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RESUMO 

 

Introdução: Os oligoelementos desempenham papéis importantes na saúde física e 

comportamental das crianças, e a deficiência de ferro e zinco está associada principalmente a 

deficiência de memória em crianças, e há uma relativa falta de atenção aos seus efeitos 

específicos. A partir dessa compreensão o objetivo da pesquisa foi diagnosticar entre as crianças 

matriculadas no 5º ano, do ensino fundamental 1, de uma escola da rede municipal de ensino 

do município de Mossoró-RN, a prevalência de anemia ferropriva, das carências de ferro e 

zinco, e se tais carências têm relação com coeficiente de inteligência, tomando como 

instrumento o Teste Não Verbal de Inteligência para Crianças (R2), que analisa a inteligência 

a partir da análise bifatorial. Métodos: Tratou-se de um estudo descritivo e exploratório, de 

corte transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da UERN, sob o parecer de nº 

2.663.652. Os participantes passaram por avaliações bioquímicas, nutricionais, psicológicas e 

subjetivas através de questionários alimentar e socioeconômico. Os dados dos 37 alunos foram 

obtidos através do programa estatístico SPSS versão 23.0. O nível de significância estabelecido 

foi de 5%. Resultados: A prevalência da obesidade foi de 35%, de acordo com o IMC. Os 

resultados de hipozincemia e hipoferremia estão presentes em 18,9% e 8,1% da amostra, 

respectivamente. O consumo alimentar foi favorável ao feijão, uma oleaginosa rica em ferro 

não heme e zinco, o que favoreceu os resultados bioquímicos. O diagnóstico cognitivo 

predominou em média, 40,6% e cognição média superior 35,1%. Conclusão: Na amostra 

analisada prevaleceu os níveis médio e médio superior no diagnóstico do perfil cognitivo não 

verbal, de acordo com a idade, corroborando com a hipótese de que níveis adequados de ferro 

e zinco são positivos ao escore cognitivo não verbal.  

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Anemia ferropriva; Hipozincemia; Teste não-verbal de inteligência 

para crianças. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Trace elements play important roles in children's physical and behavioral health, 

and iron and zinc deficiency is mainly associated with memory impairment in children, and 

there is a relative lack of attention to their specific effects. Based on this understanding, the 

objective of the research was to diagnose among the children enrolled in the 5th grade, of 

elementary school 1, of a school in the municipal education system in the municipality of 

Mossoró-RN, the prevalence of iron deficiency anemia, iron and zinc deficiencies , and whether 

these deficiencies are related to the intelligence coefficient, using the Non-Verbal Intelligence 

Test for Children (R2) as an instrument, which analyzes intelligence from the bifactorial 

analysis. Methods: This was a descriptive and exploratory, cross-sectional study, approved by 

the Research Ethics Committee, UERN, under the opinion of No. 2,663,652. Participants 

underwent biochemical, nutritional, psychological and subjective evaluations through food and 

socioeconomic questionnaires. The data of the 37 students were obtained using the statistical 

program SPSS version 23.0. The level of significance was set at 5%. Results: The prevalence 

of obesity was 35%, according to the BMI. The results of hypozincemia and hypoferremia are 

present in 18.9% and 8.1% of the sample, respectively. Food consumption was favorable to 

beans, an oilseed rich in non-heme iron and zinc, which favored the biochemical results. 

Cognitive diagnosis predominated, on average, 40.6% and average cognition, higher than 

35.1%. Conclusion: In the sample analyzed, the medium and upper medium levels prevailed 

in the diagnosis of the non-verbal cognitive profile, according to age, corroborating the 

hypothesis that adequate levels of iron and zinc are positive for the non-verbal cognitive score. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Iron deficiency anemia; Hypozincemia; Non-verbal intelligence test for 

children. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Oligoelemtentos trata-se de um conjunto de micronutriente necessários para sustentar 

praticamente todas as funções celulares e moleculares (Bailey; West; Black, 2015). A ingestão 

adequada de micronutrientes é essencial para dar suporte ao crescimento e o desenvolvimento 

das crianças, bem como manter a saúde geral ao longo da vida. Uma ingestão inadequada e 

prolongada resulta em deficiências que afetam negativamente a saúde (Bird; Murphy; Ciappio; 

McBurney, 2017).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que mais de 2 bilhões de pessoas são 

deficientes em vitaminas e minerais essenciais, particularmente vitamina A, iodo, ferro e zinco, 

que são os micronutrientes mais difundidos e sua deficiência são contribuintes comuns para o 

baixo crescimento econômico, intelectual, complicações perinatais e aumento do risco de 

morbidade e mortalidade. As manifestações clínicas dessas carências incluem 

imunossupressão, cegueira, distúrbio cognitivo, anemia e complicações com óbito materno e 

infantil (Brasil, 2007; Black, 2014).  

