentada da instituição; 

j) orçamento financeiro detalhado da pesquisa: recursos, fontes e destinação, 
bem como a forma e o valor da remuneração do pesquisador; 

l) explicitação de acordo preexistente quanto à propriedade das informações 
geradas, demonstrando a inexistência de qualquer cláusula restritiva quanto à 
divulgação pública dos resultados, a menos que se trate de caso de obtenção de 
patenteamento; neste caso, os resultados devem se tornar públicos, tão logo se encerre a 
etapa de patenteamento; 

m) declaração de que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam 
eles favoráveis ou não; e 

n) declaração sobre o uso e destinação do material e/ou dados coletados. 
VI. 3 - informações relativas ao sujeito da pesquisa: 
a) descrever as características da população a estudar: tamanho, faixa etária, 

sexo, cor (classificação do IBGE), estado geral de saúde, classes e grupos sociais, etc. 
Expor as razões para a utilização de grupos vulneráveis; 

b) descrever os métodos que afetem diretamente os sujeitos da pesquisa; 
c) identificar as fontes de material de pesquisa, tais como espécimens, registros 

e dados a serem obtidos de seres humanos. Indicar se esse material será obtido 
especificamente para os propósitos da pesquisa ou se será usado para outros fins; 

d) descrever os planos para o recrutamento de indivíduos e os procedimentos a 
serem seguidos. Fornecer critérios de inclusão e exclusão; 



113 
 

 

e) apresentar o formulário ou termo de consentimento, específico para a 
pesquisa, para a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa, incluindo informações 
sobre as circunstâncias sob as quais o consentimento será obtido, quem irá tratar de 
obtê-lo e a natureza da informação a ser fornecida aos sujeitos da pesquisa; 

f) descrever qualquer risco, avaliando sua possibilidade e gravidade; 
g) descrever as medidas para proteção ou minimização de qualquer risco 

eventual. Quando apropriado, descrever as medidas para assegurar os necessários 
cuidados à saúde, no caso de danos aos indivíduos. Descrever também os procedimentos 
para monitoramento da coleta de dados para prover a segurança dos indivíduos, 
incluindo as medidas de proteção à confidencialidade; e  

h) apresentar previsão de ressarcimento de gastos aos sujeitos da pesquisa. A 
importância referente não poderá ser de tal monta que possa interferir na autonomia da 
decisão do indivíduo ou responsável de participar ou não da pesquisa. 

VI. 4 - qualificação dos pesquisadores: "Curriculum vitae" do pesquisador 
responsável e dos demais participantes. 

VI. 5 - termo de compromisso do pesquisador responsável e da instituição de 
cumprir os termos desta Resolução. 

VII - COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA-CEP 
Toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação de 

um Comitê de Ética em Pesquisa. 
VII. 1 - As instituições nas quais se realizem pesquisas envolvendo seres 

humanos deverão constituir um ou mais de um Comitê de Ética em Pesquisa- CEP, 
conforme suas necessidades. 

VII. 2 - Na impossibilidade de se constituir CEP, a instituição ou o pesquisador 
responsável deverá submeter o projeto à apreciação do CEP de outra instituição, 
preferencialmente dentre os indicados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP/MS). 

VII. 3 - Organização - A organização e criação do CEP será da competência 
da instituição, respeitadas as normas desta Resolução, assim como o provimento de 
condições adequadas para o seu funcionamento.  

VII. 4 - Composição - O CEP deverá ser constituído por colegiado com 
número não inferior a 7 (sete) membros. Sua constituição deverá incluir a participação 
de profissionais da área de saúde, das ciências exatas, sociais e humanas, incluindo, por 
exemplo, juristas, teólogos, sociólogos, filósofos, bioeticistas e, pelo menos, um 
membro da sociedade representando os usuários da instituição. Poderá variar na sua 
composição, dependendo das especificidades da instituição e das linhas de pesquisa a 
serem analisadas. 

VII. 5 - Terá sempre caráter multi e transdisciplinar, não devendo haver mais 
que metade de seus membros pertencentes à mesma categoria profissional, participando 
pessoas dos dois sexos. Poderá ainda contar com consultores "ad hoc", pessoas 
pertencentes ou não à instituição, com a finalidade de fornecer subsídios técnicos. 

VII. 6 - No caso de pesquisas em grupos vulneráveis, comunidades e 
coletividades, deverá ser convidado um representante, como membro "ad hoc" do CEP, 
para participar da análise do projeto específico. 

