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RESUMO 

 

A anemia falciforme é uma doença hematológica genética, caracterizada por 

complicações vaso-oclusivas e anemia hemolítica causada pela falcização das 

hemácias. Originária do continente africano, no Brasil é a doença hereditária mais 

comum, sendo um problema de saúde pública especialmente na região nordeste, com 

estimativa de 1/1000 nascidos vivos. Devido ao alto catabolismo os pacientes são 

considerados relativamente subnutridos, têm baixa estatura e retardo na maturação 

óssea e sexual, fatores estes que podem estar relacionados às deficiências 

nutricionais. Objetivando avaliar o estado nutricional de pacientes com anemia 

falciforme, foram estudados 108 indivíduos de ambos os gêneros, entre dois e 30 

anos. Foi avaliado o consumo alimentar de macro e micronutrientes através de três 

recordatórios de 24h. Os dados antropométricos utilizados foram: peso, altura, 

perímetro braquial, prega cutânea do tríceps e a idade óssea através de estudo 

radiológico. O consumo energético mostrou-se próximo às necessidades calculadas 

através das equações das Necessidades Energéticas Estimadas, porém pelo Índice de 

Massa Corporal constatou-se que parcela considerável dessa população, 

principalmente adolescentes (25%) e adultos (27%), se encontrava com baixo peso. 

Observou-se atraso na idade óssea, e que 50% dos adolescentes estavam abaixo do 

15º. percentil para o índice altura/idade, em associação a consumo insuficiente de 

cálcio, fósforo e magnésio. Os resultados sugerem que o consumo energético 

mostrou-se provavelmente inadequado na amostra estudada. Observou-se também 

inadequação no consumo de micronutrientes, em associação ao comprometimento do 

crescimento. 

 

Palavras-chaves: anemia falciforme, nutrição, avaliação nutricional, consumo de 

alimentos, necessidades nutricionais. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Sickle cell anaemia is a genetic haematologic disease, causing small vessels 

obstructions and haemolytic anaemia due to blood red cells sickling. In Brazil 

(mostly in Northeast region), is the most prevalent hereditary disease and constitutes 

a public health problem, affecting 1/1000 live born children. Affected individuals are 

particularly at risk for under-nutrition, and frequently have short stature and bone and 

sexual delayed maturation, which may be related to nutritional deficits. This study 

aimed to evaluate nutritional status of sickle cell disease patients. We evaluated 108 

individuals, both genders, aging from 2 to 30 years. Food consumption (macro and 

micronutrients) was assessed using three 24h inventory. Anthropometric data 

measured were: weight, height, mid upper arm circumference, triceps skin fold 

thickness, and bone age through radiological study. Energy consumption figures 

were close to normal requirements calculated using Estimate Energy Requirement 

but when compared to Body Mass Index (BMI), large number of individuals, mostly 

adolescents (25%) and adults (27%), were underweighted. Bone age delay was 

common and half of adolescents were below the height/age 15th percentile, probably 

related to calcium, phosphorus and magnesium insufficient intake. Overall, 74% of 

patients were considered to have mid arm muscle mass depleted (below 5th 

percentile), in association with insufficient intake of zinc, calcium and magnesium. 

Macronutrients distribution was considered adequate, when compared to total caloric 

consumption, but 25% of adolescents had carbohydrate overconsumption and 30% of 

children and 28% of adolescents were below normal lipids consumption. Iron intake 

was probably adequate, but folate intake was below the Estimated Medium 

Requirement within all age groups. Our findings suggest that sickle cell patients have 

inadequate energetic consumption, as well as of micronutrients, affecting growth.         

 

Key words: sickle cell disease, nutrition, nutrition assessment, food consumption, 

nutritional requirements. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Anemia Falciforme (AF) é uma doença hematológica hereditária 

monogênica originária do continente africano, no qual sua incidência é prevalente, 

sendo ela trazida ao Brasil mediante a imigração da mão de obra escrava.  No Brasil, 

em cada 1000 crianças nascidas vivas, uma tem AF, conforme dados do Ministério 

da Saúde (CANÇADO; JESUS, 2007). Sua distribuição é mais freqüente em regiões 

com maior prevalência de afro-descendentes, como o nordeste, porém acomete 

igualmente brancos e pardos, devido à alta miscigenação do povo brasileiro 

(NAOUM et al., 1987). Portanto, é considerada a doença hereditária mais comum no 

Brasil, como também um problema de saúde pública (ANVISA, 2001; LOUREIRO; 

ROZENFELD, 2005). 

A AF é, dentre as doenças hematológicas, a mais conhecida na história 

da humanidade (DI NUZZO; DAYANA; FONSECA, 2004; SILVA et al., 2006). O 

primeiro relato da doença foi descrito por Herrick, em 1910, em um jovem estudante 

da raça negra, após encontrar hemácias morfologicamente diferentes em seu sangue 

(COSTA, 2004; RUIZ, 2007).  Porém já era de conhecimento da humanidade desde 

muito tempo.  Na África foi constatado como secular o hábito de tatuar os pacientes 

e portadores como sinal de identificação da doença (RUIZ, 2007). 

As manifestações clínicas ocorrem após o primeiro ano de vida e são de 

grande variabilidade, responsáveis por alta morbidade e mortalidade. Tem como 

principal componente a oclusão dos capilares, levando a intensos processos 

dolorosos e anemia crônica. O paciente com AF é mais sensível às infecções. Alguns 

têm quadros graves, necessitam de hospitalizações freqüentes, outros apresentam 

evolução benigna, menos sintomática (LOGGETTO et al., 1999). Essa variabilidade 

clínica é influenciada por alguns fatores, podendo ser hereditários ou adquiridos. 

Entre os fatores adquiridos está o nível sócio-econômico, interferindo na qualidade 

da alimentação, na prevenção de infecções e na assistência médica (ANVISA, 2001; 

FISCHER et al., 1999; ZAGO, 2007). 
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Não há tratamento específico para a AF.  A morbidade e mortalidade 

podem ser reduzidas quando as complicações são diagnosticadas precocemente e 

tratadas de forma adequada, através dos meios disponíveis no momento e com a 

participação familiar. Entre outras medidas, nutrição adequada às necessidades dos 

portadores, hidratação e tratamento preventivo e precoce de infecções têm 

proporcionado maior sobrevida aos pacientes. Logo, a garantia de sobrevivência com 

qualidade passou a ser objetivo dos profissionais de saúde no acompanhamento 

clínico desses pacientes (VERÍSSIMO, 2007).  

Nesse contexto, a nutrição se insere perfeitamente, pois os pacientes com 

AF são considerados relativamente subnutridos devido ao alto catabolismo da 

doença, têm deficiência no desenvolvimento somático e retardo na maturação óssea e 

sexual, amplamente discutidos e reconhecidos na literatura, conforme revisão de Al 

Saqladi et al. (2008).  

Avanços no conhecimento molecular e genético da doença têm 

promovido melhor abordagem do ponto de vista clínico, porém os problemas 

nutricionais obviamente existentes nos pacientes com AF não têm sido considerados 

nos protocolos existentes, o que poderia promover efeitos clínicos benéficos 

(PRASAD, 1997). Ainda, fazem-se necessárias mais pesquisas no campo da 

nutrição, envolvendo o acompanhamento do estado nutricional, bem como 

determinar quais as intervenções dietéticas necessárias, a fim de melhor reconhecer a 

relação da nutrição com a fisiopatologia da AF, possibilitar intervir 

convenientemente e colaborar na promoção de uma maior expectativa de vida com 

melhor qualidade. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ANEMIA FALCIFORME, CONCEITO E EPIDEMIOLOGIA 

 

Doença hematológica genética de herança autossômica recessiva, a AF 

caracteriza-se por alteração molecular de uma base no códon 6 do gene que codifica 

a globina beta, resultando na formação de polímeros de hemoglobina anormal, a 

Hemoglobina S (HbS) após desoxigenação. Essa hemoglobina anormal torna-se 

insolúvel e agrega-se em longos polímeros, resultando em células alinhadas e rígidas, 

facilitando sua deformação na forma de foice (COSTA, 2004). 

Os glóbulos vermelhos viscosos e deformados não circulam livremente 

nos capilares obstruindo o fluxo sanguíneo, com conseqüente oclusão vascular e 

precoce destruição. A vaso-oclusão é o fator desencadeante da patogenia da doença e 

da sua morbidade e mortalidade (COSTA, 2004; DI NUZZO; DAYANA; 

FONSECA, 2004).  

 O gene da HbS é altamente freqüente no continente americano (DI 

NUZZO; DAYANA; FONSECA, 2004).  Na África a distribuição geográfica da HbS 

é igual à do parasito causador da malária (Plasmodium falciparum), tendo sido 

observado que os portadores do traço falcêmico estavam em seletiva vantagem de 

resistência à malária (COSTA, 2004).  

Dados do Ministério da Saúde apontam para a existência de 25.000 a 

30.000 casos da doença, com 3500 novos casos/ano e estimativa de 1/1000 nascidos 

vivos (ARAUJO, 2007; CANÇADO; JESUS, 2007). Em Sergipe, Ferreira (2008), 

em um estudo sobre a freqüência de portadores heterozigotos (HbAS) para  

hemoglobinopatias em puérperas e seus recém-nascidos, encontrou freqüência de 4% 

e 4,5 % respectivamente. Vivas (2005), em um estudo com doadores de sangue, 

encontrou 4,1 % de portadores, o que coloca Sergipe em situação equivalente ao 

estado da Bahia (4,5%). Como a AF é de herança genética, a união de portadores de 

traço falciforme tende a aumentar a incidência de portadores de HbS. 
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2.2 FISIOPATOLOGIA 

 

A hemoglobina está presente nos eritrócitos dos mamíferos, cuja função é 

de levar oxigênio (O2) para todo o organismo. Sua estrutura esferóide é composta por 

dois pares de cadeias globínicas, polipeptídicas, quimicamente unidas a um núcleo 

prostético de ferro. Este detém a propriedade de receber, ligar e liberar oxigênio. As 

diferentes combinações das cadeias globínicas predispõem ao aparecimento de 

diferentes hemoglobinas. Para essa formação é necessário um perfeito equilíbrio na 

produção dessas cadeias. A polimerização da HbS e a falcização da hemácia são 

exemplos de desequilíbrio nessa formação (GALIZA NETO; PITOMBEIRA,  2003).   

As moléculas de HbS, desoxigenadas e em alta concentração, se 

transformam em um gel viscoso  e formam polímeros que se organizam em filas 

duplas e  paralelas, alongando a hemácia, a qual  enrijece e se distorce adquirindo  a 

forma de foice. Vários são os episódios de afoiçamento e desafoiçamento, até que 

ocorre lesão da membrana levando à falcização permanente. As hemácias falciformes 

ocluem os pequenos vasos sanguíneos, acarretando isquemia e dor (FIGURA 1). 

Essas hemácias também têm sobrevida mais curta, gerando crises hemolíticas 

freqüentes, com conseqüente anemia crônica (ZAGO, 2007; COSTA, 2004). 

 

Figura 1. Fisiopatologia da vaso-oclusão 
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A fim de compensar a hemólise, o organismo aumenta a eritropoiese e a 

absorção intestinal de ferro, provocando reticulocitose periférica e insucesso no 

processo de formação das hemácias. Porém, outros fatores podem contribuir para o 

aparecimento ou agravamento da anemia, tais como: carência nutricional, em 

especial de folato, insuficiência renal, esplenomegalia, entre outros (ZAGO, 2007).  

A AF leva as diversas complicações como:  

• constantes episódios de dores osteo-articulares, 

•  dores abdominais,  

• infecções,  

• enfartes pulmonares,  

• esplenomegalia crônica, seqüestro esplênico agudo,  

• úlcera de perna,  

• síndrome mão-pé,  

• palidez, icterícia, colelitíase, 

• retardo do crescimento e maturação sexual,  

• acidente vascular cerebral,  

• osteomielite e comprometimento múltiplo de órgãos, sistemas ou 

aparelhos com implicações músculo esquelético (ANVISA, 2001; 

COSTA, 2004).    

O quadro clínico da doença inicia-se a partir do segundo semestre de 

vida, devido à redução da produção protetora da hemoglobina fetal, responsável por 

inibir o processo de afoiçamento das hemácias. Estende-se durante toda a vida, 

predispondo a várias internações hospitalares, morbidade e morte (LOUREIRO; 

ROZENFELD, 2005). De modo geral, as complicações da AF se refletem em 

redução da capacidade trabalho, atraso escolar e da expectativa de vida.  

Avanços no cuidado clínico, como diagnóstico precoce, profilaxia com 

antibióticos, hidratação, suplementação com folato, transfusão sanguínea, tratamento 

com hidroxiuréia, por exemplo, têm reduzido a mortalidade e morbidade, com 

repercussão no aumento da estimativa de vida, hoje em torno de 50 anos (ANVISA, 

2001; LOGGETTO et al., 1999; YARDUMIAN; CRAWLEY, 2001).  
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2.3 NUTRIÇÃO E ANEMIA FALCIFORME 

 

A nutrição é referendada como um dos fatores que influenciam a 

gravidade das complicações da AF. As necessidades de macro e de micronutrientes 

são maiores devido à grande demanda metabólica em virtude principalmente da 

hemólise crônica (COSTA, 2004; PRASAD, 1997). A Taxa de Metabolismo Basal 

(TMB) é 20% maior na criança com AF em comparação com a população em geral, 

com catabolismo aumentado de nutrientes específicos, como o protéico (BARDEN et 

al., 2000; FUNG et al., 2001).  

Dieta adequada, balanceada, considerando variações individuais, ajuda a 

minimizar riscos de desenvolver doenças crônicas e suas complicações. Como em 

condições de normalidade as taxas metabólicas das crianças são maiores e o processo 

de síntese e degradação de nutrientes é mais rápido que no adulto, agravado pela 

condição hipercatabólica da AF, independente de uma ingestão alimentar adequada, 

tanto crianças quanto adultos com AF são considerados relativamente subnutridos 

(ANVISA, 2001; MALINAUSKAS et al., 2000).  

Má nutrição em portadores de AF é relativamente comum e a literatura 

vem relatando regularmente esse tipo de complicação, com os estudos relacionando a 

má nutrição como uma das causas do menor desenvolvimento somático e maturação 

sexual atrasada (AL SAQLADI et al., 2008; BUCHOWSK et al., 2002; FUNG et al., 

2001; SINGHAL et al., 1997).      

Diversos estudos sugerem que a deficiência de nutrientes em portadores de 

AF está mais ligada às necessidades nutricionais aumentadas do que a ingestão 

alimentar deficiente (BARDEN et al., 2000; FUNG et al., 2001; MALINAUSKAS et 

al., 2000). Kawchak et al. (2007) avaliaram o consumo alimentar de macro e 

micronutrientes através de um recordatório de 24 horas (R24h) em quatro visitas 

anuais. Os resultados foram comparados às Ingestões Dietéticas de Referência - 

Dietetic Reference Intake – DRIs,1997 para pessoas saudáveis do mesmo gênero e 

faixa etária e mesmo nível de atividade física. Os autores encontraram que o consumo 

calórico esteve próximo às necessidades energéticas estimadas, porém houve 
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deficiências na ingestão de diversos nutrientes (folato, cálcio, magnésio, zinco e 

vitamina D) nas diferentes faixas etárias estudadas, principalmente na adolescência. 

Zemel et al. (2007), em um estudo prospectivo com pacientes portadores 

de AF, avaliaram, entre outras variáveis, idade óssea, idade da menarca e um R24h a 

cada visita anual, para análise de energia, proteínas e percentual de energia 

proveniente dos lipídeos. Foi encontrada mediana para menarca de 13,2 anos e atraso 

da idade óssea, com maior ênfase nos meninos e com menores índices nas crianças 

transfundidas. Em todos os grupos o crescimento foi deficiente em Z score para peso, 

estatura e índice de massa corpórea (IMC).  

Zemel et al. (2007) não observaram associação entre consumo alimentar 

de energia, proteínas e lipídeos e deficiência de crescimento. Porém, como só foi 

avaliado um R24h por ano, o protocolo pode ter sido insuficiente para estimar essa 

correlação. Com relação à composição corporal, os meninos tiveram os menores 

índices (circunferência de braço e da área muscular do braço). Para as meninas, 

demonstrou-se que com o avanço da puberdade, houve melhora no peso, estatura e 

consequentemente do IMC. 

A etiologia da deficiência de crescimento e da composição corporal na AF 

ainda não está bem estabelecida, embora evidentes envolvimentos dos fatores 

nutricionais estejam documentados. Esses fatores incluem aumento dos requerimentos 

energéticos associados com aumento do gasto energético basal, consumo alimentar 

inadequado e aumento das necessidades de nutrientes devido hemólise crônica, com 

consequente aumento da eritropoiese, bem como acelerado turnover protéico 

(BARDEN et al., 2000; SINGHAL et al., 1997).  

A má nutrição também está associada à imunidade, com redução no 

número de linfócitos T. Estudos mostram redução no número absoluto e percentual de 

células T, na função imunológica de hipersensibilidade e tendência ao aumento de 

linfócitos B (REED; REDDING-LALLINGER; ORRINGER, 1987). 

As deficiências de micronutrientes, minerais e vitaminas lipo e 

hidrossolúveis, vêm sendo relacionadas a aspectos clínicos específicos da AF. Chama-

se atenção para os requerimentos diários de energia e proteína. Porém, a interpretação 
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da maioria dos estudos envolvendo a situação atual de macro e micronutrientes está 

limitada pelo tamanho das amostras, pareamentos adequados para idade, sexo, 

condição sócio-econômica, parâmetros de necessidades nutricionais insuficientes, 

falhas metodológicas e do fator tempo nos estudos transversais (REED; REDDING-

LALLINGER; ORRINGER, 1987). 