A maioria dessas populações afetadas é de países em desenvolvimento onde coexistem 

múltiplas deficiências (Walker et al., 2007). Especialmente o zinco e o ferro correspondem a 

mais de 90% dos indivíduos afetados em países em desenvolvimento, com predomínio para a 

hipoferremia em todo o mundo. Já nos países desenvolvidos, esse número é quase insignificante 

devido à melhor nutrição da população (Liu et al., 2014). 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O FERRO 

 

O mineral é um componente importante das moléculas de hemoglobina. Quando o 

oxigênio inalado se difunde em eritrócitos, ele se liga ao ferro e a hemoglobina se transforma 

em oxihemoglobina (Bastian et al., 2016). Tendo assim, um papel importante no transporte de 

oxigênio para os tecidos e, portanto, é um elo fundamental na cadeia que permite o metabolismo 

normal. Ainda é essencial para o crescimento linear ideal, para a diferenciação de 

oligodendrócitos, que produzem mielina, o que é necessário para a função neural normal 

(Morath; Mayer-Pröschel, 2001).  

Existem duas formas, o heme e não heme. Musallam e Taher (2018), explicaram que o 

ferro heme é encontrado em fontes animais, enquanto que o ferro não heme é encontrado nas 

plantas. A biodisponibilidade do tipo heme é estimado em 12-25%, e o não heme é <5% 

biodisponível. O ferro heme é um componente da hemoglobina que se liga ao oxigênio e está 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/hemoglobin
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presente na hemácia circulante ou no estoque de ferritina. Já o não-heme é armazenado em 

vários tipos de células e participa de funções celulares e mitocondriais essenciais, incluindo a 

produção de trifosfato de adenosina (ATP) e síntese de DNA (Lozoff; Georgieff, 2006), e no 

cérebro neurotransmissão e mielinização (Hect et al., 2018). 

Sua deficiência sinaliza a anemia mais prevalente em todo o mundo afetando 

aproximadamente 1 em cada 8 pessoas, com maior prevalência em países em desenvolvimento 

(Kassebaum et al., 2014). Os tipos de anemia são: ferropriva ou por deficiência de ferro, 

megaloblástica/perniciosa e anemia falciforme. 

 

1.2 ANEMIA FERROPRIVA 

 

É o resultado de um prolongado desequilíbrio entre a ingestão e a demanda. Os fatores 

que predispõem a deficiência de ferro são, particularmente, interrupção da amamentação 

exclusiva, dietas vegetarianas, consumo frequente de chá ricos em cafeína, baixo nível 

socioeconômico, e utilização de alguns fármacos (de Andrade et al., 2014). Segundo a OMS 

(WHO, 2012), são consequências da ferropenia o risco de doenças e mortalidade perinatal para 

mães e recém-nascidos; redução da função cognitivo, do crescimento e desenvolvimento 

neuropsicomotor de crianças com repercussões em outros ciclos vitais; e baixo peso ao nascer, 

por exemplo (Bunn, 2014; Maham; Escott-Stump, 2012; Zago; Pinto, 2007). 

Maham e Escott-Stump (2012), defendem que a condição etiológica e fisiopatológica 

da anemia ferropriva (figura 1) decorre da ingestão insuficiente de ferro secundária à dieta 

inadequada (como estilo de vida vegetariano com quantidade insuficiente de ferro heme; 

absorção inadequada resultante de diarreia, acloridria e distúrbios intestinais como doença  

celíaca, gastrite atrófica, gactrectomia parcial ou total; ou da interferência de fármacos 

principalmente antiácidos, antirretrovirais especialmente os nucleotídeos inibidores da 

transcriptase reversa, e inibidores de protease; distúrbios gastrointestinais crônicos; aumento da 

necessidade de ferro para o crescimento do volume de sangue, que ocorre durante a infância e 

adolescência, gravidez e lactação; aumento da excreção proveniente do fluxo menstrual (em 

mulheres); hemorragia por ferimento; parasitoses (ancilostomíase) ou doenças malignas; falhas 

na liberação de ferro das reservas para o plasma e uso defeituoso desse nutriente. Com raras 

exceções, resulta em adultos masculinos, da perda de sangue. A figura 1 apresenta um esquema 

para interpretação, e sugestões para o tratamento médico e nutricional.  