VII. 7 - Nas pesquisas em população indígena deverá participar um consultor 
familiarizado com os costumes e tradições da comunidade. 

VII. 8 - Os membros do CEP deverão se isentar de tomada de decisão, quando 
diretamente envolvidos na pesquisa em análise. 

VII. 9 - Mandato e escolha dos membros - A composição de cada CEP 
deverá ser definida a critério da instituição, sendo pelo menos metade dos membros com 
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experiência em pesquisa, eleitos pelos seus pares. A escolha da coordenação de cada 
Comitê deverá ser feita pelos membros que compõem o colegiado, durante a primeira 
reunião de trabalho. Será de três anos a duração do mandato, sendo permitida 
recondução. 

VII. 10 - Remuneração - Os membros do CEP não poderão ser remunerados 
no desempenho desta tarefa, sendo recomendável, porém, que sejam dispensados nos 
horários de trabalho do Comitê das outras obrigações nas instituições às quais prestam 
serviço, podendo receber ressarcimento de despesas efetuadas com transporte, 
hospedagem e alimentação. 

VII. 11 - Arquivo - O CEP deverá manter em arquivo o projeto, o protocolo e 
os relatórios correspondentes, por 5 (cinco) anos após o encerramento do estudo. 

VII. 12 - Liberdade de trabalho - Os membros dos CEPs deverão ter total 
independência na tomada das decisões no exercício das suas funções, mantendo sob 
caráter confidencial as informações recebidas. Deste modo, não podem sofrer qualquer 
tipo de pressão por parte de superiores hierárquicos ou pelos interessados em 
determinada pesquisa, devem isentar-se de envolvimento financeiro e não devem estar 
submetidos a conflito de interesse. 

VII. 13 - Atribuições do CEP: 
a) revisar todos os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, inclusive 

os multicêntricos, cabendo-lhe a responsabilidade primária pelas decisões sobre a ética 
da pesquisa a ser desenvolvida na instituição, de modo a garantir e resguardar a 
integridade e os direitos dos voluntários participantes nas referidas pesquisas; 

b) emitir parecer consubstanciado por escrito, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, identificando com clareza o ensaio, documentos estudados e data de revisão. A 
revisão de cada protocolo culminará com seu enquadramento em uma das seguintes 
categorias: 

- aprovado; 
- com pendência: quando o Comitê considera o protocolo como aceitável, 

porém identifica determinados problemas no protocolo, no formulário do consentimento 
ou em ambos, e recomenda uma revisão específica ou solicita uma modificação ou 
informação relevante, que deverá ser atendida em 60 (sessenta) dias pelos 
pesquisadores; 

- retirado: quando, transcorrido o prazo, o protocolo permanece pendente; 
- não aprovado; e 
- aprovado e encaminhado, com o devido parecer, para apreciação pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa -CONEP/MS, nos casos previstos no capítulo 
VIII, item 4.c. 

c) manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução de sua 
tarefa e arquivamento do protocolo completo, que ficará à disposição das autoridades 
sanitárias; 

d) acompanhar o desenvolvimento dos projetos através de relatórios anuais dos 
pesquisadores; 

e) desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno 
da ética na ciência; 

f) receber dos sujeitos da pesquisa ou de qualquer outra parte denúncias de 
abusos ou notificação sobre fatos adversos que possam alterar o curso normal do estudo, 
decidindo pela continuidade, modificação ou suspensão da pesquisa, devendo, se 
necessário, adequar o termo de consentimento. Considera-se como anti-ética a pesquisa 
descontinuada sem justificativa aceita pelo CEP que a aprovou; 
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g) requerer instauração de sindicância à direção da instituição em caso de 
denúncias de irregularidades de natureza ética nas pesquisas e, em havendo 
comprovação, comunicar à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa-CONEP/MS e, no 
que couber, a outras instâncias; e 

h) manter comunicação regular e permanente com a CONEP/MS. 
VII. 14 - Atuação do CEP: 
a) A revisão ética de toda e qualquer proposta de pesquisa envolvendo seres 

humanos não poderá ser dissociada da sua análise científica. Pesquisa que não se faça 
acompanhar do respectivo protocolo não deve ser analisada pelo Comitê. 

b) Cada CEP deverá elaborar suas normas de funcionamento, contendo 
metodologia de trabalho, a exemplo de: elaboração das atas; planejamento anual de suas 
atividades; periodicidade de reuniões; número mínimo de presentes para início das 
reuniões; prazos para emissão de pareceres; critérios para solicitação de consultas de 
experts na área em que se desejam informações técnicas; modelo de tomada de decisão, 
etc. 