 
 

2.3.1 Energia e Macronutrientes 

 

Embora a AF não seja uma anemia nutricional, a sua fisiopatologia pode 

corroborar para a instalação de quadros carenciais, devido à produção aumentada de 

hemácias, das taxas de reposição protéica, da utilização de aminoácidos, de energia e 

de minerais (VERÍSSIMO, 2007).  

As crises álgicas, febre e demais episódios que acompanham a doença, 

usualmente levam às diversas hospitalizações ao longo da vida e podem estar 

associadas à redução da ingestão energética devido ao decréscimo do apetite nessa 

fase, com repercussão no estado nutricional do paciente, principalmente na infância 

(PRASAD, 1997; MALINAUSKAS et al., 2000). Mesmo quando em repouso 

forçado pelos momentos de agudização da doença ou em presença de hospitalização 

(que também leva à redução da atividade física), a ingestão inadequada de nutrientes 

promove déficit energético relativo, que pode estar relacionado ao padrão de baixo 

crescimento e de composição corporal observado amplamente na literatura (BOREL 

et al., 1998; BUCHOWSK et al., 2001; FUNG et al., 2001). 

Barden et al. (2000) investigaram o balanço energético como possível 

causa de déficit de crescimento e má nutrição em crianças com AF. Os autores 

avaliaram crescimento, gasto energético basal (GEB), gasto energético total e por 

atividade, como também consumo alimentar, através de três R24h em 36 crianças 

portadoras de AF. O crescimento foi avaliado através de peso, altura, idade óssea e 

composição corporal (somatório das quatro pregas cutâneas). Esse estudo concluiu 

que o aumento do GEB e o baixo gasto energético por atividade física, associados ao 
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déficit de crescimento encontrado, indicaram deficiência energética crônica em 

crianças com AF. 

Singhal et al. (1997), comparando a TMB, o gasto energético diário e a 

atividade física em adolescentes do sexo masculino, concluíram que há redução nos 

níveis de atividade física a fim de compensar o aumento da TMB na presença de 

ingestão inadequada de nutrientes. Esses achados levam a crer que indivíduos com 

AF podem estar conservando energia como mecanismo compensatório ao consumo 

alimentar deficiente. No caso das crianças com AF, esse mecanismo compensatório 

teria como objetivo a manutenção do crescimento em presença do hipercatabolismo 

da doença. 

Devido a esse aumento da TMB em portadores de AF, faz-se necessário 

avaliar a adequação das equações para determinação das necessidades energéticas 

usualmente utilizadas, com a finalidade de modificá-las a fim de melhor estimar 

essas necessidades (BUCHOWSKI et al., 2002). Willians et al. (2002), em um estudo 

de avaliação dessas equações (Harris-Benedict, 1919 e do World Health 

Organization – WHO, 1985), confirmaram que estas subestimam  a TMB. Como 

pacientes com AF têm aumento no turnover das células vermelhas e anemia crônica 

com consequente aumento do trabalho cardíaco (fatores que supostamente são 

responsáveis pelo aumento na TMB), os autores desenvolveram uma adequação das 

fórmulas. Estas levam em consideração o valor da hemoglobina e a contagem de 

reticulócitos, porém necessitam de validação para sua utilização rotineira. 

Mesmo se considerado adequado em relação às necessidades 

determinadas pelas DRIs para pessoas saudáveis, o consumo de macronutrientes 

(carboidratos, proteínas e lipídeos) pode ser insuficiente para pacientes com AF 

(KAWCHAK et al., 2007). Assim, pacientes com AF podem necessitar de 

suplementação nutricional mesmo em presença de consumo adequado ao padrão de 

normalidade, a fim de promover melhor desenvolvimento físico, bem como devido 

ao aumento do turnover ósseo durante a fase da adolescência (SINGHAL et al., 

2002).  
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Heyman et al. (1985) encontraram que as crianças que receberam 

alimentação completa e balanceada através de sonda nasogástrica, tiveram aceleração 

do crescimento em relação aos pacientes que receberam somente suplementos de 

minerais ou suplemento alimentar complementar noturno. Os pacientes que 

receberam alimentação por sonda mostraram que a correção de uma nutrição 

deficiente foi determinante para a melhora no crescimento, porém o desenho do 

estudo e o tamanho da amostra (cinco pacientes) não mostraram quais dos nutrientes 

ou fatores nutricionais foram responsáveis por essa melhora. 

O turnover protéico é um processo de alto consumo de energia e pode 

estar ligado às necessidades energéticas aumentadas (BOREL et al., 1998). Pacientes 

com AF tiveram melhora do IMC, do percentual de gordura corporal e da força 

muscular após receberem dietas com valores energéticos mais elevados que a 

habitual, além de suplementação com glutamina durante 24 semanas (VERÍSSIMO, 

2007).  

Aliadas à maior demanda do valor energético necessária às crianças e 

adolescentes com AF, deficiências protéicas também podem se refletir na menarca 

atrasada, função imune prejudicada e atraso na maturação do esqueleto (REED; 

REDDING-LALLINGER; ORRINGER, 1987).  

A literatura demonstra que redução nas taxas de hemólise, com redução 

no catabolismo protéico e no gasto energético, resulta em melhora do crescimento 

linear. Wang et al. (2002) acompanhando durante dois anos crianças em programa 

intensivo de transfusão sanguínea, encontraram uma melhora no crescimento destes 

portadores durante esse período.  

Estudos sugerem que o aumento da excreção nitrogenada pode contribuir 

para a ineficiente utilização das proteínas, tanto devido a fatores metabólicos como 

também pela função renal comprometida por repetidas vaso oclusões. Como a 

utilização de proteínas pelo organismo é dependente de zinco, a deficiência desse 

mineral também pode contribuir para a má nutrição protéica (PRASAD, 1997).  

Por essas razões, conclui-se que crianças com AF têm baixo crescimento, 

idade óssea atrasada e déficit de peso, o que deve ser especialmente importante em 
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países em desenvolvimento. Esse se inicia muito precocemente, entre seis meses e 

dois anos de idade. Adultos podem atingir o alvo estatural esperado, porém com 

menor média de peso corporal e atraso na idade da menarca. O prejuízo na função 

imunológica relaciona-se a anormalidades nas células T. Todas essas observações 

podem ser relacionadas à deficiência nutricional (AL SAQLADI et al., 2008; REED; 

REDDING-LALLINGER; ORRINGER, 1987). 

 

2.3.2 Micronutrientes 

 

2.3.2.1 Ferro 

 

Reconhecido como nutriente essencial há mais de um século, é um 

mineral altamente conservado pelo organismo, com 90 % sendo constantemente 

recuperados e reutilizados. As funções do ferro são diversas, incluindo a participação 

na molécula de hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio e gás 

carbônico, é componente ativo dos citocromos envolvidos na respiração celular e 

formação de ATP, como também é essencial para a função do sistema imune, quando 

ingerido em quantidades adequadas. (ANDERSON, 2005).   

Os requerimentos de ferro na AF ainda não estão bem estabelecidos. O 

excesso de ferro sérico, advindo da hemólise constante e de múltiplas transfusões, 

acarreta complicações endócrinas e cardíacas (WOOD; GHUGRE, 2008). Porém a 

anemia crônica também pode levar a estresse cardiovascular e a falência cardíaca. 

Essa anemia resulta da acentuada redução de sobrevida das hemácias falciformes, 

associada a insuficiente resposta hematopoética. O aumento na eritropoiese não é 

suficiente para compensar a hemólise e manter as concentrações de eritrócitos e de 

hemoglobina, devido a pouca afinidade da HbS pelo oxigênio  (SILVEIRA; 

FONSECA, 2002). 

Essa anemia é comumente normocítica e normocrômica, a qual é, até 

certo ponto, bem tolerada pelos pacientes com AF e a suplementação com ferro deve 
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ser evitada, exceto na presença de hemorragia ou deficiência comprovada deste 

micronutriente (KAWCHAK et al., 2007; REED; REDDING-LALLINGER; 

ORRINGER, 1987).  

Stettler et al. (2001) avaliaram a ferritina sérica em 104 crianças e 

adolescentes com AF, encontrando valores normais ou aumentados em todos os 

avaliados, os quais não haviam recebido transfusão nem suplemento ferroso em 

períodos anteriores ou durante o estudo. Não foi avaliada a ingestão dietética de ferro 

nesses pacientes. Independente dessa variável, os autores concluem que essa amostra 

não apresentou deficiência do mineral.  

Koduri (2003), em artigo de revisão, referem ser comum a deficiência de 

ferro na AF, uma vez que a hemólise crônica aumenta as perdas urinárias do mineral 

e aumenta as reservas hepáticas, contribuindo para sua deficiência. Porém, quanto 

maior a concentração de ferro circulante, maior o evento de afoiçamento das 

hemácias, contribuindo para o agravamento do quadro clínico da doença. Sendo 

assim, os autores concluem que quanto menos ferro circulante, menos hemólise e 

menor gravidade da doença.  Portanto a AF não deve ser confundida com anemia por 

deficiência de ferro, podendo coexistir sem necessidade de ser tratada como tal.   

 

2.3.2.2Cálcio 

 

O cálcio é o micronutriente responsável por 2 a 4% do peso corporal 

bruto e compreende 40 % do peso mineral ósseo. Mais de 99% do cálcio corporal 

está nos ossos e dentes, determinando a massa, dureza e resistência destes 

(WEAVER; HEANEY, 2003). Além do papel estrutural, o esqueleto é um 

reservatório importante de cálcio para manutenção das concentrações plasmáticas 

deste mineral. O osso é um tecido dinâmico e desempenha diversas funções, entre 

elas de sustentação do corpo, proteção dos órgãos internos, mastigatória e 

metabólica, sendo local de depósito de cálcio, fósforo e magnésio (CORREA, 1998). 
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A remodelação do osso continua por toda a vida, porém durante períodos 

de crescimento sua formação excede a reabsorção.  O processo de mineralização 

óssea é bastante alto durante o crescimento. Portanto, dietas pobres em cálcio podem 

levar à hipocalcemia, bem como limitar a formação óssea durante essa fase 

(ANDERSON, 2005; CORRÊA, 1998).   

A alimentação adequada contribui para o equilíbrio do cálcio orgânico. A 

proteína influencia a excreção de cálcio na urina. Entretanto, alimentos ricos em 

proteína são também fontes de fósforo, que é hipocalciúrico, em contrapartida ao 

efeito hipercalciúrico da proteína. Alto consumo de proteína resulta em perda líquida 

de cálcio o que pode exacerbar os riscos de uma dieta já pobre neste mineral 

(WEAVER; HEANEY, 2003).  

Recomendações de quantidades adequadas de ingestão de cálcio ainda 

estão em estudo (SUITOR; GLEASON, 2002). Durante o primeiro ano de vida, a 

taxa de deposição de cálcio em relação à superfície corporal é mais alta que em 

qualquer outro período da vida. O acréscimo de cálcio continua durante toda a 

infância, culminando com a puberdade. 

A fase de ganho de massa óssea situa-se nas três primeiras décadas da 

vida, sendo que a puberdade é quando há incremento de 50 % de massa óssea total 

do adulto. Diversos fatores estão envolvidos na densidade mineral óssea como: 

idade, gênero, grupo étnico, entre outros. Mas, independente desses fatores, durante 

essas três primeiras décadas é necessária ingestão adequada em macro e 

micronutrientes a fim de evitar a osteopenia e, consequentemente, osteoporose 

(KRALL; DAWSON-HUGHES, 2003). 

Em todo o mundo estudos observaram que crianças com AF têm 

qualidade óssea baixa (VANDERJACT et al., 2002), bem como crescimento e 

maturação esquelética anormal (ASHCROFT; SERJEANT; DESAI, 1972; PHEBUS; 

GLONINGER; MACIAK, 1984; SOLIMAN et al., 1999; WANG et al., 2002), 

devido à nutrição deficiente, secreção prejudicada de hormônio de crescimento e a 

puberdade atrasada (MILLER et al., 2006).  
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Baixa densidade mineral óssea em adultos jovens pode simplesmente ser 

a continuidade de um processo iniciado na infância de pacientes com AF (BUISON 

et al., 2005; SOLIMAN et al., 1998). De fato, os jovens não alcançam o pico de 

massa óssea ideal durante o crescimento, o que os coloca em risco elevado de 

desenvolver massa óssea anormal na fase adulta, caso nenhuma intervenção venha a 

ser executada (SARRAI et al., 2007; WOODS et al., 2001). 

Na realidade, o baixo índice de densidade mineral óssea é provavelmente 

multifatorial e ocorre em ambos os gêneros. Miller et al. (2006) encontraram maior 

quantidade de pacientes do sexo masculino com redução da massa óssea, o que pode 

ser devido à baixa de testosterona ou atraso puberal, os quais podem impactar 

negativamente na qualidade do osso, como também nutrição inadequada e 

crescimento atrasado. Este autor também sugere a possibilidade de prevenção das 

fraturas nesta população através das mudanças do estilo de vida, de suplemento 

nutritivo (cálcio, vitamina D e zinco) e uso de medicamentos. 

Significativa redução na densidade mineral do osso, atribuída à 

hiperplasia da medula óssea foi observada em pacientes com AF, que tiveram valores 

de densidade mineral óssea entre 6 e 21% mais baixos do que o esperado 

(ALMEIDA; ROBERTS, 2005). É preciso investigar melhor a osteoporose nesses 

pacientes, pois suas conseqüências vêm a ser um grande problema de saúde pública, 

particularmente se o seu início se dá em uma idade mais jovem. 

 
2.3.2.3 Fósforo 

 

É o segundo mineral mais abundante no corpo humano, apenas menos 

freqüente que o cálcio, sendo que 85 % do fósforo corporal estão presentes em osso e 

dentes em forma de cristais de fosfato de cálcio (hidroxiapatita). Toda produção e 

armazenamento de energia do organismo são dependentes de fósforo, sendo também 

fundamental componente de enzimas e vital para a regulação ácido-básica. Os 

alimentos protéicos de origem animal, leguminosas cereais e grãos, são fontes ricas 

de fósforo.  Sendo assim, sua deficiência não é freqüente, a não ser em idosos e 
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pessoas utilizando medicamentos quelantes de fosfato, como hidróxido de alumínio 

(ANDERSON, 2005).  

Não foram encontrados estudos relacionando o baixo consumo desse 

mineral a algum tipo de complicação na AF, mas é evidente o impacto do fósforo no 

desenvolvimento da massa óssea. Ingestão equilibrada de fósforo e de cálcio têm 

importante papel na promoção do crescimento com adequada densidade óssea 

(KNOCHEL, 2003).  

  

2.3.2.4 Magnésio 

 

O magnésio está em segundo lugar como cátion intracelular mais 

abundante, sendo que 60% estão nos ossos e 26% nos músculos. Tem como principal 

função estabilizar a estrutura da adenosina trifosfato (ATP) nas reações enzimáticas e 

em altas concentrações orgânicas influencia o aumento da densidade óssea 

(ANDERSON, 2005). 

O magnésio é um mineral importante na redução dos episódios 

dolorosos, pois previne a desidratação dos eritrócitos (KWACHAK et al., 2007). 

Baixos níveis séricos de magnésio podem levar a vaso-espasmo das coronárias, a 

oclusão de vasos cerebrais e a acidente vascular cerebral (ALTURA et al., 2002).  

Sua deficiência também prejudica o crescimento normal, devido ao aumento na 

resistência à vitamina D e à formação alterada da hidroxiapatita, complexo mineral 

responsável pela formação óssea (ANDERSON, 2005; SHILLS, 2003).  Brousseau et 

al. (2004), verificaram que o sulfato de magnésio intravenoso reduziu o período das 

crises dolorosas em crianças hospitalizadas, levando a crer que sua deficiência, do 

ponto de vista alimentar, pode influenciar no aparecimento de tais crises. 

Altura et al. (2002), avaliando a relação entre o uso de hidroxiuréia e o 

declínio dos níveis séricos de magnésio, sugerem que a suplementação de magnésio 

em pacientes usando hidroxiuréia, pode ser positiva no sentido de aliviar ou prevenir 

os fenômenos vasos-oclusivos. 
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2.3.2.5 Zinco 

 

Mineral essencial ao corpo humano adquiriu importância na década de 

1960 após estudos envolvendo sua deficiência em crianças desnutridas. Esse mineral 

está abundantemente distribuído em todo o organismo e entre os elementos-traço está 

em segundo lugar, menos abundante apenas que o ferro.  

O zinco tem sido extensivamente estudado em portadores de AF. As 

consequências da deficiência estão no crescimento, na maturação sexual, em 

prejuízos ao sistema imune, na dificuldade de cicatrização de úlceras nas pernas e em 

diversos efeitos hematológicos (PELLEGRINI BRAGA; KERBAUY; FISBERG, 

1995; REED; REDDING-LALLINGER; ORRINGER, 1987; WOODS et al., 2001).  

Níveis baixos foram encontrados no plasma, eritrócitos e no cabelo de pacientes com 

AF.  

Reed, Redding-Lallinger e Orringer (1987) destacaram que medir o zinco 

do neutrófilo poderia ser mais acurado do que no plasma e mais sensível às 

mudanças no corpo do que o zinco dos eritrócitos. Nesse artigo os autores descrevem 

que a suplementação de zinco melhora a cicatrização de úlceras na perna. Mas, 

embora tenha sido um estudo randomizado e duplo cego, a amostra estudada foi 

pequena para extrapolação de resultados.  

Pellegrini Braga, Kerbauy e Fisberg (1995) encontraram redução nos 

níveis de zinco plasmático, com alguma associação com baixa estatura. Estudos 

também mostraram que a suplementação desse mineral teve impacto na melhora do 

crescimento e na maturação sexual, com aumento da concentração de testosterona 

sérica em meninos com AF (LEONARD et al., 1998; PRASAD et al., 1999; 

PRASAD, 2002). 