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/mitochondrial-function
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/mitochondrial-function
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/adenosine-triphosphate
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/adenosine-triphosphate
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/neurotransmission
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/myelin
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Figura 1: Algoritmo de fisiopatologia e tratamento da Anemia por deficiência de ferro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo do algoritmo desenvolvido por John J. B. Anderson, PhD, e Sanford C. Garner, PhD, 

2000. Atualizado por Tracy Stopler, MS, RD, 2007. Apud Maham e Escott-Stump, 2012. p. 

813.  
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 Redução da imunocompetência; 
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Tardios: 

 Defeitos nos tecidos epiteliais; 

 Gastrite; 

 Insuficiência cardíaca. 

Achados Clínicos 

 

 Avaliar e tratar doença 

subjacente; 

 Sais de ferro por via oral; 

 Ferro oral, quelado com 

aminoácidos; 

 Ferro oral de liberação 

prolongada; 

 Ferro-dextrana administrado 

por via parenteral. 
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refeição; 

 Incluir carne, peixe ou frango 

em todas as refeições; 

 Diminuir o consumo de chá e 
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Tratamento Médico Tratamento Nutricional 
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1.2.1 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

 

Os métodos para diagnóstico laboratorial da deficiência de ferro consistem em analisar 

os dados de hemograma, ferritina e transferrina para garantir uma conclusão eficaz (Shander et 

al., 2014). A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) define como diagnóstico de anemia para 

crianças menores de cinco anos os níveis de hemoglobina inferiores a 11 g/dl. Para as crianças 

de 5 a 11 anos, o diagnóstico de anemia é feito quando a hemoglobina é menor que 11,5 g/dl. 

Para avaliação da anemia associada à deficiência de ferro, a análise qualitativa e quantitativa 

dos glóbulos vermelhos, assim como a microcitose (avaliada pelo volume corpuscular médio – 

VCM) e a hipocromia (avaliada pela hemoglobina corpuscular média – HCM) são indicadores 

úteis. A amplitude de variação do tamanho dos eritrócitos (red-cell distribution width – RDW) 

consiste em índice de variação do tamanho dos glóbulos vermelhos e pode ser utilizada para 

identificar anisocitose. Os valores de referência para RDW, oscilam entre 11,5 e 14,5%. Valores 

superiores a 14,5% podem ser encontrados em indivíduos com deficiência de ferro, sendo úteis 

para diagnóstico de anemia ferropriva (Leite et al., 2012). 

A ferritina é o parâmetro bioquímico mais específico, pois se correlaciona com o ferro 

corporal total. Descoberta em 1937, pelo cientista francês Laufberger (Carvalho et al., 2010), é 

a proteína de armazenamento de ferro nos tecidos e seus níveis séricos se correlacionam com o 

ferro total, portanto, pode-se especular que os níveis de ferritina sérica aumentados podem ser 

usados como um marcador de sobrecarga de ferro. A ferritina está aumentada nos casos de 

síndrome metabólica, estimulação imunológica, infarto do miocárdio, hemocromatose 

primária, angiogênese, câncer, trauma, doença aguda, doenças hepáticas, sobrecarga de ferro 

adquirida e pós-transplante. As baixas concentrações indicam depleção do depósito de ferro na 

ausência de processos infecciosos vigentes. Cada µg/l de ferritina sérica representa cerca de 8 

a 10 µg de ferro armazenado. A referência para ferritina sérica em crianças com idades entre 

13 meses e 10 anos são de 12 – 15 ng/mL, sendo o teste mais sensível e específico para 

identificar a deficiência de ferro isolada (WHO, 2001). 

A transferrina é a principal proteína de transporte de ferro no organismo, sua síntese é 

inversamente proporcional a quantidade de ferro no organismo. Níveis elevados são 

encontrados em anemias ferropriva e hemorragias agudas. Valores reduzidos são encontrados 

em neoplasias, hemocromatose, casos de sobrecarga de ferro e atransferrinemia congênita 

(Leite et al., 2012). Ainda há poucos estudos que definem sua utilização e pontos de corte em 

crianças e adolescentes (Wang et al., 2010). 
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Em condições normais, a transferrina plasmática tem a capacidade de transportar até 12 

mg de ferro, mas essa capacidade raramente é utilizada e, em geral, 3 mg de ferro circulam 

ligados à transferrina, ou seja, 30% da transferrina está saturada com o ferro (Virtanen et al., 

1999). A ferritina e a transferrina são de relevante importância clínica quando se deseja avaliar 

os estoques de ferro do organismo (Gomme; McCann; Bertolini, 2005; Bringhenti, 2012). 