VIII - COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA 
(CONEP/MS) 

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP/MS é uma instância 
colegiada, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa, independente, 
vinculada ao Conselho Nacional de Saúde. 

O Ministério da Saúde adotará as medidas necessárias para o funcionamento 
pleno da Comissão e de sua Secretaria Executiva. 

VIII. 1 - Composição: A CONEP terá composição multi e transdiciplinar, com 
pessoas de ambos os sexos e deverá ser composta por 13 (treze) membros titulares e 
seus respectivos suplentes, sendo 05 (cinco) deles personalidades destacadas no campo 
da ética na pesquisa e na saúde e 08 (oito) personalidades com destacada atuação nos 
campos teológico, jurídico e outros, assegurando-se que pelo menos um seja da área de 
gestão da saúde. Os membros serão selecionados, a partir de listas indicativas 
elaboradas pelas instituições que possuem CEP registrados na CONEP, sendo que 07 
(sete) serão escolhidos pelo Conselho Nacional de Saúde e 06 (seis) serão definidos por 
sorteio. Poderá contar também com consultores e membros "ad hoc", assegurada a 
representação dos usuários. 

VIII. 2 - Cada CEP poderá indicar duas personalidades. 
VIII. 3 - O mandato dos membros da CONEP será de quatro anos com 

renovação alternada a cada dois anos, de sete ou seis de seus membros. 
VIII. 4 - Atribuições da CONEP - Compete à CONEP o exame dos aspectos 

éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, bem como a adequação e atualização das 
normas atinentes. A CONEP consultará a sociedade sempre que julgar necessário, 
cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: 

a) estimular a criação de CEPs institucionais e de outras instâncias; 
b) registrar os CEPs institucionais e de outras instâncias; 
c) aprovar, no prazo de 60 dias, e acompanhar os protocolos de pesquisa em 

áreas temáticas especiais tais como: 
1- genética humana; 
2- reprodução humana; 
3- fármacos, medicamentos, vacinas e testes diagnósticos novos (fases I, II e 

III) ou não registrados no país (ainda que fase IV), ou quando a pesquisa for referente a 
seu uso com modalidades, indicações, doses ou vias de administração diferentes 
daquelas estabelecidas, incluindo seu emprego em combinações; 
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4- equipamentos, insumos e dispositivos para a saúde novos, ou não registrados 
no país; 

5- novos procedimentos ainda não consagrados na literatura; 
6- populações indígenas; 
7- projetos que envolvam aspectos de biossegurança; 
8- pesquisas coordenadas do exterior ou com participação estrangeira e 

pesquisas que envolvam remessa de material biológico para o exterior; e 
9- projetos que, a critério do CEP, devidamente justificado, sejam julgados 

merecedores de análise pela CONEP; 
d) prover normas específicas no campo da ética em pesquisa, inclusive nas 

áreas temáticas especiais, bem como recomendações para aplicação das mesmas; 
e) funcionar como instância final de recursos, a partir de informações 

fornecidas sistematicamente, em caráter ex-ofício ou a partir de denúncias ou de 
solicitação de partes interessadas, devendo manifestar-se em um prazo não superior a 60 
(sessenta) dias; 

f) rever responsabilidades, proibir ou interromper pesquisas, definitiva ou 
temporariamente, podendo requisitar protocolos para revisão ética inclusive, os já 
aprovados pelo CEP; 

g) constituir um sistema de informação e acompanhamento dos aspectos éticos 
das pesquisas envolvendo seres humanos em todo o território nacional, mantendo 
atualizados os bancos de dados; 

h) informar e assessorar o MS, o CNS e outras instâncias do SUS, bem como 
do governo e da sociedade, sobre questões éticas relativas à pesquisa em seres humanos; 

i) divulgar esta e outras normas relativas à ética em pesquisa envolvendo seres 
humanos; 

j) a CONEP juntamente com outros setores do Ministério da Saúde, 
estabelecerá normas e critérios para o credenciamento de Centros de Pesquisa. Este 
credenciamento deverá ser proposto pelos setores do Ministério da Saúde, de acordo 
com suas necessidades, e aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde; e 