Os defeitos da função imune mais comumente reportados dizem respeito 

às células T. Exemplos dessas anormalidades são: a redução no número de células T, 

retardo na hipersensibilidade e a função prejudicada do neutrófilo. Assim, pacientes 

com deficiência de zinco estão mais sujeitos as infecções. Finalmente, a terapia com 



 31

zinco está relacionada a aumento da afinidade por oxigênio pelas células sanguíneas 

falciformes (PRASAD et al., 1999; PRASAD, 2002; REED; REDDING-

LALLINGER; ORRINGER, 1987). 

Bao et al. (2008) estudaram os benefícios da suplementação de zinco, na 

função das células T, no estresse oxidativo e na resposta inflamatória em pacientes 

com AF. Houve aumento do zinco plasmático, dos eritrócitos, do hematócrito, da 

hemoglobina, do poder antioxidante e da função imune, com redução de processos 

infecciosos e da reação inflamatória. Os autores concluíram que essa suplementação 

poderia ser benéfica. 

 A redução do zinco plasmático está ligada a constante hemólise e o 

aumento da excreção urinária a repetidas crises vasoclusivas, levando a deficiência 

da função renal (PRASAD et al., 1999; PRASAD, 2002). Hiperzincúria aliada ao 

alto turnover protéico aumentam as necessidades de ingestão de zinco, o que não é 

encontrado na dieta usual de indivíduos com AF. 

 

2.3.2.5 Folato 

 

O folato, na forma de ácido tetraidrofólico, funciona como um carreador 

para vários componentes de carbono simples. É absorvido na forma de ácido fólico e, 

como está presente nos alimentos geralmente em forma de poliglutamato de ácido 

fólico, sua biodisponibilidade alimentar é cerca da metade da vitamina purificada 

(GALLAGHER, 2005). Devido ao aumento da eritropoiese na AF, a necessidade de 

consumo de micronutrientes é maior, principalmente de folato, o qual está envolvido 

em diversas reações em proteínas e na síntese de ácido desoxiribonucleico, cuja 

deficiência pode levar a sérios prejuízos endoteliais (DIJS e cols., 1998). Mudanças 

megaloblásticas atribuídas à deficiência de folato são um fenômeno reconhecido na 

AF, devido ao aumento da hematopoiese (AL SAQLADI et al., 2008; DIJS et al., 

1998; KAWCHAK et al., 2007). A associação entre deficiência de folato e crises 

aplásticas não é bem determinada, mas a suplementação é recomendada no 

tratamento da AF (REED; REDDING-LALLINGER; ORRINGER, 1987). Essa 
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suplementação promove aumento nos parâmetros hematológicos dos pacientes, no 

ganho de peso e de altura (AL SAQLADI et al., 2008).  

Rabb et al. (1983) estudaram crianças portadoras de AF sem 

anormalidades megaloblásticas que receberam suplementação de folato durante um 

ano e observaram que o maior nível de folato sérico associou-se a menor ocorrência 

de síndrome mão-pé.  

Kawchak et al. (2007) observaram que crianças com AF têm consumo 

deficitário de folato. Mesmo com suplementação medicamentosa de rotina, níveis 

séricos estão reduzidos em pelo menos 15% dos pacientes, indicando que a 

necessidade pode estar subestimada. Muskiet et al. (2000) e Kennedy et al. (2001), 

chamam a atenção para pesquisar a necessidade de suplementação de folato e sua 

relação com seus níveis séricos, de vitamina B12 e de homocisteína e o risco de 

deterioração vascular e acidente vascular cerebral em portadores de AF.     

Dijs et al. (2002) desenvolveram um estudo sobre otimização de 

suplemento de ácido fólico e vitaminas do complexo B em crianças com AF, 

concluindo que a dosagem diária de um miligrama de ácido fólico, associado às 

vitaminas B12 e B6, pode ser um meio economicamente viável de reduzir os 

prejuízos endoteliais das deficiências dessas vitaminas. 

 

2.4 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

 

O estado nutricional constitui um importante marcador da qualidade de 

saúde individual ou populacional. A determinação do estado nutricional de uma 

população ou de um grupo específico merece atenção especial, pois através desse 

processo podem-se identificar os problemas relacionados à nutrição e indicar a 

terapêutica nutricional mais adequada, como também controlar e avaliar sua 

eficiência e eficácia, respectivamente (VASCONCELOS, 2003). Comprometimento 

do estado nutricional com repercussão na redução de peso, altura e atraso na 
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maturação sexual em pacientes portadores de AF vem sendo amplamente 

documentado na literatura (AL SAQLADI et al., 2008; VERÍSSIMO, 2007). 

O crescimento infantil resulta de um conjunto de fatores ambientais 

(dieta e atividade física) e orgânicos (carga genética e sistema neuroendócrino) que 

interagem (ARAUJO, 2007; MARTINELLI JR.; AGUIAR-OLIVEIRA, 2005). Por 

isso é fundamental o monitoramento do estado nutricional desde o nascimento, para 

identificação precoce de sinais que coloquem a criança em risco nutricional e intervir 

favoravelmente a fim de promover um crescimento dentro dos padrões desejados 

para a população (LUCAS, 2005).  

Como o crescimento cessa com o fechamento da cartilagem de 

conjugação e como este é um dado de maturação esquelética, então a idade óssea 

pode ser considerada uma ferramenta útil para avaliação do crescimento. A idade 

óssea representa a mineralização progressiva dos núcleos dos ossos curtos e das 

epífises dos ossos longos, sendo amplamente utilizada como índice de 

desenvolvimento esquelético (BARDEN et al., 2002, BRITO et al., 1985; 

MARCONDES, 2002; ZEMEL et al., 2007). 

Na maioria das crianças, o crescimento indicado pelo aumento da 

estatura está diretamente relacionado ao desenvolvimento ósseo.  Porém a maturação 

do esqueleto é influenciada por fatores genéticos, bioquímicos, socioeconômicos e 

nutricionais, entre outros (MARCONDES, 2002). Fatores que também interferem no 

padrão de crescimento das crianças portadoras de AF. Elas merecem atenção especial 

em relação ao estado nutricional devido à hemólise constante, gasto energético 

aumentado e necessidade de suplementos nutricionais específicos, que vão além de 

uma dieta habitual (ANVISA, 2001, KWACHAK et al., 2007).  

A adolescência caracteriza-se por ser uma fase de grandes mudanças 

psicossomáticas e sexuais, com alterações morfológicas e fisiológicas complexas, 

tendo a nutrição um papel fundamental em todo esse processo. Os adolescentes 

podem ser considerados em constante risco nutricional devido, principalmente, aos 

hábitos alimentares inadequados. As demandas energéticas e de nutrientes são altas, 

porém, apesar do consumo de alimentos com alta densidade calórica, estes 
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geralmente são pobres em nutrientes importantes para essa fase da vida, podendo 

levar tanto a distúrbios nutricionais (desnutrição ou obesidade) quanto a deficiências 

nutricionais. Em função do rápido crescimento, as necessidades de energia, 

macronutrientes (carboidratos, proteínas) e de alguns micronutrientes (ferro, cobre, 

cálcio e zinco) são aumentadas (VEIGA et al., 2007). Nos adultos a avaliação 

nutricional visa identificar os distúrbios nutricionais a fim de recuperar ou manter a 

saúde (KAMIMURA et al., 2003; FERREIRA; SICHIERI, 2007). 

Entre os portadores de AF os déficits de peso e estatura podem estar 

presentes desde o primeiro ano de vida (ASHCROFT; SERJEANT; DESAI, 1972; 

BRITTO et al., 1985; PHEBUS; GLONINGER; MACIAK, 1984; SOLIMAN et al., 

1999; WANG et al., 2002), o que justifica o monitoramento do estado nutricional 

desde o diagnóstico e durante toda a vida.  

No Brasil, Zago et al, (1992), encontraram déficit de peso e estatura 

principalmente entre os adolescentes com AF de 11 a 19 anos.  Em Sergipe, Cipolotti 

et al. (2000) encontraram baixo desenvolvimento pôndero-estatural principalmente 

aos 15 anos. Santos (2005), avaliando crescimento e puberdade, encontrou que a 

altura de crianças e adolescentes portadores de AF foi menor em relação aos 

controles normais, com maior expressividade no estirão de crescimento, o qual 

ocorreu com retardo de aproximadamente dois anos e meio.  

O peso ao nascer das crianças com AF não varia em relação aos controles 

normais, porém diferenças antropométricas manifestam-se já no final do primeiro 

ano de vida, acompanhando a redução da HbF.  Porém, baixo peso ao nascer foi 

constatado em filhos de gestantes portadoras de AF (THAME et al., 2007). O peso 

médio de crianças e adultos encontram-se freqüentemente abaixo dos valores 

normais para idade e gênero, e geralmente está mais comprometido que a estatura.  

Malinauskas et al. (2000), estudando o impacto dos episódios agudos da 

AF no estado nutricional, acompanharam crianças no momento da hospitalização e 

durante duas a seis semanas após a alta. Concluiu-se que tais crianças estão em risco 

nutricional durante os episódios agudos da doença, demonstrado por uma menor 
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ingestão de energia e de macronutrientes e redução na composição corporal (prega 

cutânea do tríceps e área gordurosa do braço).  

Barden et al. (2002), em estudo sobre composição corporal em crianças 

com AF, observaram crescimento prejudicado e déficits tanto da massa magra quanto 

da massa gorda, sugerindo que as necessidades nutricionais nessas crianças merecem 

ser mais bem avaliadas. Devido aos efeitos das diversas crises de infartos ósseos e da 

disfunção hormonal secundária à doença, a idade óssea é atrasada em relação à 

cronológica (ASHCROFT; SERJEANT; DESAI, 1972, BRITTO et al., 1985; 

VERISSIMO, 2007). Porém o retardo na maturação óssea durante a adolescência 

permite maior período do crescimento dos ossos longos e das extremidades, 

possivelmente resultando em estatura final normal nos adultos (BARDEN et al., 

2002).  

Comprometimento ósseo é comum na AF, tendo como base as crises 

vaso-oclusivas dolorosas. Variam desde osteomielite a patologias debilitantes como 

osteonecrose, osteopenia e osteoporose, (SARRAI et al., 2007; VOSKARIDOU et 

al., 2006). Indivíduos com AF parecem desenvolver densidade mineral óssea 

anormal na infância e também logo após o período de pico de massa óssea 

(comparada a adultos saudáveis). Esse fato pode estar associado à deficiência de 

cálcio e de vitamina D (AL SAQLADI et al., 2008; LAL et al., 2006; SOLIMAN et 

al., 1998; VANDERJAGT et al., 2002).   

A influência da má nutrição no atraso puberal se deve ao fato de a 

menarca depender não apenas da idade, mas também do peso da adolescente. Platt, 

Rosenstock e Espeland (1984) avaliaram a idade da menarca em portadoras de 

diferentes tipos de hemoglobinopatias, e não encontraram correlação com os tipos de 

doença, mas sim com o peso e a idade. Além disso, observa-se que meninas com 

melhor condição sócio-econômica (e, portanto melhor nutrição e peso mais 

adequado) têm menarca mais precoce.  

Assim, a avaliação nutricional é fundamental no paciente portador de AF, 

para que se determinem suas necessidades nutricionais e se possa intervir 

convenientemente (AL SAQLADI et al., 2008,  KWACHAK et al., 2007).    
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2.4.1 Métodos de informação dietética 

 

Entre os métodos de avaliação nutricional, destacam-se a antropometria e 

o inquérito dietético. A antropometria é o conjunto de técnicas mais utilizado para 

avaliar crescimento, dimensão e composição corporal, expressos através das medidas 

de peso, estatura e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), circunferências 

corporais e de dobras cutâneas. Esses dados levam em consideração idade, gênero e 

etnia (MCDOWELL, 2008). É um método indireto de avaliação, porém não é 

invasivo, sendo operacionalmente simples e de baixo custo (KAMIMURA, 2003; 

VASCONCELOS, 2003). Patey et al. (2002) recomendam que, para avaliação do 

impacto real da AF no crescimento, devem-se fazer comparações com indivíduos da 

mesma origem étnica.  

O inquérito dietético é um conjunto de técnicas e procedimentos para 

avaliar a ingestão de alimentos de maneira que as informações sejam as mais 

fidedignas possíveis. Segundo Fisberg, Martini e Slater (2005), avaliar a ingestão de 

macro e micro nutrientes através de inquéritos alimentares é importante para a 

determinação do estado nutricional. Assim, podem-se tirar conclusões acerca da 

relação entre dieta, saúde e doença. Não há um método padrão-ouro, porém 

conforme a situação ou objetivos da pesquisa existe um método que melhor se 

adapte.  

São vários os instrumentos utilizados para realização do inquérito 

dietético: a anamnese alimentar, o questionário de freqüência alimentar, o auto-

registro de alimentos e o recordatório de 24 horas (R24h) (FISBERG; MARTINI; 

SLATER, 2005; VASCONCELOS, 2003). Este consiste em definir e quantificar 

todos os alimentos e bebidas ingeridas nas 24 horas anteriores à entrevista. 

Possibilita descrever um grande número de alimentos e hábitos alimentares e por isso 

é um instrumento bastante útil para conhecimento da ingestão média de energia e de 

nutrientes de grupos de diferentes culturas.  

É de rápida aplicação, baixo custo, pode ser aplicado a pessoas de 

qualquer nível de escolaridade e predispõe a maior participação do entrevistado, 
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devido à facilidade em recordar dados recentes. Também pode ser feito por telefone. 

Apresenta como desvantagens: depende da memória do entrevistado em identificar e 

quantificar o tamanho das porções, o que pode influenciar a qualidade das 

informações. Necessita de elementos visuais para identificação das porções dos 

alimentos e da capacidade do entrevistador interagir com o entrevistado. Devido à 

grande variabilidade intrapessoal e interpessoal no consumo de nutrientes, somente 

avalia-se a dieta habitual quando o recordatório é feito em série (FISBERG; 

MARTINI; SLATER, 2005; MAGEM, 1997). 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A AF é a patologia sanguínea hereditária mais comum no Brasil, que 

envolve igualmente ambos os sexos e etnias, com consequências somáticas. A 

frequência e magnitude do pobre crescimento e sua relação com a nutrição em 

pacientes com AF ainda necessitam ser mais bem estudados. Os cuidados atualmente 

recomendados tiveram impacto importante sobre a longevidade, de forma que o 

contingente de pacientes que atinge a idade adulta é crescente.  

 A patologia não tem origem nutricional, porém a má nutrição pode estar 

presente. Monitorar o estado nutricional desses pacientes facilita o diagnóstico 

precoce das complicações com componentes nutricionais, cuja magnitude 

acompanha o avançar da idade, permitindo ao profissional de saúde uma intervenção 

preventiva e ou terapêutica mais favorável para esses pacientes. 

Embora em Sergipe já existam estudos considerando que as crianças e 

adolescentes portadores de AF têm deficiência de crescimento e de desenvolvimento, 

ainda carecem do conhecimento sobre o papel da nutrição, através do consumo 

alimentar. Assim, este trabalho pretende contribuir para aumentar o conhecimento 

nesse campo e produzir as bases para um programa de intervenção em nutrição 

nesses pacientes. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Avaliar o estado nutricional de pacientes portadores de anemia 

falciforme. 

 

4.2 Específicos 

 

• Analisar o consumo de energia, macronutrientes e micronutrientes em 

portadores de anemia falciforme; 

• Avaliar o crescimento segundo variáveis antropométricas (peso, estatura, 

IMC) e da idade óssea e a composição corporal (circunferência de braço, 

prega cutânea do tríceps e cálculo da área muscular do braço), dos pacientes 

com anemia falciforme; 

• Verificar a associação entre o consumo alimentar e variáveis antropométricas, 

de composição corporal e de idade óssea. 
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5 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 
5.1CASUÍSTICA 

 

5.1.1 Tipo do Estudo 

 

Trata-se de estudo transversal, realizado no período de outubro de 2007 a 

julho de 2008. 

 

5.1.2 População 

 

Foram estudados pacientes de ambos os gêneros, entre dois e 30 anos, 

portadores de AF confirmada laboratorialmente, que fazem parte de um contingente 

de 233 pacientes acompanhados no ambulatório de hematologia pediátrica do 

Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), serviço de 

referência para o estado de Sergipe e região adjacente de Alagoas e Bahia. 

 

5.1.3 Cálculo do tamanho da amostra 

 

Foram estudadas 108 pacientes, incluídos por método não probabilístico, 

conforme conveniência, sequencialmente, desde que preenchessem os critérios de 

inclusão.  Para o cálculo do tamanho amostral foi utilizada a fórmula                       

[ ]
2

2
2/

e

qpz
n

××
= α , (TRIOLA, 1999). 

Considerou-se o nível de significância de 0,05 e um poder do teste igual 

a 0,80. 
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5.1.4 Critérios de inclusão e de exclusão 

  

Inicialmente foi feito uma pré-seleção dos prontuários dos pacientes, 

separados por faixa etária e gênero. A cada consulta regular os pacientes foram sendo 

incluídos sequencialmente, após convite, apreciação, concordância e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para os menores de 18 anos esse 

Termo foi assinado pelos pais ou responsáveis. 

Foram excluídos da pesquisa gestantes, pacientes em programa de 

suplementação alimentar contínua ou com patologia óssea primária.  

 

5.2 MÉTODOS 

 

5.2.1 Avaliação Dietética 

 

Para avaliação dietética foram aplicados três recordatórios alimentares de 

24horas (R24h), considerando diferentes dias da semana, inclusive sábados e 

domingos. O R24h constou de um formulário no qual foram anotados todos os 

alimentos e bebidas ingeridos pelos indivíduos no dia anterior ao da pesquisa, com as 

devidas quantidades em medidas caseiras (APÊNDICE A).  