 

1.3 ABSORÇÃO DO FERRO 

 

 Acontece no intestino e envolve uma série de proteínas, incluindo a citocromo b 

redutase duodenal (Dcytb), transportador de metal divalente (DMT1), hephaestin (Heph) e 

ferroportin 1 (FPN1) (Knez et al., 2017). Além disso, 3 fatores estão envolvidos no estoque, 

que são: transferrina e ferritina; taxa eritropoietica; e biodisponibilidade de ferro dietético. Essa 

biodisponibilidade, por sua vez, depende de: fontes animais como peixe, aves, carne, vísceras 

e demais fontes alimentares, a presença de potencializadores de absorção como o ácido 

ascórbico (Subramaniam; Girish, 2015; Del Valle, 2011).  

 O diagnóstico de deficiência de ferro deve levar em consideração: histórico de 

prematuridade, fatores de risco dietéticos como por exemplo crianças que não amamentaram 

exclusivamente até 5-6 meses de idade; bebês alimentados com leite de vaca abaixo de 1 ano 

de idade; e crianças pré-escolares com consumo excessivo de leite ou uma dieta deficiente em 

alimentos ricos em ferro (Hect, 2018). 

 O Instituto de Medicina e o Conselho de alimentação e nutrição estabelecem que a 

ingestão diária dos micronutrientes ferro e zinco para adolescentes com idades entre 9 e 18 anos 

seja de 8mg/d para meninas e meninos (Del Valle, 2011). 

 

1.4 O ESTOQUE ADEQUADO DO FERRO NO ORGANISMO E O DESENVOLVIMENTO 

DO CÉREBRO 

 

 O ferro é o íon metálico mais abundante no cérebro e desempenha um papel 

fundamental nos processos celulares essenciais à manutenção da função cerebral 

saudável. Embora importante para todo o corpo, o cérebro é especialmente sensível à variação 

na disponibilidade de ferro (Hect et al., 2018), em parte devido às altas demandas metabólicas 

do cérebro que são suportadas pela disponibilidade e ação do ferro. O cérebro é responsável por 

aproximadamente 20% do gasto energético metabólico de todo o corpo na idade adulta, e 
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proporções ainda maiores, de 30% a 50%, no início do desenvolvimento humano (Kuzawa et 

al., 2014).  

As deficiências de nutrientes que afetam o desenvolvimento e a função do cérebro foram 

estimadas para mudar o potencial de quociente de inteligência (QI) do mundo em pelo menos 

10 pontos negativos (Morris et al., 2008). Assim, as deficiências de nutrientes durante o 

desenvolvimento neurológico produzem efeitos de severidade variável entre regiões cerebrais 

afetadas com base nesses princípios (Fretham; Carlson; Georgieff, 2011). 

Muitos estudos humanos demonstraram os efeitos negativos da deficiência de ferro 

sobre comportamentos que incluem aprendizagem e memória e comportamento afetivo e social 

(Lozoff; Georgieff, 2006). Por exemplo, crianças de 3,5 anos de idade que tinham deficiência 

de ferro ao nascerem exibiam memória prejudicada durante as tarefas de imitação induzidas e 

seu grau de aprendizagem e comprometimento da memória estava diretamente correlacionado 

com o grau de identificação ao nascer (Riggins et al., 2009). Aos 5 anos de idade, as crianças 

que nasceram com baixos níveis de ferro mostraram diminuição do desenvolvimento da 

linguagem, habilidades motoras finas em relação a crianças com níveis normais de ferro no 

nascimento (Tamura et al., 2002). Já os adolescentes com idades entre 11 a 14 anos, que 

possuíam anemia por deficiência de ferro apresentavam escores de desenvolvimento 

psicomotor mais baixos, aumento da incidência de repetição escolar, desempenho prejudicado 

nas tarefas de memória espacial visual e dificuldades acrescidas com ansiedade, situações 

sociais e atenção comparadas com crianças que eram de ferro suficiente (Lozoff et al., 

2006). Estes déficits da função cerebral de ordem superior persistem no início da idade adulta, 

apesar da normalização do estado do ferro no período da infância (Lukowski et al., 2010). 