l) estabelecer suas próprias normas de funcionamento. 
VIII. 5 - A CONEP submeterá ao CNS para sua deliberação: 
a) propostas de normas gerais a serem aplicadas às pesquisas envolvendo seres 

humanos, inclusive modificações desta norma; 
b) plano de trabalho anual; 
c) relatório anual de suas atividades, incluindo sumário dos CEP estabelecidos 

e dos projetos analisados. 
IX - OPERACIONALIZAÇÃO 
IX. 1 - Todo e qualquer projeto de pesquisa envolvendo seres humanos deverá 

obedecer às recomendações desta Resolução e dos documentos endossados em seu 
preâmbulo. A responsabilidade do pesquisador é indelegável, indeclinável e 
compreende os aspectos éticos e leagis. 

IX. 2 - Ao pesquisador cabe: 
a) apresentar o protocolo, devidamente instruído ao CEP, aguardando o 

pronunciamento deste, antes de iniciar a pesquisa; 
b) desenvolver o projeto conforme delineado; 
c) elaborar e apresentar os relatórios parciais e final; 
d) apresentar dados solicitados pelo CEP, a qualquer momento; 
e) manter em arquivo, sob sua guarda, por 5 anos, os dados da pesquisa, 

contendo fichas individuais e todos os demais documentos recomendados pelo CEP; 
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f) encaminhar os resultados para publicação, com os devidos créditos aos 
pesquisadores associados e ao pessoal técnico participante do projeto; 

g) justificar, perante o CEP, interrupção do projeto ou a não publicação dos 
resultados. 

IX. 3 - O Comitê de Ética em Pesquisa institucional deverá estar registrado 
junto à CONEP/MS. 

IX. 4 - Uma vez aprovado o projeto, o CEP passa a ser co-responsável no que 
se refere aos aspectos éticos da pesquisa. 

IX. 5 - Consideram-se autorizados para execução, os projetos aprovados pelo 
CEP, exceto os que se enquadrarem nas áreas temáticas especiais, os quais, após 
aprovação pelo CEP institucional deverão ser enviados à CONEP/MS, que dará o 
devido encaminhamento. 

IX. 6 - Pesquisas com novos medicamentos, vacinas, testes diagnósticos, 
equipamentos e dispositivos para a saúde deverão ser encaminhados do CEP à 
CONEP/MS e desta, após parecer, à Secretaria de Vigilância Sanitária. 

IX. 7 - As agências de fomento à pesquisa e o corpo editorial das revistas 
científicas deverão exigir documentação comprobatória de aprovação do projeto pelo 
CEP e/ou CONEP, quando for o caso. 

IX. 8 - Os CEP institucionais deverão encaminhar trimestralmente à 
CONEP/MS a relação dos projetos de pesquisa analisados, aprovados e concluídos, bem 
como dos projetos em andamento e, imediatamente, aqueles suspensos. 

X. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
X. 1 - O Grupo Executivo de Trabalho-GET, constituído através da Resolução 

CNS 170/95, assumirá as atribuições da CONEP até a sua constituição, 
responsabilizando-se por: 

a) tomar as medidas necessárias ao processo de criação da CONEP/MS; 
b) estabelecer normas para registro dos CEP institucionais; 
X. 2 - O GET terá 180 dias para finalizar as suas tarefas. 
X. 3 - Os CEP das instituições devem proceder, no prazo de 90 (noventa) dias, 

ao levantamento e análise, se for o caso, dos projetos de pesquisa em seres humanos já 
em andamento, devendo encaminhar à CONEP/MS, a relação dos mesmos. 

X4 - Fica revogada a Resolução 01/88. 
 

ADIB D. JATENE 
Presidente do Conselho Nacional de Saúde 

 
 
Homologo a Resolução CNS nº 196, de 10 de outubro de 1996, nos termos do 

Decreto de Delegação de Competência de 12 de novembro de 1991. 
                                                         ADIB D. JATENE 

Ministro de Estado da Saúde 
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ANEXO B 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 30 DE ABRIL DE 1999 
 

Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso de suas 
atribuições legais, considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações 
de controle sanitário na área de alimentos visando a proteção à saúde da população e a 
necessidade de estabelecer as DIRETRIZES BÁSICAS PARA ANÁLISE E 
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADES FUNCIONAIS E OU DE SAÚDE 
ALEGADAS EM ROTULAGEM DE ALIMENTOS, e considerando:   

que diversas forças motivadoras em todo o mundo têm fortalecido o interesse no uso da 
alimentação como determinante importante da saúde;  

que o consenso da relação estreita entre alimentação-saúde-doença, novos conceitos 
sobre as necessidades de nutrientes em estados fisiológicos especiais, efeitos benéficos 
de outros compostos não nutrientes, fatores ligados à urbanização, aumento da 
expectativa de vida, são fatores que vêm estimulando a produção de novos alimentos;  

que há muitos aspectos positivos demonstrados por pesquisas científicas motivando o 
uso correto da alimentação e a produção de alimentos específicos na manutenção da 
saúde;  

que frequentemente o consumidor é confundido com uma nomenclatura e alegações 
("claims") de propriedades não demonstradas cientificamente;  

a tendência do Codex Alimentarius e de vários países de disciplinar as alegações sobre 
as propriedades funcionais dos alimentos ou de seus componentes, como também a 
segurança de uso com base em evidências científicas;  

que os princípios gerais do Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos 
Embalados já estabelecem que:  

a) não se pode apresentar no rótulo atributos de efeitos ou propriedades que não possam 
ser demonstrados;  

b) é proibida a indicação de que o alimento possui propriedades medicinais ou 
terapêuticas, resolve:  

Art. 1º Aprovar o REGULAMENTO TÉCNICO QUE ESTABELECE AS 
DIRETRIZES BÁSICAS PARA ANÁLISE E COMPROVAÇÃO DE 
PROPRIEDADES FUNCIONAIS E OU DE SAÚDE ALEGADAS EM ROTULAGEM 
DE ALIMENTOS, constante do anexo desta Portaria.  

Art. 2º O descumprimento aos termos desta Portaria constitui infração sanitária sujeita 
aos dispositivos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, e demais disposições 
aplicáveis.  
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.  

GONZALO VECINA NETO 

 

ANEXO  

REGULAMENTO TÉCNICO QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES BÁSICAS 
PARA ANÁLISE E COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADES FUNCIONAIS E OU 
DE SAÚDE ALEGADAS EM ROTULAGEM DE ALIMENTOS  

1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO.  

O presente regulamento se aplica às alegações de propriedades funcionais e ou de saúde 
de alimentos e ingredientes para consumo humano, veiculadas nos rótulos de produtos 
elaborados, embalados e comercializados prontos para a oferta ao consumidor.  

Este regulamento se aplica sem prejuízo das demais disposições das legislações de 
rotulagem de alimentos.  

2. DEFINIÇÃO.  

Para efeito deste regulamento, considera-se:  

2.1. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE FUNCIONAL: é aquela relativa ao papel 
metabólico ou fisiológico que o nutriente ou não nutriente tem no crescimento, 
desenvolvimento, manutenção e outras funções normais do organismo humano.  

2.2. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DE SAÚDE: é aquela que afirma, sugere ou 
implica a existência de relação entre o alimento ou ingrediente com doença ou condição 
relacionada à saúde.  

3. DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADES 
FUNCIONAIS E OU DE SAÚDE.  

3.1. A alegação de propriedades funcionais e ou de saúde é permitida em caráter 
opcional.  

3.2. O alimento ou ingrediente que alegar propriedades funcionais ou de saúde pode, 
além de funções nutricionais básicas, quando se tratar de nutriente, produzir efeitos 
metabólicos e ou fisiológicos e ou efeitos benéficos à saúde, devendo ser seguro para 
consumo sem supervisão médica.  

3.3. São permitidas alegações de função e ou conteúdo para nutrientes e não nutrientes, 
podendo ser aceitas aquelas que descrevem o papel fisiológico do nutriente ou não 
nutriente no crescimento, desenvolvimento e funções normais do organismo, mediante 
demonstração da eficácia. Para os nutrientes com funções plenamente reconhecidas pela 
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comunidade científica não será necessária a demonstração de eficácia ou análise da 
mesma para alegação funcional na rotulagem.  

3.4. No caso de uma nova propriedade funcional, há necessidade de comprovação 
científica da alegação de propriedades funcionais e ou de saúde e da segurança de uso, 
segundo as Diretrizes Básicas para Avaliação de Risco e Segurança dos Alimentos.  