A aplicação dos R24h foi feita exclusivamente pela pesquisadora, sendo 

que um deles foi realizado durante a consulta médica regular, o segundo em visitas 

domiciliares e o terceiro através contato telefônico, em dias não consecutivos. O 

primeiro R24h foi sempre presencial (FISBERG; MARTINI; SLATER, 2005). O 

contato telefônico foi feito geralmente à noite, solicitando ao paciente ou à mãe (ou o 

responsável pelos menores de 12anos) que relatasse, em medidas caseiras, todos os 

alimentos, guloseimas, lanches e a merenda escolar ingeridos pelos sujeitos da 

pesquisa naquele dia.  Também foi perguntado sobre o uso de suplementos 

alimentares. Quando estes eram de uso não contínuo foram adicionados ao R24h. O 

uso de suplementos de modo contínuo implicou em critério de exclusão da pesquisa. 
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Para facilitar a aferição das medidas caseiras foi utilizado um álbum com 

fotos de alimentos preparados, em diversos tamanhos, conforme a Figura 2 

(ZABOTTO, 1996).  

 

 

Em visitas domiciliares algumas porções como: alimentos regionais 

(cuscuz, bolo de macaxeira, inhame) leite em pó, carne de boi preparada, arroz, 

macarrão, feijão, pastelarias adquiridas nas redondezas, bolachão, biscoitos regionais 

e pão, foram aferidas através de pesagem de réplicas, utilizando balança doméstica 

digital, funcionamento com baterias, marca TH® 3000, com capacidade de três 

quilos e divisão de um grama (FIGURA 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Aplicação do recordatório de 24h com 
auxílio do álbum fotográfico de porções caseiras 

Figura 3. Pesagem doméstica de porções de 
alimentos 
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As receitas das preparações regionais e de algumas pastelarias (bolos, 

biscoitos, bolachões, acarajé, coxinha de frango, pastéis) foram quantificadas a partir 

das informações dos fabricantes (padaria, lanchonete, fábrica de bolo, doceiras 

locais) e adicionadas ao banco de dados do programa de nutrição utilizado para 

avaliação. Os utensílios utilizados para alimentos líquidos (copos e canecos) tiveram 

suas medidas confirmadas através medidores plásticos domésticos (50, 100 e 200 

ml), marca Tansung®. 

 

5.2.2 Avaliação Antropométrica 

 

As medidas foram realizadas uma única vez, pela pesquisadora, durante a 

consulta médica regular, utilizando técnicas padronizadas pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2004). 

 

5.2.2.1 Peso 

 

O peso foi avaliado utilizando balança mecânica tipo plataforma, marca 

Welmy®, com capacidade de 150 quilos e divisão de 100 gramas, com aferição 

atualizada (FIGURA 4). A leitura do peso foi realizada sempre de frente para o 

equipamento, após a saída do paciente (BRASIL, 2004). 
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Figura 4. Avaliação de peso em criança 
portadora de anemia falciforme 

 

Os sujeitos do estudo foram pesados de pé, as crianças com roupas 

íntimas, sempre na presença dos pais ou responsáveis e os adolescentes e adultos 

com camisola hospitalar.  

 

5.2.2.2 Estatura 

 

A estatura foi avaliada em estadiômetro vertical de madeira, construído 

no próprio Hospital Universitário. Os sujeitos foram posicionados com o corpo 

totalmente em contato com o eixo vertical do instrumento, ombros relaxados, pés 

descalços sobre a plataforma, calcanhares juntos. A cabeça foi posicionada erguida e 

livre de adereços, com o olhar em um ponto fixo na altura dos olhos, conforme a 

Figura 5. A leitura do resultado foi feita após a saída do sujeito, com a pesquisadora 

tendo o olhar direcionado para a estatura aferida, sempre de frente para o instrumento 

(BRASIL, 2004).  
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Figura 5. Avaliação da estatura em criança 
portadora de anemia falciforme 

 

A partir dos dados de peso e estatura foi calculado o Índice de Massa 

Corpórea (IMC), utilizando-se a fórmula . Para crianças e adolescentes 

foi avaliado o IMC percentilar e para adultos foram considerados os pontos de corte 

determinados pela literatura (BRASIL, 2008). Como o IMC não faz distinção entre o 

peso dos músculos e da gordura corporal, é importante investigar a composição 

corporal (VASCONCELOS, 2003). 

 

5.2.2.3 Perímetro Braquial 

 

 A medida de composição corporal através da circunferência do braço 

(CB) representa a soma das áreas de tecido ósseo, muscular e gorduroso do braço 

(KAMIMURA et al., 2003). A aferição foi feita em braço não dominante, estendido 

ao lado do corpo com a mão direcionada para a coxa, em posição de relaxamento. 

Foi utilizada fita flexível inelástica marca Sanny Medical® com extensão de dois 

metros e escala de um milímetro (FIGURA 6), contornando o braço ajustadamente 

ao redor do ponto médio entre o acrômio e o olecrano (VASCONCELOS, 2003). 
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5.2.2.4 Prega Cutânea Tricipital 

 

A prega cutânea tricipital (PCT) é uma das medidas de avaliação da 

reserva de gordura corporal, sendo a mais utilizada na prática clínica. Foi realizada 

no ponto médio da circunferência braquial, utilizando-se adipômetro marca Lange® 

(FIGURA 6), pinçando a pele junto com o tecido adiposo, na parte posterior do braço 

(KAMIMURA et al., 2003). 

As medidas de perímetro braquial e da prega cutânea tricipital foram 

realizadas três vezes, prevalecendo a média entre elas.  

 

Figura 6. Equipamentos utilizados para avaliação da composição corporal 
 

A partir dessas medidas foi calculada a área muscular do braço (AMB), 

utilizando a fórmula AMB= [CB(cm) – (π x PCT (cm)]2/ (4 x π),  onde  π=3,1416, com 

o resultado em cm2 (FRISANCHO, 1999). A AMB avalia a reserva de tecido 

muscular, sendo corrigida pela área óssea. Nos sujeitos da amostra com idade igual 

ou maior que 18 anos, subtraiu-se 10 cm2 desse resultado para os homens e 6,5 cm2 

para as mulheres, a fim de reduzir a área correspondente ao osso. 
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5.2.3 Exames Radiológicos 

 

Foi utilizada a radiografia de mão e punho esquerdo nos pacientes com 

idade compreendida entre dois e 21 anos, com a finalidade de avaliar a idade óssea. 

O exame foi realizado no Centro de Imagem do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Sergipe. Os cálculos foram feitos por um dos radiologistas 

do serviço, adotando os critérios de Greulich & Pyle (1959).  

 

5.2.4 Questionário de Avaliação Sócio Econômico 

 

Os pacientes maiores de 18 anos e as mães ou responsáveis pelos 

menores de 18 anos, responderam a um questionário elaborado pela pesquisadora, 

contendo perguntas sobre a saúde, medicamentos em uso, atividade física, idade da 

menarca, escolaridade e condições sócio-econômicas da família (APÊNDICES B e C). 

 

5.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A avaliação dietética quantitativa foi feita no programa Sistema de Apoio 

de Decisão em Nutrição versão 1,5/2002 (Nutwin/Unifesp). Os alimentos assinalados 

nos R24h que não constavam dos arquivos do Nutwin foram pesquisados em sua 

composição centesimal em tabelas de composição de alimentos (PHILIPPI, 2002; 

NEPA-UNICAMP, 2006). Também foram avaliados os rótulos de alimentos 

industrializados consumidos, cuja composição não se encontrava relacionada nas 

tabelas. Para a consulta aos rótulos foram escolhidas as marcas comerciais dos 

alimentos referidos nos R24 h. 

Para estimar o percentual de inadequação do consumo de nutrientes para 

a amostra do estudo foram utilizadas como valores de referência os das Ingestões 

Dietéticas de Referência as Dietary Reference Intakes,- DRIs (IOM, 2006) para 
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indivíduos saudáveis,  por não existirem parâmetros próprios para a doença em 

estudo. Nas DRIs, as recomendações para a ingestão de nutrientes são separadas por 

faixa etária e gênero, divididas em 16 grupos conforme estágio de vida. Para 

avaliação do consumo foram utilizados os grupos: infância (de um a três anos), pré-

escolar (de quatro a oito anos), puberdade (de nove a 13 anos), adolescência (de 14 

a18 anos) e adulto jovem (de 19 a 30 anos), posteriormente agrupados em: crianças 

(de um a nove anos), adolescentes (10 a 19 anos) e adultos (de 20 a 30 anos), 

conforme WHO (1995).  Os parâmetros utilizados foram: 

Necessidades Estimadas de Energia (NEE) – são as estimativas de 

requerimento de energia cujo cálculo é feito através de equações levando em 

consideração o peso e estatura atuais, idade, gênero e nível de atividade física (NAF). 

Para esta amostra foi considerado como fator atividade o indicado para pessoas com 

nível baixo de atividade física (AF). A NEE foi calculada individualmente e 

verificada a relação entre esses requerimentos e a média do consumo energético 

levantado nos 3 R24h.  
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 Quadro 1. Equações para estimar os requerimentos de energia por grupo etário   

GRUPO 

ETÁRIO 
EQUAÇÃO 

1 -  35 meses (89 x peso [kg] – 100) + 20 

Meninos 

3 – 8 anos 88,5 – (61,9 x idade [anos] + NAF x [(26,7 x peso[kg])+(903x 

alt.[m])]+20 

9 – 18 anos 88,5 – (61,9 x idade [anos] + NAF x [(26,7 x peso[kg])+(903x 

alt.[m])]+25 

Meninas 

3 – 8 anos 135,3 – (30,8 x idade [anos] + NAF x [(10,0 x peso[kg])+(934x 

alt.[m])]+20 

9 – 18 anos 135,3 – (30,8 x idade [anos] + NAF x [(10,0 x peso[kg])+(934x 

alt.[m])]+25 

Adultos 

19 -30 anos 

Homens 662 – (9,53 x idade [anos]+NAF x [(15,91 x peso[kg])+(539,6x 

alt.[m])] 

Mulheres 354 – (6,91 x idade [anos] + NAF x [(9,36x peso[kg])+(726 x 

alt.[m])] 

NAF: Meninos 3–18 anos = 1,13;  Meninas 3–18 anos = 1,16;  Homens 19–30 nos = 1,11;       
Mulheres 19 – 30 anos = 1,12 
 Ingestões Dietéticas de Referência, (IOM, 2006) 

  

 

Variação da Distribuição Aceitável de Macronutrientes (Accetable 

Macronutrient Distribution Ranges - AMDR ) – são os limites percentuais de 

ingestão de proteínas, carboidratos e lipídeos com a finalidade de verificar a variação 

aceitável de distribuição desses macronutrientes no total energético da alimentação 

habitual. Visa o atendimento às necessidades nutricionais e a redução no risco de 

doenças crônicas não transmissíveis. Varia conforme idade sem levar em 

consideração o gênero. Foi considerado como distribuição energética aceitável 

quando os valores encontravam-se dentro dos intervalos da AMDR. 
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Quadro 2. Limites percentuais da distribuição energética aceitável dos macronutrientes por 
grupo etário  

 
GRUPO 
ETÁRIO 

 

CARBOIDRATOS LIPÍDEOS PROTEÍNAS 

AMDR 
(%) 

AMDR 
(%) 

AMDR 
(%) 

1 – 3 anos 
 

45 a 65 30 a 40 5 a 20 

4 – 8 anos 
 

45 a 65 25 a 35 10 a 30 

9 – 13 anos 
 

45 a 65 25 a 35 10 a 30 

14 – 18 anos 
 

45 a 65 25 a 35 10 a 30 

19 – 30 anos 
 

45 a 65 20 a 35 10 a 35 

 Ingestões Dietéticas de Referência  (IOM, 2006) 

 
 

Ingestão Média Estimada (Estimated Average Requeriment - EAR) – é 

definido como nível estimado de consumo diário de nutriente para manter saudável 

50% da população, considerando o gênero e os diferentes estágios de 

desenvolvimento. Foi utilizado para os micronutrientes do estudo: ferro, zinco, 

magnésio, fósforo e folato. Foi considerado como ingestão inadequada quando o 

consumo foi abaixo da EAR. Indivíduos cujo consumo esteja entre os valores 

indicados pela EAR e RDA têm probabilidade de adequação maior que 50% e menor 

do que 97,5%. 
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Quadro 3. Valores de Ingestão Média Estimada (EAR) dos micronutrientes, conforme 
gênero e faixa etária 
Faixa etária 

(anos) 

Folato Ferro Zinco Magnésio Fósoro 

M* F** M* F** M* F** M* F** M* F** 

1 – 3 120 120 3,0 3,0 2,5 2,5 65 65 380 380 

4 – 8 160 160 4,1 4,1 4,0 4,0 110 110 405 405 

9 – 13 250 250 5,9 5,7 7,0 7,0 200 200 1055 1055 

15 - 18 330 330 7,7 7,9 8,5 7,3 340 300 1055 1055 

19 - 30 320 320 6,0 8,1 9,4 6,8 330 255 580 580 

*M: masculino;  **F: feminino  
Ingestões Dietéticas de Referência  (IOM, 2006) 

 

Ingestão Adequada (Adequate Intake - AI)  – é a recomendação diária de 

ingestão de nutriente quando não foi possível, ainda, determinar a RDA 

(Recommended Dietary Allowance). Sua estimativa é baseada em observações de 

nível de consumo de determinado nutriente em populações aparentemente saudáveis, 

conforme a faixa etária e o gênero. Neste estudo o nutriente avaliado pela AI foi o 

cálcio (VANDERJACT et al., 2002). Foi considerado como maior probabilidade de 

adequação quando a média do consumo estava acima da AI. 

 
Quadro 4. Valores da AI para cálcio, conforme  faixa etária 

Grupo etário (anos) AI* 

1 - 3 500 

4 - 8 800 

9 – 13 1300 

14 – 18 1300 

19 - 30 1000 

*valores para ambos os sexos 
Ingestões Dietéticas de Referência  (IOM, 2006) 
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Para avaliação da maturação esquelética, subtraiu-se a idade óssea da 

cronológica, considerando como atraso da idade óssea quando a diferença foi maior 

ou igual a um ano (BARDEN et al., 2002, BRITO et al., 1985; MARCONDES, 

2002; ZEMEL et al., 2007). 

Para avaliação de peso, estatura e IMC foram utilizados percentil de 

estatura e IMC por idade e gênero para indivíduos com até 19 anos, e os pontos de 

corte para IMC para os adultos com 20 anos ou mais. Esses parâmetros são os 

indicados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 2006/2007, adotados pela 

Vigilância Nutricional do Ministério da Saúde (BRASIL, 2008).  

Foram classificadas como de baixo peso as crianças e adolescentes com 

até 19 anos que possuíssem IMC por idade abaixo do percentil 3 ou adultos com 

IMC abaixo de 18,5 (BRASIL, 2008). Indivíduos com IMC entre os percentis 3 e 15 

foram considerados em risco de baixo peso (FRISANCHO, 1999). Quando o IMC 

por idade esteve maior ou igual ao percentil 15 para crianças e adolescentes até 19 

anos ou esteve entre o intervalo maior ou igual 18,5 e menor que 25 para adultos, foi 

considerado peso adequado. Acima de 25 foi considerado sobrepeso para adultos. 

Não foram referidos os percentis para sobrepeso ou obesidade pra crianças e 

adolescentes porque não houve casos que se enquadrassem nessa categoria. A 

avaliação da estatura utilizou os mesmos pontos de corte: percentis 3 e 15 definiram 

baixa estatura, risco para baixa estatura e estatura normal. 

As medidas de circunferência braquial (CB) e de prega cutânea tricipital 

(PCT) foram comparadas aos parâmetros do National Center for Health Statistics 

(NCHS) de2003 a 2006 (MCDOWELL et al., 2008) segundo percentil para idade e 

gênero. Os cálculos da área muscular do braço (AMB) foram comparados com os  

parâmetros de Frisancho (1999) também por percentil  para gênero e idade. Foram 

utilizados esses parâmetros para as medidas de composição corporal, porque as 

mesmas não estão contempladas no manual de vigilância alimentar e nutricional-

SISVAN (BRASIL, 2008). Foram considerados depletados os indivíduos 

classificados abaixo do percentil 5, em risco de depleção os classificados entre os 

percentis maior ou igual a 5 e  menor do que 15, e eutróficos aqueles que se 

encontravam no percentil 15 ou acima. Não foram considerados os percentis para 
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sobrepeso ou obesidade devido ausência de pacientes nessas categorias. Observa-se 

que para as idades entre 3 e 11 anos e para 14 anos não existem  valores do  percentil 

5 para as medidas de CB e PCT, e sim somente a partir do percentil 10. Sendo assim, 

os indivíduos do estudo nessas faixas etárias cujas medidas estavam abaixo do 

percentil 10 foram classificados como “em risco de depleção”. 

Para as análises das associações entre dados dietéticos e antropométricos 

utilizou-se a combinação de resultados de IMC, PCT e AMB.  Para associar os dados 

de idade óssea e estatura foram utilizados os resultados do grupo de crianças e  

adolescentes. A ingestão de macronutrientes foi classificada em: acima, abaixo ou 

igual aos limites percentuais da AMDR. Para os micronutrientes a ingestão foi 

considerada inadequada quando o consumo foi menor que a EAR ou esteve entre a 

EAR e RDA. Para fins de associação do consumo do cálcio com os dados 

antropométricos foi denominado de inadequado quando o consumo ficou abaixo da 

AI.   Com relação aos dados antropométricos, estes foram considerados inadequados 

quando os resultados estiveram abaixo do percentil 15. 

 

5.4. ANÁLISE ESTATÍSTCA 

 

Os valores das variáveis quantitativas foram expressos como média e 

desvio padrão ou mediana e percentil 25 e 75. Descreveram-se as variáveis 

categóricas em termos de freqüência simples e relativa.  

Para testar se as variáveis seguiam a distribuição normal utilizou-se o 

teste de Shapiro-Wilks. 

Para teste de hipóteses envolvendo variáveis quantitativas contínuas foi 

utilizado o Teste t de Student para amostras independentes. 

Para avaliação das hipóteses referentes às variáveis categóricas, aplicou-

se o teste de Qui-Quadrado de Pearson ou Exato de Fisher.  
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Para comparação entre os grupos de crianças, adolescentes e adultos 

utilizou-se o teste de ANOVA. 