Há evidências que sugerem que níveis insuficientes de ferro durante os primeiros anos 

de vida podem levar a déficits na função cerebral (Whatham et al., 2008). Por exemplo, os bebês 

que recebem suplementação de ferro são mais facilmente interativos e apresentam sinais de 

processamento neuronal mais eficiente do que os que não recebem suplementação (Lozoff et 

al., 2003). As crianças que necessitaram de tratamento para deficiência de ferro na infância têm 

habilidade relativamente fraca na escrita, aritmética e memória espacial, e mostram 

anormalidades comportamentais, incluindo ansiedade e desatenção, 12 anos após o diagnóstico 

e tratamento (Lozoff et al., 2000). Por outro lado, a memória e a aprendizagem, melhoraram 

com o tratamento posterior da deficiência de ferro em adultos (Bruner et al., 1996; Patterson; 

Brown; Roberts, 2001).  

Modelos animais com anemia por deficiência de ferro apresentaram desenvolvimento 

motor prejudicado (Beard et al., 2006). Em três estudos distintos realizados com animais adultos 
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anêmicos com deficiência de ferro demonstram déficits neurocognitivos persistentes, incluindo 

dificuldades de aprendizagem espacial e desempenho da memória (Felt; Lozoff, 1996; Schmidt 

et al., 2007).  

Estudos in vitro demonstraram que a quelação do ferro suprime a atividade do mTOR 

(proteína alvo de rapamicina em mamíferos) (Schmidt et al., 2007), que é importante para a 

formação de estrutura neuronal e plasticidade sináptica. A disponibilidade de ferro influencia 

vários reguladores chave da atividade mTOR (Kuzawa et al., 2014). 

Um estudo realizado com 57 indivíduos com idades entre 7 e 16 anos, avaliou através 

de ressonância magnética o nível de ferro não-heme acumulado nas sub-regiões dos gânglios 

da base: globus pallidus, substância negra e núcleo caudado em comparação com os valores 

obtidos para o hipocampo e núcleo vermelho, o conteúdo de ferro no cérebro foi associado a 

velocidade de processamento mais rápido e inteligência geral (Felt et al., 2006). 

A deficiência de ferro no ser humano é mais prevalente no final da infância. Este período 

de tempo é caracterizado por um pico de desenvolvimento regional hipocampal e cortical, bem 

como mielogênese, dendritogênese e sinaptogênese no cérebro (Ohyashiki et al., 2009).  

Como o ferro é necessário para a mielinização, a transmissão da via nesses sistemas 

sensoriais pode ser afetada pela deficiência precoce (Hect et al., 2018). A formação de 

mielina é um processo que leva meses ou até anos, e é plausível que os efeitos de um insulto 

ao desenvolvimento possam ser observados mais tarde, mesmo se a causa aparente fosse 

tratada (Algarín et al., 2003), o que transmite uma preocupação para o desenvolvimento 

neurológico do indivíduo (Neto S; Silva, 2016).  

Estudos em ratos apontam para a vulnerabilidade do desenvolvimento do hipocampo à 

deficiência precoce de ferro, pois a anemia atua na diminuição de oxigenação cerebral (Connor; 

Menzies, 1996; Lozoff et al., 2006; Felt et al., 2006). Além disso, é evidenciado por alterações 

na estrutura dos dendritos das células piramidais do hipocampo, importante componente do 

sistema límbico, que também é a sede da memória (Lozoff; Georgieff, 2006). 

O hipocampo desempenha um papel importante na mediação de aprendizagem e 

comportamentos de memória e afetivos como ansiedade e depressão. Possui uma alta demanda 

metabólica e uma dependência significativa ao ferro. Alguns neurotransmissores que modulam 

o afeto são sintetizados e metabolizados por enzimas que requerem ferro para a sua atividade, 

sugerindo que as mudanças nos níveis de ferro do cérebro podem influenciar comportamentos 

controlados por neurotransmissores (Lozoff et al., 2003; Texel et al., 2012). A perda 

da citocromo c oxidase (CytOx) pelo marcador metabólico neuronal foi mais acentuada nas 

áreas hipocampais altamente metabólicas CA1 e CA3 e nos lobos frontais do córtex no cérebro 
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de ratos com deficiência de ferro. Essa deficiência também resultou em estrutura dendrítica 

alterada, um processo altamente dependente de energia em células piramidais na área do 

hipocampo CA1 durante a lactação média e na idade adulta jovem, após a reposição de ferro 

(Azevedo, 2016). 