3.5. As alegações podem fazer referências à manutenção geral da saúde, ao papel 
fisiológico dos nutrientes e não nutrientes e à redução de risco a doenças. Não são 
permitidas alegações de saúde que façam referência à cura ou prevenção de doenças.  

 

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  

3.1. FAO/WHO, Codex Alimentarius, CAC/GL 23-1997, Guidelines for the Use of 
Nutrition Claims.  

3.2. FAO/WHO Codex Alimentarius, ALINORM 97/22, Appendix II.  

3.3. FAO/WHO Codex Alimentarius, ALINORM 99/22, Appendix X.  

4. COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADES FUNCIONAIS OU DE 
SAÚDE.  

4.1. A comprovação da alegação de propriedades funcionais e ou de saúde de alimentos 
e ou de ingredientes, deve ser conduzida com base em:  

consumo previsto ou recomendado pelo fabricante;  

finalidade, condições de uso e valor nutricional, quando for o caso;  

evidência(s) científica(s) descrita(s) no item 4.2..  

4.2. Evidências científicas aplicáveis, conforme o caso, à comprovação da alegação de 
propriedade funcional e ou de saúde:  

composição química com caracterização molecular, quando for o caso, e ou formulação 
do produto;  

ensaios bioquímicos;  

ensaios nutricionais e ou fisiológicos e ou toxicológicos em animais de 
experimentação;  

estudos epidemiológicos;  

ensaios clínicos;  
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evidências abrangentes da literatura científica, organismos internacionais de saúde e 
legislação internacionalmente reconhecida sobre as propriedades e características do 
produto;  

comprovação de uso tradicional, observado na população, sem associação de danos à 
saúde.  

4.3. Informações documentadas sobre aprovação de uso do alimento ou ingrediente em 
outros países, blocos econômicos, Codex Alimentarius e outros organismos 
internacionalmente reconhecidos.  

5. DISPOSIÇÕES GERAIS.  

Embora já se conheçam metodologias de avaliação de risco para comprovar a segurança 
de alimentos e ingredientes, podem ocorrer situações não previstas. Desta forma, a 
avaliação das alegações de propriedade funcional e ou de saúde deve ser gerenciada, 
caso a caso, por uma Comissão de Assessoramento Técnico científica em Alimentos 
Funcionais e novos Alimentos instituída por portaria específica, com base em 
conhecimentos científicos atuais, levando-se em conta a natureza do material sob 
exame.  
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ANEXO C 

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 30 DE ABRIL DE 1999 

 
Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso de suas 
atribuições legais, considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações 
de controle sanitário na área de alimentos visando a proteção à saúde da população e a 
necessidade de estabelecer REGULAMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA 
REGISTRO DE ALIMENTO COM ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADES 
FUNCIONAIS E OU DE SAÚDE EM SUA ROTULAGEM, e considerando:  
que o registro na área de alimentos é um procedimento legal e obrigatório segundo o  
Decreto-Lei N° 986/69; 
as Diretrizes Básicas para Avaliação de Risco e Segurança dos Alimentos; 
as Diretrizes Básicas para Análise e Comprovação de Propriedades Funcionais e ou de 
Saúde alegadas em Rotulagem de Alimentos, resolve: 
 
Art. 1º Aprovar o REGULAMENTO TÉCNICO DE PROCEDIMENTOS PARA 
REGISTRO DE ALIMENTO COM ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADES 
FUNCIONAIS E OU DE SAÚDE EM SUA ROTULAGEM. 
 
Art. 2º O descumprimento aos termos desta Portaria constitui infração sanitária sujeita 
aos dispositivos da Lei n.º 6.437, de 20 de agosto de 1977, e demais disposições 
aplicáveis. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
GONZALO VECINA NETO 
 
ANEXO 
REGULAMENTO TÉCNICO DE PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE 
ALIMENTO COM ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADES FUNCIONAIS E OU DE 
SAÚDE EM SUA ROTULAGEM. 
 
1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO. 
O presente regulamento se aplica aos procedimentos para registro de alimentos com 
alegação de propriedades funcionais e ou de saúde na rotulagem, sem prejuízo das 
demais disposições regulamentares de registro dos alimentos. 
 
2. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
2.1. FAO/WHO Codex Alimentarius, ALINORM 97/22, Appendix II. 
2.2. FAO/WHO Codex Alimentarius, ALINORM 99/22, Appendix X. 
2.3 Code of Practice assessing the scientific evidence for Health Benefits stated in 
Health Claims on food and drink 1998, Voedingscentrum Informatie, Nutrition Centre, 
The Netherlands. 
2.4 Guidance for Industry, Notification of a Health Claim or Nutrient Content Claim 
based on a Authoritative Statement of a Scientific Body, US Food and Drug 
Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition, Office of Food 
Labelling, June 11, 1998. 
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2.5. FAO/WHO, Codex Alimentarius, CAC/GL 23-1997, Guidelines for Use of 
Nutrition Claims. 
 
3. DEFINIÇÃO. 
3.1. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE FUNCIONAL: é aquela relativa ao papel 
metabólico ou fisiológico que o nutriente ou não nutriente tem no crescimento, 
desenvolvimento, manutenção e outras funções normais do organismo humano. 
3.2. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DE SAÚDE: é aquela que afirma, sugere ou 
implica a existência da relação entre o alimento ou ingrediente com doença ou condição 
relacionada à saúde. 
 
4. DOCUMENTAÇÃO. 
Para efeito deste regulamento, o interessado deve apresentar além dos documentos 
exigidos conforme legislação específica, a seguinte documentação: 
4.1. REGISTRO DE ALIMENTOS COM ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADES 
FUNCIONAIS E OU DE SAÚDE EM SUA ROTULAGEM. 
4.1.1. Relatório Técnico Científico contendo as seguintes informações: 
4.1.1.1. denominação do produto; 
4.1.1.2. finalidade de uso; 
4.1.1.3. recomendação de consumo indicada pelo fabricante; 
4.1.1.4. descrição científica dos ingredientes do produto, segundo espécie de origem 
botânica, animal ou mineral, quando for o caso; 
4.1.1.5. composição química com caracterização molecular, quando for o caso, e ou 
formulação do produto; 
4.1.1.6. descrição da metodologia analítica para avaliação dos componentes objeto da 
alegação; 
4.1.1.7. texto e cópia do leiaute dos dizeres de rotulagem do produto de acordo com os 
regulamentos de rotulagem e as DIRETRIZES BÁSICAS PARA ANÁLISE E 
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADES FUNCIONAIS E OU DE SAÚDE 
ALEGADAS EM ROTULAGEM DE ALIMENTOS; 
4.1.1.8. qualquer informação ou propriedade funcional ou de saúde de um alimento ou 
ingrediente veiculada, por qualquer meio de comunicação, não poderá ser diferente em 
seu significado daquela aprovada para constar em sua rotulagem. 
4.1.1.9. evidências científicas aplicáveis, conforme o caso, à comprovação da alegação 
de propriedade funcional e ou de saúde: 
. ensaios nutricionais e ou fisiológicos e ou toxicológicos em animais de 
experimentação;  
. ensaios bioquímicos;  
. estudos epidemiológicos;  
. ensaios clínicos;  
. comprovação de uso tradicional, observado na população, sem danos à saúde;  
. evidências abrangentes da literatura científica, organismos internacionais de saúde e 
legislação internacionalmente reconhecida sobre as propriedades e características do 
produto. 
NOTA: no caso de registro de alimento e ou novo ingrediente com alegação de 
propriedades funcionais e ou de saúde em sua rotulagem, havendo interesse, a empresa 
pode solicitar em um único processo o registro para alimento e ou novo ingrediente e o 
registro de alimentos com alegação de propriedades funcionais e ou de saúde em sua 
rotulagem. 
 



124 
 

 

4.2. ALIMENTOS QUE JÁ POSSUEM REGISTRO. 
Os alimentos que já possuem registro e que queiram fazer alegações de propriedades 
funcionais, além de adotar os procedimentos administrativos para modificação de 
fórmula e ou rotulagem, devem apresentar o relatório técnico científico descrito no item 
4.1.1, deste regulamento. 
 
5. AVALIAÇÃO TÉCNICA. 
As alegações de propriedades funcionais e ou de saúde e o relatório técnico científico 
serão avaliados por uma Comissão de Assessoramento Técnico-Científica em 
Alimentos Funcionais e Novos Alimentos constituída pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. 
 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS. 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária revisará este Regulamento de 
Procedimentos para Registro de Alimentos com Alegação de Propriedades Funcionais e 
ou de Saúde em sua Rotulagem, em pelo menos, dois anos após sua entrada em vigor. 
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ANEXO D 

Certidão de Aprovação do Comitê de Ética 
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