A fim de verificar as associações entre os dados dietéticos e os 

antropométricos, as variáveis desfecho (estatura deficiente e depleção da área 

muscular do braço) foram ajustadas pelo método de regressão logística para o 

consumo inadequado de micronutrientes. 

 Adotou-se para critério dos testes de hipóteses o nível de significância 

de 0,05, com poder de 0,8 e testes bi-caudais.  

Todos os cálculos estatísticos foram feitos através dos programas 

SPSS/PC (Statistical Product and Service Solutions Inc., Chicago, IL) for Windows, 

versão 15.0 (2006) e Bioestat versão 5.0.   

 

5.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de Sergipe sob n.CAAE 

0077.0.107.000-07 em. 13 de agosto de 2007.   
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6 RESULTADOS  

 

6.1 DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

 

Participaram deste estudo 108 pacientes, com idade média de 13,5 ±7,2 

(Min. 2,2 – Max. 28), sendo 56 (52 %) do sexo feminino. Quanto ao local de 

residência, 54 (50 %) moram na capital, Aracaju e 54 (50 %) nas cidades do interior 

do Estado. Quanto à situação sócio-econômica prevaleceram as famílias com renda 

entre um e dois salários mínimos (74,4 %, p<0,0001), sendo que  16,7% informaram  

renda menor do que um salário mínimo e 8,9 %  entre  três e cinco salários.   

A escolaridade dos pacientes ou de suas mães, para aqueles menores de 

18 anos, foi referida como superior a cinco anos de estudo (77,2% para os pacientes e 

64,4 % para as mães). 

 

6.2 DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

 

A Tabela 1 apresenta em média e desvio padrão, a idade cronológica, os 

dados antropométricos e a idade óssea analisados dos pacientes com AF (n=108), 

conforme grupo etário.  
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Tabela 1. Médias das variáveis antropométricas, idade cronológica e idade óssea, segundo 
grupo etário, em pacientes com anemia falciforme (n=108) atendidos no ambulatório do 
HU/UFS, 2008. 
 

Variáveis 

Crianças 

(2-9anos) 

(n=46) 

Adolescentes 

(10-19 anos) 

(n=36) 

Adultos 

(20-30anos) 

(n=26) 

X ± DP X ± DP X ± DP 

Idade cronológica (anos) 6,5 ±2,4 15,3 ±2,8 23,3±2,7 

Idade óssea (anos) 4,9 ±2,3  13,7 ±2,8 --- 

Peso (kg) 19,7 ±6,1 44,0 ±12,4 56,0 ±6,5 

Estatura (cm) 113,9 ±14,3 155,4 ±13,8 166,5 ±7,4 

IMC/idade (kg/m2) 15,0 ±1,9 17,9 ±2,8 20,3 ±2,4 

CB (cm) 15,7 ±2,1 20,9 ±3,2 24,3 ±2,6 

PCT (mm) 8,1 ±4,5 12,5 ±6,9 15,1 ±8,1 

AMB (cm2) 13,7 ±2,5 21,4 ±8,9 22,7 ±7,1 

X: média;    DP: desvio padrão 

 

A Tabela 2 apresenta em mediana e percentis 25 e 75, as idades cronológica e 

óssea de crianças e adolescentes. 

 

 

Tabela 2. Representação da mediana e variação interquartil das idades óssea e cronológica 
de crianças e adolescentes com anemia falciforme (n=78), atendidos no ambulatório do 
HU/UFS, 2008  
 

Variáveis 
Crianças (n=45) Adolescentes (n=33) p 

Med p25 p75 Med p25 p75 
 

Idade Cronológica (anos) 7,0 4,7 8,9 15,2 13,0 18,0 <0,001 

Idade Óssea (anos) 4,5 3,0 6,2 14,0 11,0 15,8 <0,001 

Med: mediana p25: percentil 25; p 75: percentil 75; Teste de Wilcoxon;  p<0,05      
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Observou-se um atraso significativo da idade óssea, no grupo das 

crianças (p<0,001; n=45) e na idade óssea dos adolescentes (p<0,001; n=33) em 

relação à cronológica. O atraso na idade óssea foi semelhante entre os grupos 

crianças e adolescentes (p=0,96). 

As tabelas 3 e 4  mostram em freqüência absoluta e relativa, a avaliação 

do estado nutricional dos pacientes com AF, com relação ao IMC/idade para crianças 

e adolescentes e ao IMC com pontos de corte para adultos.   

 
 
 
Tabela 3. Alocação por percentil do Índice de massa corporal (IMC) e estatura de 
crianças e adolescentes (n=82) com anemia falciforme atendidos no ambulatório do 
HU/UFS, 2008. 
 

Variáveis 
Crianças (n=46) Adolescentes (n=36) p 

N (%) N (%)  
IMC  
<p3          2 4,3                                    9 25,0 0,07 
≥p3 e <p15        12 26,1        7 19,4  
≥p15         32 69,6                      20 55,6     
Altura/idade  
<p3         3 6,5       7 19,4     0,08 
≥p3 e <p15        10 21,7       11 30,6 0,36 
≥p15         33 71,7       18 50,0  

 <p3: menor que o percentil 3; ≥p15: maior ou igual ao percentil 15; p3-p15: entre os percentis 3 e 15;  
teste exato de Fisher:  p<0,05. 
 
 
 
 
Tabela 4. Classificação ponderal de adultos jovens com anemia falciforme atendidos no 
ambulatório do HU/UFS, 2008 
 

Variáveis Adultos (n=26) 

N (%) 

    Baixo Peso 7 (26,9) 

    Eutrófico 18 (69,2) 

    Sobrepeso/obesidade 1 (03,8) 

Teste exato de Fisher;   P<0,05 
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Ao se avaliar o IMC/idade, observou-se maior comprometimento entre os 

adolescentes (n=46; p=0,007) e adultos (n=26; p=0,005), em relação ao grupo de 

crianças conforme as Tabelas 3 e 4. A análise da distribuição de baixa estatura e 

risco de baixa estatura entre crianças e adolescentes mostrou um aumento crescente 

na freqüência dessa variável entre os grupos, mas sem alcançar diferença 

estatisticamente significativa com p=0,08 para baixa estatura e p=0,36 para risco de 

baixa estatura (TABELA 3).  

 A Tabela 5 mostra a avaliação da composição corporal em freqüência 

absoluta e relativa, pra todos os grupos etários estudados. 

 
 
Tabela 5. Avaliação da composição corporal, segundo grupo etário, de pacientes com 
anemia falciforme (n=108) atendidos no ambulatório do HU/UFS, 2008 
 

Variáveis 

Crianças  
(n=46) 

 
N           (%) 

Adolescentes 
(n=36) 

 
N             (%) 

Adultos 
(n=26) 

 
N           (%) 

Circunferência do Braço  
    <p5 10 21,7 19 52,8 18 69,2 

    p5 – p15 28 60,9 10 27,8 3 11,5 

    > p15 8 17,4 7 19,4 5 19,2 

Prega Cutânea Tricipital       
    <p5 13 28,3 3 8,3 1 3,8 

    p5 – p15 10 21,7 6 16,7 07 26,9 

    > p15 23 50,0 27 75,0 18 69,2 

Área Muscular do Braço       
    <p5 28 60,9 28 77,8 20 76,0 

    p5 – p15 10 21,7 5 13,9 3 11,5 

    > p15 8 17,4 3 8,3 3 11,5 

<p5: menor que o percentil 5;  ≥p15: maior ou igual ao percentil 15;  p5-p15; entre percentil 5 e o 
percentil 15;  
Teste Qui-quadrado de Pearson; Teste exato de Pearson; p<0,05.    
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Com relação à circunferência do braço (CB) a freqüência de indivíduos 

abaixo do percentil 5 aumenta significativamente entre os grupos, chegando a 69,2 % 

dos adultos (n=26). A diferença é significativa quando se compara crianças e 

adolescentes (p=0,003), bem como crianças e adultos (p<0,0001). Não foi encontrada 

diferença significativa quando se avaliou os grupos adolescentes e adultos (p=0,19), 

conforme consta da Tabela 5. 

Ainda com relação à CB, observa-se alta freqüência de crianças em risco 

nutricional (60,9%) com relação aos adolescentes (27%), com diferença significativa 

entre os grupos (p=0,003). 

Considerando-se a prega cutânea do tríceps (PCT), observou-se maior 

freqüência de crianças depletadas (28,3%) em relação aos adolescentes (8,3%) e 

adultos, com diferença significativa (p=0,02 e p=0,01, respectivamente).  

Observou-se que a maior parte dos indivíduos dos três grupos apresentam 

área muscular do braço (AMB) abaixo do percentil 5. A freqüência de depleção 

muscular aumenta na adolescência e se estabiliza na fase adulta, porém sem 

diferença significativa entre os grupos (p=0,50), conforme a Tabela 5. 

 

6.3 DADOS DIETÉTICOS 

 

A Tabela 6 apresenta os dados de consumo calórico obtidos a partir da 

aplicação de três recordatórios de 24 hs (R24h), com mediana de 57 dias entre cada 

aplicação. Os resultados foram apresentados em mediana e percentil 25 e 75 do 

consumo calórico, da NEE calculada segundo equações da DRIs, 2006 e do 

percentual da NEE. 
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Tabela 6. Mediana e percentis de consumo e das estimativas de energia, segundo grupo 
etário, em pacientes com anemia falciforme atendidos no ambulatório do HU/UFS, 2008 
 

 Energia consumida NEE 
 Med p25 p75 Med p25 p75 

Crianças  (n=46) 
1367,5 1193,4 1489,5 1434,7 1315,3 1538,2 

  Adolescentes (n=36) 
1530,2 1910,0 2314,3 1933,3 1727,2 2179,6 

Adultos (n=26) 
1682,6 2029,5 2357,5 2208,1 2085,3 2454,3 

Med: mediana p25: percentil 25; p 75: percentil 75; Teste Kruskal Wallis;   p<0,05 
 
 
 

Observou-se que o consumo energético das crianças, adolescentes e 

adultos atinge respectivamente 95,8%; 93,3%, 93,7% das estimativas calculadas para 

cada grupo etário, sem diferença estatística entre os grupos (p= 0,61, n=108). Não se 

observou diferença significativa na relação da energia consumida com as 

necessidades estimadas, sugerindo que a distribuição é semelhante entre os grupos 

(TABELA 6).  

A Tabela 7 apresenta em mediana e percentis 25 e 75, o consumo de 

macro e de micronutrientes da amostra de 108 pacientes com AF. 
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Tabela 7. Consumo de macro e micronutrientes (mediana e percentis 25 e 75), segundo 
grupo etário, em pacientes com anemia falciforme (n=108) atendidos no ambulatório do 
HU/UFS, 2008 

  
 

Analisando os consumos dos macronutrientes, nos grupos, estes se 

apresentam dentro do percentual da Variação da Distribuição Aceitável de 

Macronutrientes (Accetable Macronutrient Distribution Ranges - AMDR). A 

contribuição dos macronutrientes em relação ao valor calórico total foi de 59,3%, 

60,4% e 55,7% para carboidratos, 28,0%, 27,6% e 30,9% para lipídeos e 13,6%, 

13,1% e 14,4% para proteínas, respectivamente nos grupos de crianças, adolescentes 

e adultos. 

Os percentuais dos carboidratos apresentam diferença significativa entre 

os grupos (p=0,04; n=108), sendo que crianças e adolescentes apresentaram consumo 

percentual de carboidratos significativamente maior em relação aos adultos. A média 

da diferença entre crianças e adultos foi de 3,5 %  ± 1,2 (IC 95 %  de 0,4 a 6,6) com  

p=0,02 e entre adolescentes e adultos foi de 4,7 %  ±1,6 (IC 95 % de 0,9 a 8,6) com 

p= 0,01.  

Com relação ao percentual das proteínas, não houve diferença 

significativa entre os grupos (p=0,08). Quanto aos lipídeos, os adultos (n=26) 

apresentaram percentual significativamente maior que os demais grupos (p=0,008). 

INDICADOR 
Crianças (n=46) Adolescentes (n=36) Adultos (n=26) 

Mediana p25 p75 Mediana p25 p75 Mediana p25 p75 

Proteína  (g ) 46,3 38,5 54,7 61,6 50,8 72,1 68,4 56,9 87,7 

Lipídeo (g) 41,3 34,9 49,6 54,1 44,0 70,0 68,7 56,3 84,1 

Carboidrato (g) 202,3 16,0 224,6 270,8 220,8 377,4 269,9 241,8 333,9 

Cálcio (mg) 496,3 305,4 631,2 409.4 308,5 530,7 412,4 317,8 658,6 

Fósforo  (mg) 622,1 526,0 748,3 712,9 592,0 879,8 725,7 621,2 1088,5 

Magnésio (mg) 129,7 110,1 163,4 174,7 110,1 163,4 194,3 169,6 255,8 

Ferro (mg) 9,4 7,7 12,8 11,1 9,8 15,8 12,9 10,9 15,2 

Zinco  (mg) 5,8 4,5 6,6 6,4 5,1 7,6 8,1 6,0 9,3 

Folato (ug) 65,8 51,5 111,8 86,3 55,4 140,6 80,1 40,4 106,0 
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A média da diferença entre adultos e crianças foi 2,9 ±1,1 (IC 95 % de 0,4 a 5,4) com 

p=0,02 e a média da diferença entre adultos e adolescentes foi de 3,3±1,1 (IC95 % de 

0,6 a 5,9) com p= 0,01. 

A tabela 8 apresenta a freqüência absoluta e relativa, por grupo etário, 

dos pacientes com AF cujo consumo de macronutrientes determinou um percentual 

de contribuição calórica inadequada (abaixo ou acima da AMDR). 

 
Tabela 8. Freqüência absoluta e relativa do consumo de macronutrientes acima ou abaixo da 
AMDR, por grupo etário, em pacientes com anemia falciforme (n=108) atendidos no 
ambulatório do HU/UFS, 2008 
 

Grupo 

Etário 

Carboidratos Proteínas Lipídeos 

Acima da 

AMDR 

  n      % 

Abaixo da 

AMDR 

n        % 

Acima da 

AMDR 

n       % 

Abaixo 

da 

AMDR 

n         % 

Acima da 

AMDR 

n      % 

Abaixo 

da 

AMDR 

n      % 

Crianças 

(n=46) 
5 10,9 0 0 0 0 0 0  2 4,3 14 30,4 

Adolescente 

(n=36) 
9 25,0 1 2,8 0 0 3 8,3 1 2,8 10 27,8 

Adultos 

(n=26) 
 2 7,7 1 3,8 0 0 0 0 2 7,7 0 0 

P<0,05;  AMDR: Accetable Macronutrient Distribution Ranges- Variação da  Distribuição Aceitável 
de Macronutrientes ; teste exato de Fisher 
 
  

 

Observa-se que 10,9% das crianças e 25,0% dos adolescentes 

apresentaram consumo acima do percentual recomendado para carboidratos, sem 

diferença significativa entre os grupos com p=0,12 e 8,3 % dos adolescentes 

apresentaram consumo abaixo do recomendado para proteínas. Quanto aos lipídeos, 

tanto os grupos das crianças como os adolescentes apresentaram consumo abaixo da 

AMDR, com freqüência de 30,4% para crianças e 27,8%, para os adolescentes, sem 

diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos (p=0,79), conforme 

Tabela 8.  
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A Tabela 9 apresenta a freqüência absoluta e relativa de indivíduos com 

AF, por grupo etário, cujo consumo de micronutrientes (fósforo, magnésio, ferro, 

zinco e folato) observado foi classificado em: menor do que a Ingestão Média 

Estimada (Estimated Average Requeriment - EAR), entre a EAR e a Referência de 

Recomendação Dietética (Recommended Dietary Allowance - RDA) e maior do que 

a RDA .  

 
 
Tabela 9. Distribuição do consumo de micronutrientes segundo grupo etário em pacientes 
com AF(n=108), atendidos no ambulatório do HU/UFS, 2008. 
 
 

Indicador 
Crianças 
(n=46) 

Adolescentes 
(n=36) 

Adultos 
(n=26) 

n % n % n % 
 

Folato 
<EAR  41 89,1 35 97,2 26 100 
EAR |-| RDA 1 2,2 1 2,8 0 0 
>RDA 4 8,7 0 0 0 0 

        
 
Magnésio 

<EAR  11 23,9 32 88,9 25 96,2 
EAR |-| RDA 7 15,2 4 11,1 1 3,8 
>RDA 28 60,9 0 0 0 0 

        
 

Zinco 
<EAR  10 21,7 27 75,0 13 50,0 
EAR |-| RDA 4 8,7 7 19,4 6 23,1 
>RDA 32 69,6 2 5,6 7 26,9 

        
 
Fósforo 

<EAR  10 21,7 31 86,1 4 15,4 
EAR |-| RDA 3 6,5 1 2,8 5 19,2 
>RDA 33 71,7 4 11,1 17 65,4 

        
 

Ferro 
<EAR  1 2,2 1 2,8 1 3,8 
EAR |-| RDA 19 41,3 11 30,6 14 53,8 
>RDA 26 56,5 24 66,7 11 42,3 

        

EAR: ingestão média estimada; RDA: referência de recomendação dietética  
Teste Exato de Fisher; p<0,05. 
 
 

Entre os micronutrientes, o folato apresentou a maior freqüência de 

inadequação em todos os grupos, no entanto esta foi homogênea entre eles (p=0,19).   
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Observa-se que o magnésio apresentou maior freqüência de inadequação 

a partir da adolescência até a fase adulta. Houve diferença significativa entre os 

grupos de adultos (96,2%) e crianças (23,9%) com p<0,0001 e entre adolescentes 

(88,9%) e crianças (p<0,0001). Os adolescentes e adultos, apresentaram freqüência 

semelhante de inadequação (p=0,30), conforme a Tabela 9. 