Este micronutriente é essencial para várias enzimas envolvidas na síntese de 

neurotransmissores (Beard; Connor, 2003). Estes incluem a hidroxilase do triptofano 

(serotonina) e a hidroxilase da tirosina (norepinefrina e dopamina). Pesquisas em modelos de 

roedores estabeleceram que: neurônios dopaminérgicos são localizados com ferro por todo o 

cérebro; dopamina extracelular e norepinefrina são elevadas em cérebros de ratos com 

deficiência de ferro; a densidade dos receptores D 2 e D 1 e os transportadores de dopamina 

estão alterados pela deficiência de ferro na dieta; e o grau de alteração nestes parâmetros está 

estreitamente ligado à extensão da perda de ferro nas regiões do cérebro examinadas (Beard et 

al., 2006). Estudos mais recentes também demonstram que as densidades do transportador de 

serotonina e transportador de norepinefrina são alteradas pela deficiência de ferro na dieta (Felt 

et al., 2006), expandindo assim o efeito desta deficiência para todos os transportadores de 

monoamina. A persistência dessas alterações na idade adulta após a reposição foi examinada. 

Achados indicam que a densidade de D 2 R permanece menor na substância negra, enquanto o 

transportador de serotonina permanece mais baixo nos núcleos talâmicos lateral e reticular. No 

nível celular, a quelação do ferro provoca uma rápida perda de transportadores de dopamina 

das células, enquanto o turnover de outras proteínas permanece normal (Felt et al., 2006). 

A degradação dos neurônios dopaminérgicos resulta em aprendizado espacial crônico e 

déficits de atenção na idade adulta (Morse; Beard; Jones, 1999). Evidenciado em um labirinto 

aquático com uma plataforma submersa longe da parede da piscina, animais com perda precoce 

de terminais de dopamina perseveram na resposta inicial de procurar uma rota de escape ao 

longo das paredes (Burhans et al., 2005). Este mesmo padrão é observado em ratos com 

deficiência de ferro no desenvolvimento e em ratos adultos com lesão no hipocampo (Whishaw 

et al., 1987). A resposta positiva interfere em comportamentos mais adaptativos e aprende a 

localizar a plataforma, e pensa-se que reflete a inflexibilidade comportamental, que 

possivelmente está associado ao aumento da ansiedade (Schallert; Petrie; Whishaw, 

1989). Outros testes comportamentais que avaliam a capacidade de inibir uma resposta 

prepotente também mostram que animais com danos nos terminais dopaminérgicos estão 

prejudicados no que tem sido chamado de “função executiva” (Day et al., 1999). 

No tocante a investigação infantil, apenas estudos realizados em lactentes com 

deficiência de ferro e neurodegeneração são encontrados na literatura, porém, eles apresentam 
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alterações de mielinização sobre a condução mais lenta nos sistemas auditivo e visual (Beard; 

Dawson; Piñero, 1996), estímulo maior para identificarmos se há alterações cognitivas não 

verbais de crianças em idade escolar.   

 

1.5 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O ZINCO  

 

O zinco é um oligoelemento essêncial e desempenha um papel crucial nas funções 

biológicas e processos fisiológicos em humanos (Lozoff et al., 2006). Essencialmente presente 

como um cofator de mais de 300 enzimas ou metaloproteínas, desempenha um papel 

importantíssimo em muitas funções, incluindo divisão celular, sistema imunológico, síntese de 

proteínas e síntese de DNA (Liu et al., 2017; Ackland; Michalczyk, 2016). São regulados por 

ele, expressão gênica, defesa antioxidante e apoptose. É necessário para o normal crescimento 

e desenvolvimento desde o útero até a puberdade. 

O Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria delineia que as 

Recomendações de Ingestão Dietética Adequada (RDA) de zinco são de 8mg/dia, para crianças 

e adolescentes entre 9 e 13 anos e uma UL (ingestão máxima) de 23 a 18 mg/dia até os 18 anos 

de idade, através da alimentação balanceada que é fundamental para promover o máximo 

crescimento durante o período do estirão puberal (Leite et al., 2012; Wessels; Maywald; Rink, 

2017).  

Encontrado principalmente em fontes animais e frutos do mar, está presente em 

humanos através do leite materno. Semelhante ao ferro, sua absorção é prejudicada por fitatos, 

fibras e lignanas, todos que prejudicam a biodisponibilidade de fontes não-animais de zinco. O 

cálcio e a caseína podem reduzir a biodisponibilidade a partir de leite de vaca (Kassebaum et 

al., 2014). 

Segundo o Food and Agriculture Organization (FAO), estima-se que a prevalência da 

deficiência de zinco possa estar em torno de 40% no mundo (WHO, 2001), com as maiores 

estimativas em África (23,9%) e Ásia (19,4%) (de Andrade et al., 2014). Sabe-se que ela está 

disseminada mundialmente, no entanto, o quadro de deficiência no Brasil ainda não é 

conhecido, e os estudos publicados até o momento somente foram realizados com crianças 

menores de 5 anos, porém, mulheres grávidas, adolescentes, vegetarianos, idosos e alcoólatras 

são os grupos de maior risco para a hipozincemia (Maham; Escott-Stump, 2012). 

As principais consequências clínicas associadas a deficiência de zinco são crescimento 

linear limitante e acrodermatite enteropática. 
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1.6 PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA DEFICIÊNCIA DE ZINCO 

 

1.6.1 CRESCIMENTO LINEAR LIMITANTE 

 

O crescimento é o primeiro efeito limitante da deficiência de zinco em animais 

experimentais. A deficiência de zinco diminui a concentração circulante de fator 1 de 

crescimento de insulina (IGF-1) (Kawahara; Tanaka; Kato-Negishi, 2018). 

Os primeiros estudos ligando o zinco ao crescimento, foram realizados no Irã e no Egito. 

“Meninos nutricionalmente anões”, caracterizados por baixa estatura, anemia por deficiência 

de ferro e maturidade sexual retardada, mostraram melhora com suplementação de zinco. 

Alguns cresceram até 12,7cm em 1 ano e mostraram progressão no desenvolvimento gonodal. 

Identificou-se como causa primária da deficiência de zinco, uma dieta composta principalmente 

de pão fibroso não fermentado (Vitolo, 2008; MacDonald, 2000). 

Infecções e consumo alimentar inadequado são causas bem estabelecidas de baixa 

estatura, porém, o possível papel da deficiência de micronutrientes específicos na etiologia do 

déficit de crescimento tem despertado atenção sobre o completo potencial genético de uma 

criança para o crescimento físico, que pode ser comprometido devido a deficiência subclínica 

dos oligoelementos (Prasad, 1988; Simplicio, 2005; Pedraza; Rocha; Sousa, 2013). 

 

1.6.2 ACRODERMATITE ENTEROPÁTICA 

 

A primeira manifestação clínica observada na deficiência de zinco foi a Acrodermatite 

Enteropática, detectada na década de 60, principalmente em países industrializados (Prasad, 

1996). É uma característica letal, autossômica e recessiva que geralmente ocorre em lactentes. A 

doença é de característica hereditária e resulta na incapacidade de absorver o mineral zinco, 

desenvolve-se nos primeiros meses da vida. As manifestações dermatológicas incluem 

dermatite bolhosa pustulosa das extremidades e áreas orais, anais e genitais em torno dos 

orifícios e alopecia. Os sinais oftalmológicos incluem blefarite, conjuntivite, fotofobia e 

opacidades da córnea. No âmbito celular ocorre intolerância à glicose pela diminuição de 

produção de insulina; ainda restrição da utilização de vitamina A (Pedraza; Rocha; Sousa, 

2013). Os sinais neuropsiquiátricos incluem irritabilidade, instabilidade emocional, tremores e 

ataxia cerebelar ocasional. Perda de peso, retardo de crescimento e hipogonadismo masculino 

também são características clínicas proeminentes. Malformação congênita de fetos e bebês 
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nascidos de mulheres grávidas com acrodermatite enteropática são comumente observadas 

(Prasad, 2013). 

 

1.6.3 ZINCO E IMUNIDADE 

 

A homeostase deste mineral ainda é crucial para uma função adequada do sistema 

imunológico, pois sua deficiência, bem como o excesso, resulta em distúrbios graves no número 

de células imunes e atividades, o que pode resultar em maior susceptibilidade a infecções e ao 

desenvolvimento de doenças especialmente inflamatórias (Haase; Rink, 2007).  

O zinco está envolvido no desenvolvimento de monócitos/macrófagos (Kawahara; 

Tanaka; Kato-Negishi, 2018) e regula suas funções, como fagocitose e produção de citocinas 

próinflamatórias. Com base nisso, é correto defender que ele seja um agente anti-inflamatório 

importante (Afolabi et al., 2019; Schneider, 2006). 