Observou-se maior freqüência de inadequação de ingestão de zinco no 

grupo dos adolescentes (75%) em relação ao das crianças (21,7%), com p<0,0001, 

que se tornou menor em relação ao grupo de adultos (50%), mas ainda 

estatisticamente significativa (p=0,04), conforme a Tabela 9. 

O fósforo apresentou maior inadequação na adolescência, (86,1%) e 

diferiu significativamente dos grupos de crianças (21,7%) com p< 0,0001 e adultos 

(15,4%), com p< 0,0001. Entre os grupos de crianças e adultos não foi encontrada 

diferença significativa (p=0,51), conforme a Tabela 9.  

O ferro foi o micronutriente que apresentou menor proporção de ingestão 

inadequada em todos os grupos (TABELA 9), sem diferença significativa entre eles 

(p=0,34).  

Para o cálcio, o consumo mediano nas crianças foi 496 mg, sendo que 

76% estiveram com consumo abaixo da AI. Nos adolescentes o consumo mediano 

foi 409,4 mg, com 100% deles com valores abaixo da AI, e entre os adultos foi 412,4 

mg, com 96,2% com consumo abaixo da AI.  Observou-se diferença significativa 

quanto ao consumo abaixo da AI  entre os grupos das  crianças e dos adultos 

(p=0,045), crianças e adolescentes (p=0,02) e adolescentes e adultos (p=0,042), 

avaliados pelo teste exato de Fisher. 

Para todos os micronutrientes a menor freqüência de consumo 

inadequado foi no grupo de crianças e a maior foi entre os adolescentes. Entre os 

adultos chama a atenção a alta freqüência de inadequação no consumo de magnésio e 

de folato, com 96,2% e 100% dos indivíduos com consumo abaixo da EAR, 

respectivamente. 
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6.4 ASSOCIAÇÕES ENTRE DADOS DIETÉTICOS, IDADE ÓSSEA, DADOS 

ANTROPOMÉTRICOS E DE COMPOSIÇÃO CORPORAL  

 

 A Tabela 10 apresenta as associações entre idade óssea e o de consumo 

de micronutrientes. 

  
 
Tabela 10. Freqüência absoluta e relativa do padrão de consumo de micronutrientes  
segundo a idade óssea e a estatura em crianças e adolescentes com anemia falciforme 
atendidos no ambulatório do HU/UFS, 2008. 
 

Indicador 

Idade Óssea Altura / idade 
Adequado 

(n=40) 
Inadequado 

(n= 49) p Adequado 
(n=51) 

Inadequado 
(n=31) p 

N (%) N (%)  N (%) N (%)  
Zinco           

Adequado  16 (40,0) 19 (38,8) 
0,906b 

27 (52,9) 7 (22,6) 
0,007b 

Inadequado 24 (60,0) 30 (61,2) 24 (47,1) 24 (77,4) 

Cálcio           
Adequado  7 (17,5) 5 (10,2) 

0,320b 
10 (19,6) 1 (3,2) 

0,045a 

Inadequado 33 (82,5) 44 (89,8) 41 (80,4) 30 (96,8) 

Folato           
Adequado  2 (5,0) 2 (4,1) 

1,000b 
3 (5,9) 1 (3,2) 

0,661b 
Inadequado 38 (95,0) 47 (95,9) 48 (94,1) 30 (96,8) 

Fósforo           
Adequado  21 (52,5) 24 (49,0) 

0,741b 
28 (54,9) 9 (29,0) 

0,022b 
Inadequado 19 (47,5) 25 (51,0) 23 (45,1) 22 (71,0) 

Ferro           
Adequado  26 (65,0) 29 (59,2) 

0,574b 
37 (62,7) 18 (58,1) 

0,674b 
Inadequado 14 (35,0) 20 (40,8) 19 (37,3) 13 (41,9) 

Magnésio           
Adequado  13 (32,5) 15 (30,6) 

0,849b 
22 (43,1) 6 (19,4) 

0,028b 
Inadequado 27 67,5 34 (69,4) 29 (56,9) 25 (80,6) 

 a: Teste Exato de Fisher      b: Qui-quadrado de Pearson 

 

A análise comparativa entre estatura e consumo dos micronutrientes 

(TABELA 10), mostrou diferença significativa para zinco (p=0,007), cálcio 

(p=0,045), fósforo (p= 0,022) e magnésio (p=0,028). Esses achados sugerem que, das 
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crianças e adolescentes com ingestão de zinco inadequada, 77,4% (n=24/31) 

apresentaram comprometimento estatural, enquanto que entre as que tinham ingestão 

de zinco adequada a proporção das que tinham estatura comprometida foi 22,6% 

(n=7/31). Para o consumo inadequado de cálcio, fósforo e magnésio, respectivamente 

96,8% (n=30/31), 71,0% (n=22/31) e 80,65 (n=25/31), apresentaram estatura 

inadequada. Não houve associação estatisticamente significativa entre idade óssea e 

consumo de micronutrientes (TABELA 10). 

A Tabela 11 apresenta os resultados da regressão logística entre a 

classificação dos micronutrientes e a do índice altura/idade. 

 
 
Tabela 11 Resultados da regressão logística bruta tendo como variável desfecho estatura 
inadequada e como exposição a ingestão inadequada dos micronutrientes zinco, fósforo, 
cálcio e magnésio em crianças e adolescentes com anemia falciforme (n=82), atendidos no 
ambulatório do HU/UFS, 2008 
 

Indicador 

Modelo não ajustado 

“OR” 

Bruta 
IC 95% p 

Zinco 3,86 1,41-10,5 0,009 

Fósforo 2,98 1,15-7,71 0,025 

Magnésio 3,16 1,11-9,03 0,032 

Cálcio 
7,32 0,89-60,3 0,060 

OR: Odds Ratio, IC: intervalo de confiança   

 

A análise de regressão logística não ajustada, admitindo como variável 

dependente a estatura inadequada e variáveis independentes a classificação 

(adequado/inadequado) do consumo dos micronutrientes zinco, fósforo, cálcio, e 

magnésio, mostrou que o consumo inadequado confere risco maior de 

comprometimento da relação estatura por idade (3,86 para zinco, 3,15 para magnésio 

e 2,98 para fósforo), com diferença significativa em relação ao pacientes com 

consumo adequado, à exceção do cálcio (p=0,06), demonstrado na tabela 11. 

Verificou-se que os adolescentes têm 2,54 mais chances de apresentar estatura 
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comprometida na presença de ingestão inadequada de zinco, magnésio e fósforo do 

que o grupo de crianças. O modelo ajustado mostrou que o consumo inadequado de 

zinco foi o fator de risco independente para comprometimento da estatura. 

A Tabela 12 apresenta as associações entre IMC e AMB com o consumo 

de micronutrientes.   

 
Tabela 12. Freqüência absoluta e relativa do padrão de consumo de micronutrientes  
segundo Índice de Massa Corporal (IMC) e Área Muscular do Braço (AMB) em pacientes 
com anemia falciforme (n=108), atendidos no ambulatório do HU/UFS, 2008. 
 

Indicador 

IMC AMB 

Adequado 
(n= 71) 

Inadequado 
(n=37) p Adequado 

(n=14) 
Inadequado 

(n=94) p 

N (%) N (%)  N (%) N (%)  
Zinco           

Adequado  29 (40,8) 12 (32,4) 
0,393b 

9 (64,3) 32 (34,0) 
0,030b 

Inadequado 42 (59,2) 25 (67,6) 5 (35,7) 62 (66,0) 

Cálcio           

Adequado  10 (14,1) 2 (5,4) 
0,213a 

5 (35,7) 7 (7,4) 
0,008 a 

Inadequado 61 (85,9) 35 (94,6) 9 (64,3) 87 (92,6) 

Folato           

Adequado  3 (4,2) 1 (2,7) 
1,000 a 

2 (14,3) 2 (2,1) 
0,081 a 

Inadequado 68 (95,8) 36 (97,3) 12 (85,7) 92 (97,9) 

Fósforo           

Adequado  37 (52,1) 17 (45,9) 
0,543b 

8 (57,1) 46 (48,9) 
0,567 b 

Inadequado 34 (47,9) 20 (54,1) 6 (42,9) 48 (51,1) 

Ferro           

Adequado  39 (54,9) 22 (59,5) 
0,652 b 

7 (50,0) 54 (57,4) 
0,600 b 

Inadequado 32 (45,1) 15 (40,5) 7 (50,0) 40 (42,6) 

Magnésio           

Adequado  21 (29,6) 7 (18,9) 
0,230 b 

7 (50,0) 21 (22,3) 
0,046a 

Inadequado 50 (70,4) 30 (81,1) 7 (50,0) 73 (77,7) 

a: Teste Exato de Fisher      b: Qui-quadrado de Pearson 

 

Observou-se diferença estatisticamente significativa entre a AMB e o 

consumo de zinco (p=0,030), cálcio (p=0,008) e magnésio (p=0,028), mostrando que 

entre os pacientes com consumo inadequado destes minerais, respectivamente  
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66,0% (n=62/94), 92,6% (n=87/94) e 77,7% (n=73/94) apresentaram AMB 

inadequadas, enquanto que entre aqueles  com AMB adequada observou-se  35,7% 

(5/14) de ingestão inadequada para zinco, 64,3% (n=9/14) para cálcio e 50% 

(n=7/14) para magnésio. Não houve associação estatisticamente significativa entre 

IMC e ingestão de micronutrientes (TABELA 12). 

A tabela 13 apresenta os resultados da regressão logística entre a classificação dos 
micronutrientes e a AMB. 
 
 
Tabela 13 Resultados da regressão logística bruta tendo como variável desfecho o 
comprometimento da AMB e como exposição para os fatores a ingestão inadequada  dos 
micronutrientes zinco, cálcio e magnésio em pacientes com anemia falciforme (n=108), 
atendidos no ambulatório do HU/UFS, 2008 
 

Indicador 

Modelo não ajustado 

“OR” 

Bruta 
IC 95% p 

Zinco 3,49 1,08-11,28 0,037 

Magnésio 3,48 1,10-11,03 0,034 

Cálcio 6,90 1-81-26,30 0,050 

OR: Odds Ratio     IC: intervalo de confiança    

 

A análise de regressão logística não ajustada, admitindo como variável 

dependente o comprometimento da AMB e variável independente o consumo 

inadequada dos micronutrientes zinco, cálcio e magnésio, revela risco de depleção 

com relação à AMB de 3,49 para zinco, 3,48 para magnésio e de 6,90 para cálcio. O 

consumo inadequado de cálcio foi fator de risco independente para 

comprometimento da AMB (TABELA 13). Não foi observada associação entre 

consumo dos macronutrientes e os índices IMC, AMB, PCT para todos os pacientes 

e com estatura e idade óssea para crianças e adolescentes, conforme pode ser visto 

nas Tabelas 14 a 17 (APÊNDICE D) 
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7 DISCUSSÃO 

  

Esse é o primeiro estudo sobre avaliação nutricional e consumo alimentar 

realizado em pacientes com AF no estado de Sergipe. Além disso, é também o 

primeiro estudo aplicando três recordatórios de 24 horas, contemplando calendário 

escolar, férias de final de ano, festas natalinas, páscoa e festas regionais (festas 

juninas). Essa metodologia permitiu avaliar a alimentação habitual da amostra 

estudada, possibilitando assim analisar o consumo de todos os nutrientes (SLATER; 

MARCHIONI; FISBERG, 2004).     

Embora a má nutrição e crescimento deficiente sejam comuns em 

pacientes com anemia falciforme, o papel da nutrição sobre o atraso do crescimento 

ainda não está devidamente esclarecido (AL SAQLADI et al., 2008). Por isso, 

estudos sobre o consumo alimentar nessa população são fundamentais.  

Estudos sobre avaliação nutricional com diferentes metodologias 

sugerem que pacientes com AF têm taxa de metabolismo basal mais elevada e que, 

mesmo com consumo calórico compatível com as necessidades para sujeitos 

saudáveis de mesmo gênero, idade e atividade física, podem estar em déficit calórico. 

Barden et al. (2000) avaliaram crescimento, TMB, gasto energético total 

e consumo alimentar em indivíduos com AF e concluíram que a TMB foi mais 

elevada e que o gasto energético total foi menor no grupo com AF em relação aos 

controles. Ainda que o consumo alimentar tenha sido similar entre os dois grupos, o 

baixo peso e o atraso no crescimento indicam deficiência crônica de energia. 

Singhal et al. (2002) avaliaram o consumo energético em 42 crianças 

jamaicanas com AF e concluíram que não houve diferença significativa na ingestão 

calórica em relação ao grupo controle, porém, comparando com a RDA para energia, 

encontraram que o consumo calórico foi significativamente menor nas crianças com 

AF do que nos controles. 
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Kawchak et al. (2007) encontraram deficiência no crescimento e 

consumo calórico acima das NEE em crianças e adolescentes portadores de AF, e 

concluíram que, apesar das limitações do estudo (um R24h anual), devido ao 

crescimento deficiente , o consumo energético foi insuficiente, principalmente entre 

os adolescentes. 

Dieta com adequado aporte de energia é essencial para adequado 

crescimento e desenvolvimento. No presente estudo as necessidades calóricas foram 

estimadas a partir de equação proposta pelas DRIs, 2006, específicas para a faixa 

etária, gênero e nível de atividade para pessoas saudáveis. Os pacientes com AF 

foram considerados como de baixo nível de atividade física, o que é aceito na 

literatura (BARDEN et al., 2000). A ingestão calórica ficou próxima das estimativas 

em 95,8% para crianças (n=46), 93,3% para os adolescentes (n=36) e em 93,7 % para 

os adultos (n=26). 

No entanto, apesar do consumo calórico próximo das estimativas, quando 

este foi analisado frente ao IMC destes indivíduos, constatou-se que, apesar da 

adequação calórica pela NEE, muitos pacientes encontravam-se com baixo peso ou 

em risco de baixo peso.  

O Institute of Medicine (IOM,2006) em sua publicação sobre 

recomendações nutricionais de energia e nutrientes, sugere que a análise do consumo 

calórico dos indivíduos seja feita a partir do índice de massa corporal (IMC). A 

adequação do IMC (eutrofia) reflete que o consumo calórico está alcançando as 

necessidades e que o IMC abaixo da normalidade pode ser devido a consumo 

calórico deficiente, enquanto que o IMC acima da normalidade é conseqüência de 

consumo calórico acima das necessidades.  

Cipolotti et al. (2000) estudaram o crescimento de crianças e 

adolescentes brasileiras com AF. Analisaram peso e estatura, encontraram 

deficiência de peso e estatura em todas as idades, principalmente em torno dos 15 

anos. 
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Barden et al. (2002) avaliaram a composição corporal (CB,PCT, AMB)  

de crianças americanas. Os resultados indicaram redução nos estoques gordurosos e 

de massa muscular, porém sem diferença em relação ao grupo controle. 

Willians et al. (2002) encontraram atraso no crescimento, baixo peso e 

redução na PCT em um estudo em crianças americanas afro-descendentes. Zemel et 

al. (2007) também verificaram comprometimento do IMC e das medidas corporais 

(CB, PCT E AMB).  

Considerando o déficit ponderal entre crianças e adolescentes pelo IMC, 

observou-se, no estudo atual, que 25 % dos adolescentes e que 26,1% das crianças e 

27% dos adultos apresentavam comprometimento ponderal. Mesmo utilizando 

metodologias um pouco diferentes, os achados do presente estudo reforçam estudos 

anteriores, uma vez que as recomendações das DRIs para sujeitos saudáveis podem 

não contemplar necessidades específicas para os portadores de AF e de que é 

necessário identificar o melhor instrumento para avaliar o consumo calórico para os 

portadores de AF. Buchowski et al. (2002) propuseram a utilização em adolescentes 

da equação de WHO, 1985, e mesmo a de Harris-Benedict, 1919, desde que 

modificada especialmente para fazer frente às alterações metabólicas inerentes à 

doença.  

Ao avaliar a composição corporal, observou-se freqüência expressiva de 

indivíduos depletados ou em risco nutricional, definido pela CB (81%) e pela PCT 

(47%) em todos os grupos. Deficiência no peso, baixa estatura e redução nas medidas 

de CB e da PCT indicam redução nos estoques energéticos orgânicos. Inversamente, 

a manutenção do peso corporal está diretamente ligada ao consumo e utilização de 

carboidratos e lipídeos (EGASHIRA; MIZIARA; LEONI, 2008).  O carboidrato é a 

principal fonte energética alimentar. Sua participação no total calórico da dieta deve 

ser em torno de 45 a 65%, conforme recomendam as DRIs. O percentual proveniente 

dos carboidratos do estudo foi 59,3%, 60,4% e 55,7% respectivamente para os 

grupos crianças, adolescentes e adultos, achados semelhantes aos de Kawchak et al. 

(2007). 
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Mas essa fonte energética alimentar deve ser considerada do ponto de 

vista qualitativo. Observou-se que 25 % dos adolescentes e 11 % das crianças 

consumiram carboidratos acima dos limites da AMDR. Houve consumo rotineiro de 

cereais (arroz, trigo e milho), tubérculos (batata) e de raízes (farinha de mandioca), 

contribuindo para um percentual médio de carboidratos dentro dos limites da AMDR 

para o total de pacientes do estudo. Esses alimentos têm o amido como principal 

forma de carboidrato, o qual, por ser facilmente digerido pelo organismo, representa 

importante fonte de energia (ETTINGER, 2005; EGASHIRA; MIZIARA; LEONI, 

2008) além de ter uma fração protéica e lipídica.  

Porém balas, biscoitos recheados, refrigerantes e sucos artificiais 

adoçados também fazem parte da rotina alimentar desses pacientes e estão incluídos 

nos percentuais de carboidratos. Esses alimentos são compostos predominantemente 

de açúcares, os quais participam do valor energético junto com o amido, porém são 

dispensáveis e podem estar contribuindo para o excesso de carboidratos ingeridos por 

uma parcela das crianças e dos adolescentes da amostra. Os carboidratos simples 

devem compor a alimentação em quantidades controladas, pois são responsáveis pelo 

aumento do risco de cárie dental, e por influenciar hábitos alimentares menos 

saudáveis ao priorizar o seu uso em detrimento de frutas e de sucos naturais, por 

exemplo. 

 O percentual de consumo de lipídeos foi de 28,0% para crianças, 27,6% 

para os adolescentes e 30,0% para os adultos. Porém ao avaliar a freqüência de 

consumo inadequado ou excessivo em relação a AMDR, os lipídeos apresentaram 

maior inadequação, com 30,4% das crianças e 27,85 dos adolescentes com ingestão 

abaixo dos limites percentuais da AMDR. Os óleos e gorduras são fontes de ácidos 

graxos essenciais, têm alta densidade calórica, importantes para o crescimento físico 

e mental e são veículos de vitaminas lipossolúveis e antioxidantes (SANTOS; 

AQUINO, 2008).   

Por isso, são fundamentais para uma dieta saudável e devem ser 

avaliados na amostra em questão também em relação à qualidade, pois, além de 58,2 

% do total de pacientes dos grupos crianças e adolescentes estarem com consumo 

abaixo da AMDR, foi observado excesso de frituras na alimentação (cocção de 
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carnes em óleo, batata frita, pastelarias, entre outros), embutidos (presunto e 

mortadela) e de margarinas (ao natural ou em frituras). No processo de cocção em 

óleo e da fabricação da margarina há formação de gordura trans, o que torna esse tipo 

de lipídeo indesejável na alimentação de todos o grupos etários, devido ser fator 

predisponente de doenças cardiovasculares (MARTIN; MATSHUSHITA; SOZA, 

2004). Além disso, os embutidos e a margarina comum, utilizados habitualmente por 

terem custo mais acessível, são fontes de ácidos graxos saturados, outro fator 

predisponente para doenças cardiovasculares (ETTINGER, 2005).   

Embora em somente 8,3 % dos adolescentes o consumo de proteína 

encontrava-se abaixo da AMDR, deve ser melhor investigado se o consumo está 

adequado especificamente  às necessidades metabólicas e de crescimento  desses  

pacientes. Os percentuais de contribuição energética foram adequados (13,6% para 

crianças, 13,1% para adolescentes e 14,4% para adultos), porém as proteínas têm 

papel estrutural no organismo, e a sua capacidade de promover crescimento 

determina a sua qualidade (MATTHEWS, 2003). Quando não há consumo 

energético suficiente as proteínas podem ser desviadas de seu papel estrutural para 

prover energia para os processos vitais do organismo (ETTINGER, 2005). 

Baixo crescimento, composição corporal deficiente e menarca atrasada 

podem ser reflexos indiretos de deficiência protéica e energética (REED; 

REDDING-LALLINGER; ORRINGER, 1987; ZEMEL et al., 2007). Estudos 

sugerem que pacientes com AF podem não ter bom aproveitamento da proteína 

dietética devido a problemas metabólicos, levando a aumento na excreção 

nitrogenada, além de comprometimento da função renal decorrente de consecutivos 

episódios vaso-oclusivos, e mesmo por deficiência de zinco (PRASAD, 1997). Já foi 

amplamente observado que existe deficiência de crescimento nas crianças e 

adolescentes portadores de AF (CIPOLOTTI et al., 2000; MALINAUSKAS et al., 

2000; REED; REDDING-LALLINGER; ORRINGER, 1987; SANTOS, 2005; 

SOLIMAN et al., 1998; ZEMEL et al., 2007). 

 Nesta amostra, 28,2 % das crianças e 50,0 % dos adolescentes 

encontravam-se com baixa estatura ou em risco de baixa estatura. Com relação à 

composição corporal, 82,6 % das crianças, 91,7 % dos adolescentes e 87,5 % dos 
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adultos encontram-se depletados ou em risco. Redução na AMB indica perda de 

massa muscular ou redução nos estoques protéicos.    

Nos períodos de maior crescimento as taxas de síntese protéica 

aumentam, necessitando assim, um incremento na quantidade de proteína ingerida. O 

processo da síntese protéica é dependente do hormônio do crescimento (GH) e da 

testosterona (LAJOLO et al., 1998; MATTHEWS, 2003). Santos, 2005, avaliando 

crescimento e puberdade em adolescentes e adultos jovens com AF, encontrou níveis 

de GH e de testosterona significantemente reduzidos em indivíduos com AF, 

comparados a controles sem a doença. O comprometimento da produção dos 

hormônios relacionados à síntese protéica associado à ingestão insuficiente de 

proteínas resulta que os adolescentes com AF constituam um grupo especialmente 

vulnerável para atraso de crescimento. 

Proteínas com alto valor biológico têm capacidade de produzir taxas de 

crescimento mais rápidas, porém podem perder parte de seu valor biológico pela 

transformação dos aminoácidos constituintes, devido a tratamento térmico ou 

processamento industrial (LAJOLO et al., 1998; MATTHEWS, 2003). As principais 

fontes protéicas da alimentação dos pacientes estudados foram carne vermelha, ovo e 

leguminosas. 

 O percentual de proteínas de alto valor biológico em relação ao total 

protéico da dieta foi de 60% (±11,0), 52 % (±10,9) e 57 % (±8,20) respectivamente 

nos grupos de crianças, adolescentes e adultos. Porém houve um consumo rotineiro 

de embutidos (salsicha, mortadela e lingüiça tipo calabresa), principalmente entre os 

adolescentes. Dentre estes a mortadela, denominada de salame pelos indivíduos 

pesquisados, é comumente utilizada em substituição às carnes, devido ao baixo custo 

do produto. Além disso, o modo de cocção das carnes e substitutos geralmente foi 

em óleo, reduzindo mais ainda a qualidade das proteínas ingeridas. 

Os limites percentuais para as proteínas variam de cinco a 20% para 

crianças de um a três anos, 10 a 30% para a faixa etária de quatro a 18 anos e 10-

35% para os adultos.  A proporção de indivíduos do estudo nestas respectivas faixas 

etárias foi de 9 (8,3%), 69 (64%) e 30 (27,7%). Observa-se que os percentuais de 
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proteína ingerida pelos participantes deste estudo (13,6%, no grupo das crianças, 

13,1% nos adolescentes e 14,4% nos adultos) ficaram sempre próximos ao limite 

inferior da AMDR. Esses dados, em adição ao modo inadequado de preparo, bem 

como a utilização de carnes processadas (mortadela), sugerem uma ingestão no 

limiar da adequação e redução do valor biológico das proteínas animais utilizadas, 

fatos estes que provavelmente podem levar a deficiência protéica.  

Gray et al. (1992), avaliando consumo alimentar de energia e proteína em 

crianças com AF, por meio de três R24h em dias consecutivos, encontraram valores 

energéticos mais elevados do que no grupo controle e de consumo protéico 

excedendo em duas vezes a RDA, porém observaram baixos níveis de nitrogênio 

urinário e deficiência de peso e estatura.  

Não foi encontrada associação entre o consumo de macronutrientes e 

dados antropométricos (estatura e IMC), de composição corporal (PCT e AMB) e de 

idade óssea. Assim, não é possível justificar as alterações do estado nutricional pelo 

consumo alimentar de macronutrientes nem pela fisiopatologia da doença, a qual não 

acarreta nenhum tipo específico de má absorção não específica, e nem mesmo a 

eventual anorexia associada às freqüentes crises dolorosas, ou a combinações destes 

fatores. Especula-se se os valores de referência das DRIs possam ser mais adequados 

a pessoas saudáveis.   

Assim, conforme os resultados apresentados, necessários se fazem um 

acompanhamento individualizado do estado nutricional desses pacientes no tocante 

ao consumo energético e à qualidade nutricional dos macronutrientes que fazem 

parte da dieta habitual desses pacientes.  

Com relação aos micronutrientes, o folato apresentou consumo 

inadequado em todas as faixas etárias. Esta é uma vitamina hidrossolúvel presente 

na síntese do DNA e RNA, na formação e maturação das hemácias e na formação do 

grupo heme. Os pacientes com AF têm risco constante de deficiência de folato 

devido à hemólise aumentada. É rotina no acompanhamento médico a prescrição de 

suplemento de ácido fólico (DIJS et al., 2002; KAWCHAK et al., 2007; RABB et 

al., 1983; REED; REDDING-LALLINGER; ORRINGER, 1987).  
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Kawchak et al. (2007) encontraram deficiência no consumo de folato 

quando comparado às DRIs de 1998. Ao contrário, Gray et al. (1992), comparando 

ingestão dessa vitamina com a RDA, concluíram que a mesma estava adequada.  

Apesar do uso de folato suplementar, Kawchak et al. (2007) relatam que 

15% das crianças têm níveis baixos de folato no sangue, indicando que esta 

suplementação pode estar insuficiente. Outros autores também concluíram que 

pacientes com AF têm níveis séricos baixos (DIJS et al., 2002; KENNEDY et al., 

2001). As fontes dietéticas incluem vegetais folhosos (espinafre, brócolis) e fígado, 

alimentos com baixo consumo por parte dos pacientes dessa amostra. Além desses, o 

folato está presente em feijões, laranja e gema, alimentos responsáveis pela pequena 

proporção desse micronutriente no consumo alimentar pesquisado (PHILIPPI, 

2008).  

Não foi encontrada associação entre a deficiência no consumo dessa 

vitamina com os achados antropométricos, de composição corporal e de idade óssea, 

mas, devido ao relevante papel desta vitamina na fisiopatologia da doença, é 

necessário definir o papel da suplementação em função de aspectos peculiares da 

dieta dos pacientes. 

Verificou-se que o único grupo com consumo de cálcio acima da AI é o 

de crianças na faixa etária de um a três anos, decorrente do maior consumo de 

produtos lácteos.  Além disso, foi encontrado que grande parte dos indivíduos 

estudados tem redução da reserva muscular, o que pode também comprometer a 

capacidade mineral óssea (BUISON et al., 2005).  

Quando os pacientes apresentaram consumo de cálcio abaixo da AI, este 

foi identificado como fator de risco independente para comprometimento  da AMB , 

além de associar-se, embora não de forma independente, a comprometimento 

estatural.  

 Mais estudos são imprescindíveis para definir os desdobramentos destes 

achados, pois baixa estatura e depleção na massa muscular são decorrentes de 

inadequada ingestão protéico-energética e de micronutrientes (CONDE; GIGANTE, 
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2007).  Muito provavelmente esse consumo de cálcio no momento do estudo reflete 

ingestão pregressa também abaixo dos requerimentos.  

Dietas deficientes em cálcio são comuns na população brasileira 

(ALBANO; SOUZA, 2001; GARCIA; GAMBARDELLA; FRUTUOSO, 2003; 

LEMER et al., 2000; VELÁSQUEZ-MELENDEZ et al., 1997), o que não é 

diferente nos pacientes com AF. Os alimentos lácteos (leite integral, queijo, iogurte) 

têm um custo elevado para as camadas sociais menos favorecidas e os vegetais que 

são fontes de cálcio (couve, espinafre e brócolis) não são de uso habitual nessa 

população. As mães, devido à situação econômica, dão preferência a oferecer o leite 

para crianças menores, o que poderia justificar um consumo acima da AI no grupo 

de um a três anos. Os adolescentes consumem refrigerantes, café e refrescos 

artificiais em substituição ao leite, além de um baixo consumo de produtos lácteos, 

de frutas e de hortaliças (GODOY et al., 2006).  

Esse é um problema comum e preocupante em relação a esse grupo 

etário. Fatores ambientais, como a renda familiar, fatores culturais, tradições e tabus 

influenciam o consumo dos alimentos disponíveis e a nutrição do adolescente e 

contribuem para moldar o hábito nesta fase. O cálcio é importante na qualidade da 

massa óssea durante o crescimento (ANDERSON, 2005) e um consumo inadequado 

cursa com deficiência de ganho de massa óssea em crianças e adolescentes bem 

como de osteoporose em adultos jovens, o que já foi observado em portadores de AF 

(ALMEIDA; ROBERTS, 2005; BUISON et al., 2005; LAL et al., 2005; MILLER et 

al., 2006; SARRAI et al., 2007; SOLIMAN  et al.,  1998; VANDERJAGT et al.,  

2002).   

Também foi encontrado atraso na idade óssea com relação à 

cronológica, estando de acordo com os achados bastante discutidos na literatura 

(BARDEN et al., 2000; 2002; BRITTO et al., 1985; SOLIMAN et al., 1999). Isso 

indica que estas crianças e adolescentes deverão ter um tempo de crescimento maior 

(MARCONDES, 2002). Porém questiona-se sobre a qualidade da massa óssea 

nestes pacientes, ao final do crescimento.  
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Verificou-se também que entre as crianças e adolescentes com consumo 

de cálcio abaixo da AI, 89,85% apresentaram idade óssea  inadequada e entre 

aqueles com consumo de cálcio acima da AI, 10,2% apresentaram  inadequação com 

relação a idade óssea, diferença sem significância estatística. Sugere-se que mais 

estudos são necessários para verificar se este atraso está relacionado à fisiopatologia 

da doença exclusivamente ou se existe alguma associação com o consumo alimentar 

de cálcio. 

O magnésio é um mineral importante na redução dos episódios 

dolorosos, pois previne a desidratação dos eritrócitos (KAWCHAK et al., 2007). 

Altura et al. (2002) e Brousseau et al.(2004), observaram redução no tempo de 

duração de crises dolorosas em resposta a suplementação de sulfato de magnésio. 

Sua deficiência também prejudica o crescimento normal, devido a aumento na 

resistência à vitamina D e à formação alterada da hidroxiapatita, complexo mineral 

responsável pela formação óssea (HEANEY, 2003; ANDERSON, 2005).  Nesta 

amostra 24 % das crianças, 89 % dos adolescentes e 96,2 % dos adultos estavam 

com consumo abaixo da EAR. Foi verificada associação estatisticamente 

significativa entre ingestão inadequada de magnésio e AMB para todos os pacientes, 

e com estatura para crianças e adolescentes.  

As melhores fontes alimentares desse mineral incluem as verduras como 

acelga, almeirão, brócolis, espinafre, como também frutas (abacate, goiaba, kiwi, 

banana nanica, mamão papaia) e legumes como beterraba, quiabo, berinjela, 

abóbora, batata, tomate (PHILIPPI; JAIME; FERREIRA, 2008), muitos dos quais 

não fazem parte dos hábitos alimentares desta população, principalmente dos 

adolescentes. A menor proporção de consumo inadequado verificado nas crianças 

(23,9%) deve-se, provavelmente, ao fato de serem menos seletivas do que os 

adolescentes e se submeterem melhor ao controle do cuidador, pois alguns dos 

alimentos fontes (tomate, quiabo, abóbora, batata, maracujá, goiaba) estiveram 

presentes nos R24h, mesmo em quantidades pequenas. Dessa forma se faz 

necessário observar o baixo consumo nesta amostra, tanto devido à associação com 

a baixa estatura que foi encontrada, quanto pelo efeito benéfico em aliviar os 

processos dolorosos.  
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O consumo de fósforo neste estudo mostrou-se inadequado na 

adolescência (86,1% dos indivíduos com consumo abaixo da EAR). A baixa 

proporção dietética de fósforo contribui para redução no crescimento, fragilidade 

óssea e maior risco de fraturas, como também prejuízo no desenvolvimento dentário 

(ANDERSON, 2005; DUNKER; ALVARENGA; MURIEL, 2008).  O consumo 

inadequado do fósforo foi associado a três vezes mais chance de ocorrer deficiência 

estatural, porém não foi fator de risco independente. 

Os alimentos lácteos (leite, queijo e iogurte) são fontes de fósforo.  

Conforme as recomendações constantes na pirâmide alimentar brasileira (DUNKER; 

ALVARENGA; MURIEL, 2008), a utilização de três porções diárias de alimentos 

desse grupo contribui consideravelmente para atender às recomendações, o que não 

foi consumido pelos adolescentes da amostra estudada As fontes de fósforo da 

alimentação dos pacientes do estudo foram carnes, leguminosas e cereais.  

Um único estudo, em crianças nigerianas, diferentemente dos outros 

autores, observou hiperfosfatemia (OLADIPO et al., 2005). Como o crescimento 

ósseo depende do equilíbrio orgânico na relação entre cálcio e fósforo e tendo em 

vista os achados do presente estudo, é necessário que se definam as relações entre 

consumo, estado metabólico do fósforo plasmático e AF. 

Devido à constante hemólise, os pacientes com AF cursam com anemia 

normocítica e normocrômica que em condições basais é bem tolerada. A 

suplementação com ferro não está indicada e deve ser evitada, até porque esses 

pacientes, devido a constantes hemotransfusões, podem cursar com sobrecarga de 

ferro, o que pode levar a comprometimento cardíaco e óbito (CANÇADO, 2007; 

WOOD; GHUGRE, 2008).  Níveis baixos de hemoglobina reduzem a polimerização 

da HbS e consequentemente as taxas de hemólise. Estudo brasileiro de Castro et al. 

(2009), inclusive, sugerem induzir deficiência de ferro em adultos como parte do 

tratamento da AF.  

No estudo atual verificou-se que a maioria dos indivíduos nos três grupos 

apresentou consumo de ferro maior de que o recomendado pela EAR. Além disso, 
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não foi encontrada associação entre consumo deficiente de ferro e índices 

antropométricos, de composição corporal ou de idade óssea inadequados.  

Os alimentos que mais contribuíram para o consumo provavelmente 

adequado foram carne vermelha, ovos e leguminosas. Boa parte das mães, no 

momento da entrevista, enfatizavam a preocupação em ser necessário suprir esse 

mineral na alimentação, demonstrando interpretação equivocada de que toda anemia 

é ferropriva. 

Alta freqüência de inadequação no consumo de zinco em todos os grupos 

etários foi observada. Importante na promoção de crescimento adequado e na 

maturação sexual, pesquisadores relatam associação entre deficiência de zinco e 

anomalias de crescimento e retardo na maturação sexual, com melhoria no status do 

crescimento a partir do uso de zinco suplementar (REED; REDDING-LALLINGER; 

ORRINGER, 1987; LEONARD et al., 1998; PRASAD, 2002; KAWCHAK et al., 

2007).   

Os achados da literatura são, em grande parte, estudos de avaliação de 

zinco plasmático, com exceção de Gray et al. (1992) e Kawchak et al. (2007). Os 

primeiros avaliaram o consumo alimentar em crianças, utilizando tres R24h e 

encontraram consumo adequado quando comparado a RDA. Kawchak et al. (2007) 

verificaram declínio no consumo de zinco a partir da infância (quatro a oito anos), 

com aumento da deficiência com o avançar da idade.   

As principais fontes alimentares de zinco são: carnes (bovina, peixes, 

frango), fígado, iogurte, queijo mussarela, arroz, macarrão, soja, feijão preto, batata, 

abacate e espinafre (COZZOLINO; COMINETTI; BORTOLI, 2008). Nesta amostra 

a fonte alimentar de zinco esteve restrita a carne bovina, arroz e macarrão, porém a 

quantidade consumida pode não ter sido suficiente para cobrir as necessidades.   

Cipolotti et al. (2000) e Santos (2005) encontraram déficit de crescimento 

e de desenvolvimento puberal em crianças e adolescentes com AF. Neste estudo 

28,2% das crianças e 50% dos adolescentes apresentaram deficiência no crescimento, 

segundo parâmetros da OMS, 2006/2007. O estudo mostrou também maior 

proporção de comprometimento estatural associado a consumo inadequado de zinco. 
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A mediana de idade da menarca, um dos marcadores da maturação 

sexual, foi de 15 anos no estudo atual, estando de acordo com a literatura quanto a 

adolescentes com AF (BRITTO et al., 1985; SANTOS, 2005; SOLIMON et al., 

1999). Castello, Saito e Barros Filho (2005) encontraram idade da menarca de 12,7 

anos em meninas brasileiras saudáveis de classe econômica baixa. Esses achados 

mostram que as adolescentes do presente estudo tiveram atraso na menarca em 

relação à média das adolescentes brasileiras não portadoras de AF.  

Embora, possivelmente haja recuperação da estatura final no adulto com 

AF em comparação com a população saudável, existe atraso de crescimento nas fases 

da vida de maior risco nutricional. Assim, embora a altura final possa vir a ficar 

dentro do esperado para o canal familiar, esses pacientes podem não atingir o seu 

pleno potencial de crescimento. 
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8 CONCLUSÕES 

 

• Apesar de o consumo energético estar próximo do recomendado, 

adolescentes e adultos apresentaram comprometimento ponderal. O consumo 

de macronutrientes foi insuficiente quanto a lipídeos para crianças e 

adolescentes e excessivo em relação aos carboidratos para adolescentes. 

Além disso, parte dos nutrientes é proveniente de fontes alimentares com 

baixa qualidade nutricional. Os consumos de folato, magnésio, fósforo e 

zinco foram inadequados. O consumo de cálcio foi abaixo do valor de 

referência. 

• Observou-se comprometimento ponderal em adolescentes e adultos, e 

estatural em adolescentes. O comprometimento da AMB foi progressivo com 

o avançar da idade, mas a PCT foi mais frequentemente comprometida nas 

crianças. A idade óssea estava defasada em relação à idade cronológica em 

crianças e adolescentes e a idade da menarca estava atrasada.  

• Os dados de consumo alimentar de macronutrientes não mostraram 

associação com idade óssea, IMC e de composição corporal (PCT e AMB). 

Houve associação entre consumo alimentar de zinco, cálcio, fósforo e 

magnésio, com estatura e composição corporal (AMB).  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

• As DRIs são estimativas quantitativas desenvolvidas para planejamento e 

avaliação da alimentação de populações saudáveis americanas ou canadenses, 

Assim sendo, estimar a energia através das equações das DRIS  pode não 

atender às necessidades específicas da dos portadores de AF. Por isso estudos 

são necessários para determinação dos requerimentos de energia e de 

macronutrientes para essa população, como por exemplo, estudos de 

validação das equações da WHO, 1985 e de Harris-Benedict, 1919 

modificadas, propostas por Willians et al. (2002); 

• Esse estudo baseou-se somente no consumo alimentar. Seria importante 

também, estudos de calorimetria indireta a fim de identificar o estado de 

hipermetabolismo, como também estudos de avaliação da qualidade da 

proteína dietética, incluindo balanço nitrogenado e de percentual de proteína 

utilizável em relação ao valor calórico total (NDpCAl%).  Assim poderá ser 

mais bem avaliada a relação do consumo alimentar de energia e de 

macronutrientes com o crescimento desses pacientes; 

• Em paralelo, necessário se faz um programa de intervenção com educação 

nutricional para os pacientes com AF em todas as faixas etárias, 

principalmente para os adolescentes, como também para todos os familiares. 

Esse programa deve ser planejado com estratégias desenvolvidas 

especialmente para fazer frente à resistência às mudanças de hábitos 

dietéticos principalmente dos adolescentes; 

• A orientação dietética deve ser individualizada, observando necessidades 

nutricionais, hábitos, tabus e situação sócio-econômica das famílias, a fim de 

melhorar a qualidade da dieta. O acompanhamento nutricional desses 

pacientes deve ser feito ao longo da vida, observando cuidadosamente cada 

etapa.    

• No caso do consumo de cálcio abaixo da Adequate Intakes (AI) em todos os 

grupos etários da população estudada, embora não seja possível concluir se 
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está ou não inadequado, sugere ser necessário e urgente  investigar a presença 

de osteoporose em adultos jovens.   

• Independente da suplementação medicamentosa rotineira de folato é 

importante avaliar se esta é suficiente para cobrir as necessidades e quais 

outros micronutrientes devem ser suplementados, a partir de um melhor 

acompanhamento nutricional. Também sugere-se  um estudo laboratorial para 

verificar possíveis deficiências plasmáticas de micronutrientes e o papel da 

suplementação alimentar  nesses pacientes, mesmo que o consumo dietético 

esteja dentro dos requerimentos para a população saudável.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A- Recordatório de 24 horas 

Nome:       

Mãe/Resp.: 

Endereço: 

Telefone:      

 Data: 

Dia da Semana:     

 Número: 

Local/Horário Alimentos/Preparações Quantidades 
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APÊNDICE B - FICHA DE AVALIAÇÃO SÓCIO-NUTRICIONAL 

NÚMERO: 

DATA:       

Retorno: 

 

I -  Identificação: 

Nome--------------------------------------------------------------------------Prontuário---------- 

Data de Nascimento:------/------/----------                  Telefone:------------------------------ 

Cor da pele ------------------------------------------------ 

Endereço-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome da mãe/responsável------------------------------------------------------------------------ 

 

II – História da doença: 

Data do diagnóstico:----------------------------Tempo de tratamento:------------------------- 

Medicamentos de uso habitual: 

Nome e apresentação:----------------------------------------------------------------------------- 

Dose  diária:-----------------------------------------------------------------------------------   

 Horários ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Usa esse(s)  medicamentos(s) com algum alimento/refeição? (   ) Sim  (   ) Não 

Qual o alimento?-------------------------------Qual a refeição?-------------------------------- 

Tem outras doenças: (    )Sim     (  ) Não      Especificar------------------------------------- 

Quantas internações hospitalares : -------- 

Quais os motivos dessas internações:----------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saúde Oral: (  ) Sem cáries   (   ) Com cáries tratadas   (  ) Com cáries em tratamento  

(   ) Com cáries, sem tratamento 

Quantas vezes escova os dentes por dia:(  ) 1 vez   (  ) 2 vezes  (  )  3 vezes (  ) 4 ou 

mais vezes 

 

III – História Nutricional: 

Aleitamento materno(  ) Sim  ( ) Não. Exclusivo (  ) Sim  (  ) Não. Quantos meses? -- 

Idade de introdução de outros leites------Tipo-----------------Engrossado (  ) Sim (  )  

Idade de introdução de outros alimentos? Fruta ------- ------ Papa salgada-------- ------- 

Como é o apetite da criança?  (  ) Normal     (  ) Reduzido   (   ) Aumentado 
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Por quê?---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

Está participando de algum programa de suplementação alimentar? ( ) Sim  ( ) Não  

Qual (is)--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como é o ritmo intestinal:  (   )diário  (   ) acelerado     (      ) lento 

Presença de parasitose:---------------------------------------------------------------------------- 

Quantos copos de água bebe durante o dia?--------------- 

De onde vem a água de beber?-------------------------------------------------------------------

- Tipo de tratamento dado em casa, à água para beber:  (  ) coloca no pote        (  ) filtra   

 (   )ferve  

 

IV – Dados da criança: 

Qual a série----------------------Qual o turno de estudo------------------------------ 

Qual o meio de transporte para a escola-------------------------------- 

A criança brinca/toma banho de soll diariamente?(   ) Sim (  ) Não.  Horário:------------ 

Caso a resposta seja Não,  por quê?-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 

Faz alguma atividade física? (  ) Sim  (  ) Não. Qual a freqüência-------------------------- 

 

V – Dados Sócio-econômicos da Família: 

Qual o nível de escolaridade: 

Pai---------------------------------------            Mãe---------------------------------------------- 

Qual a  profissão: 

Pai----------------------------- -------               Mãe---------------------------------------------- 

Quantos filhos têm:---------------- 

Recebe algum benefício do governo (   ) Sim  Não (  )    Qual?----------------------------- 

Qual a renda familiar:------------------------------ 

Qual a época do mês que recebe o salário/ benefício: 

Semanal (dia)-------------------- Quinzenal (dia)-------------------- Mensal-(dia)---------- 

Quanto gasta aproximadamente com alimentação:--------------- 

Qual a forma de aquisição  de seus alimentos: (  ) Mensal   Quais--------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(  ) Quinzenal  Quais------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(  ) Semanal    Quais-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Raio X de punho:  

Data:                           Resultado 

 

 

I – AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA :  
 
 

DADOS DATA 

 Peso atual  
 Peso para a idade (p50)  
Classificação  
Estatura atual  
Estatura para a idade (p50)  
IMC  
Classificação  
Circunferência. Braço  
Prega cutânea tricipital  
Circunferência muscular do braço  
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APÊNDICE C - FICHA DE AVALIAÇÃO SÓCIO-NUTRICIONAL 
ADOLESCENTES E ADULTOS 

 
NÚMERO: 

DATA DA CONSULTA:     

DATA DO RETORNO: 

I -  Identificação: 

Nome--------------------------------------------------------------------------Prontuário---------- 

Data de Nascimento:------/------/----------                  Telefone:------------------------------ 

Cor da pele ------------------------------------------------ 

Endereço-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II – História da doença: 

Data do diagnóstico:----------------------------Tempo de tratamento:------------------------- 

Medicamentos de uso habitual: 

Nome e apresentação:-----------------------------------------------------------------------------  

Dose  diária:-----------------------------------------------------------------------------------   

 Horários ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Usa esse(s)  medicamentos(s) com algum alimento/refeição? (   ) Sim  (   ) Não 

Qual o alimento?-------------------------------Qual a refeição?-------------------------------- 

Tem outras doenças: (    )Sim     (  ) Não      Especificar------------------------------------ 

Quantas internações hospitalares : -------- 

Quais os motivos dessas internações:-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saúde Oral: (   ) Sem cáries   (   ) Com cáries tratadas   (   ) Com cáries em tratamento 

 (  ) Com cáries, sem tratamento 

Quantas vezes escova os dentes por dia: (  ) 1 vez   (  ) 2 vezes  (  )  3 vezes (  ) 4 ou 

mais  

Idade da menarca/ espermarca: -------------------- 

Usa contraceptivo?: ------------------------  Tipo: ---------------------------- 

Está participando de algum programa de suplementação alimentar? (   ) Sim  (   ) Não  

Qual (is)--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Está usando algum suplemento vitamínico?  ( ) Sim  ( ) Não Qual ------------------------- 

Como é o ritmo intestinal:  (  )diário  (  ) acelerado     (      ) lento 

Quantos copos de água bebe durante o dia?--------------- 

De onde vem a água de beber?------------------------------------------------------------------- 
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Qual o tipo de tratamento dado em casa, à água para beber: 

  (  )coloca no pote    (  ) filtra               (  )ferve  (  ) mineral 

Qual a freqüência e quantidade de uso: 

Café:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chás:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Refrigerantes:-------------------------------------------------------------------------------------- 

IV – Dados Sócio-econômicos: 

Grau de instrução: 

1 grau incompleto (   ) 1 grau completo (   ) 2 grau incompleto (   )  2 grau completo  

Superior (   ) 

 
Faz alguma atividade física? (  ) Sim  (  ) Não           Qual a freqüência-------------------

Tabagista: SIM (  )     NÃO (  )    quantidade 

Eltilista:  SIM (  )     NÃO (  )     Tipo:-----------------------   Freqüência------------------- 

 
V – Dados Sociais da Família: 

Qual a  sua profissão: -----------------------------------------------------------------------------  

Quem mais trabalha em sua casa-------------------------. Qual a profissão------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recebe algum benefício do governo (   ) Sim  Não (  )    Qual?-----------------------------  

Qual a renda familiar:----------------------------------------------------------------------------- 

 
Raio X de punho:  
Data:                           Resultado 
 
VI – AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA :  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DADOS DATA 

Peso atual  
Peso para a idade  
Estatura para a idade (p50)  
Estatura atual  
IMC  
Classificação pelo IMC  
Circunferência Braço  
Circunferência do Punho  
Prega cutânea tricipital  
Prega cutânea bicipital  
Prega cutânea subescapular  
Prega cutânea suprailíaca  
Circunferência muscular do braço  
Perímetro abdominal  
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APENDICE D – ASSOCIAÇÕES ENTRE DADOS DIETÉTICOS, 
ANTROPOMÉTRICOS, IDADE ÓSSEA E COMPOSIÇÃO 
CORPORAL  
 
Tabela 14. Freqüência absoluta e relativa do padrão de consumo de macronutrientes e o 
Índice de Massa Corporal (IMC) em pacientes com anemia falciforme (n=108), atendidos no 
ambulatório do HU/UFS, 2008. 
 

Indicador 

IMC 
 
p Adequado 

(n=71) 
Inadequado 

(n=37) 
n % n %  

Carboidrato      
< AMDR  1 50,0 1 50,0 

0,620 = AMDR 58 64,4 32 35,6 
> AMDR 12 75,0 4 25,0 
Proteína      
< AMDR  2 66,7 1 33,3 

0,696 = AMDR 69 65,7 36 34,3 
> AMDR 0 0,0 0 0,0 
Lipídeo      
< AMDR  17 70,8 7 29,2 

1,000 = AMDR 50 63,3 29 36,7 
> AMDR 4 80,0 1 20,0 

Teste exato de Fisher     
 
 
Tabela 15. Freqüência absoluta e relativa do padrão de consumo de macronutrientes 
segundo Prega Cutânea do Tríceps (PCT) em pacientes com anemia falciforme (n=108), 
atendidos no ambulatório do HU/UFS, 2008. 
 

Indicador 

PCT 
 
p Adequado 

(n=68) 
Inadequado 

(n=40) 
n % n %  

Carboidrato      
< AMDR  1 50,0 1 50,0 

0,273 = AMDR 54 60,0 36 40,0 
> AMDR 13 81,3 3 18,8 
Proteína      
< AMDR  3 100,0 0 0,0 

0,294 = AMDR 65 61,9 40 38,1 
> AMDR 0 0,0 0 0,0 
Lipídeo      
< AMDR  16 66,7 8 33,8 

0,294 = AMDR 48 60,8 31 39,2 
> AMDR 4 80,0 1 20,0 

Teste exato de Fisher 
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Tabela 16. Freqüência absoluta e relativa do padrão de consumo de macronutrientes 
segundo Área Muscular do Braço (AMB) em pacientes com anemia falciforme (n=108), 
atendidos no ambulatório do HU/UFS, 2008. 

Indicador 

AMB 
 
p Adequado 

(n=14) 
Inadequado 

(n=94) 
n % n %  

Carboidrato      
< AMDR  0 0,0 2 100,0 

1,000 = AMDR 12 13,3 78 86,7 
> AMDR 2 12,5 14 87,5 
Proteína      
< AMDR  1 33,3 2 66,7 

0,343 = AMDR 13 12,4 92 87,6 
> AMDR 0 0,0 0 0,0 
Lipídeo      
< AMDR  5 20,8 19 79,2 

0,387 = AMDR 9 11,4 70 88,6 
> AMDR 0 0,0 5 100,0 

  Teste exato de Fisher 
 
 
Tabela 17. Freqüência absoluta e relativa do padrão de consumo de macronutrientes  
segundo idade óssea e estatura,  em crianças e adolescentes com anemia falciforme (n=82), 
atendidos no ambulatório do HU/UFS, 2008. 

Indicador 

Idade Óssea Altura / idade 
Adequado 

(n=40) 
Inadequado 

(n=49) 
 

p 
Adequado 

(n=51) 
Inadequado 

(31) 
 

p 
n % n %  n % n %  

Carboidrato           
< AMDR  2 100,0 0 0,0 

0,161 
2 100,0 0 0,0 

0,520 = AMDR 30 41,1 43 58,9 43 64,2 24 35,8 
> AMDR 8 57,1 6 42,9 7 50,0 7 50,0 
Proteína           
< AMDR  1 33,3 2 66,7 

1,000 
2 66,7 1 33,3 

1,000 = AMDR 39 45,3 47 54,7 49 62,0 30 38,0 
> AMDR 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Lipídeo           
< AMDR  11 50,0 11 50,0 

0,846 
14 58,3 10 41,7 

0,498 = AMDR 28 43,8 36 56,3 34 61,8 21 38,2 
> AMDR 1 33,3 2 66,7 3 100,0 0 0,0 

Teste exato de Fisher      

 

 

 