 

1.6.4 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

 

 A porcentagem corpórea pode ser dosada no soro, no plasma, nas células sanguíneas 

(hemácias, neutrófilos, linfócitos e plaquetas), na urina, nos cabelos, nas unhas e em tecidos 

(Press, 2001). Entretanto, o método mais utilizado para avaliação de zinco são as dosagens no 

plasma ou no soro, e o plasma é preferível pela ausência do risco pela contaminação pelos 

eritrócitos (Vallee; Falchuk, 1993).  

 No plasma está ligado à albumina, transferrinas e aminoácidos livres (Leonard et al., 

1998). Os níveis plasmáticos normais estão entre 70 e 150 ug/dL (Cozzolino, 1997). 

 

1.7 ABSORÇÃO DO ZINCO 

 

O trato gastrintestinal é o local onde sofre maior controle homeostático. O mecanismo 

envolve ajustes tanto na absorção quanto na excreção endógena do metal, detectada nas fezes 

(Salgueiro et al., 2000). Ainda é uma espécie atômica pequena e se comporta quimicamente 

como um ácido de Lewis, o que determina a sua passagem pelas membranas biológicas tanto 

por mecanismos de difusão passiva quanto por transporte ativo. O metal é transferido do lúmen 

intestinal para o interior do enterócito, ultrapassando a borda em escova, posteriormente para a 

circulação sanguínea (Cousins; McMahon, 2000).  
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Dentro da célula da mucosa, o zinco é regulado por proteínas que ligam metais como as 

metalotioneínas e as proteínas intestinais ricas em cisteína (CRIP's), aumentando a velocidade 

de absorção. Os processos de transporte do metal são sensíveis à temperatura, ao tempo e ao 

pH nos quais se processam e parece haver a participação de componentes saturáveis e não 

saturáveis. Avanços recentes nas estratégias de biologia molecular permitiram a caracterização 

de uma família de transportadores de zinco em mamíferos. As proteínas caracterizadas até o 

momento são ZnT-1, ZnT-2, ZnT-3 e ZnT-4 (Frederickson et al., 2006).  

A ZnT-1 é regulada diretamente pelas quantidades ingeridas e está associada ao efluxo 

do metal, localizando-se na membrana basolateral de enterócitos e de células tubulares renais. 

A ZnT-2 também está envolvida na exportação ou captação do mineral dentro de vesículas em 

diversos tipos celulares no intestino, nos rins e nos testículos. A ZnT-3 regula a captação em 

vesículas neuronais e possivelmente nos testículos e a ZnT-4, além de apresentar localização 

neuronal, também é responsável pela captação do zinco nas glândulas mamárias (Kay, 2003). 

 Após a absorção do trato digestivo delgado, através do processo de transporte pelo 

jejuno, o zinco é transportado pelo sangue para todos os tecidos incluindo o cérebro onde a sua 

concentração pode atingir aproximadamente 200 mM. A maior parte do zinco é sequestrado 

intracelularmente, estimando-se que os níveis extracelulares estão na faixa nanomolar (Assaf; 

Chung, 1984; Frederickson, 2000). É importante, no entanto, notar que o zinco pode ser 

ativamente liberado em sinapses durante a neurotransmissão onde a sua concentração pode 

aumentar para a gama micromolar, a qual nível ele pode fisiologicamente regular muitos 

processos sinápticos (Sensi et al., 2011).  

Estudos de marcadores mostraram que o zinco é metabolicamente muito ativo, com a 

captação inicial pelo fígado representando uma fase rápida do turnover. Porém, estresse, trauma 

agudo e infecção causam alterações nos hormônios (por exemplo, cortisol) e citocinas (por 

exemplo, interleucina 6) que reduzem a concentração plasmática (Opoka et al., 2011).  

 

1.8 ZINCO E O CÉREBRO 

 

Acumulado no hipocampo, amígdala, córtex cerebral, tálamo e córtex olfativo (Pavlica; 

Gebhardt, 2010), estima-se que esteja presente entre 70 e 90 ppm (~ 20 µM) no hipocampo. No 

cérebro liga-se a metaloproteínas ou enzimas. Entretanto, aproximadamente 10% ou mais é 

armazenado nas vesículas pré-sinápticas dos neurônios excitatórios glutamatérgicos como íons 

de zinco livre (Zn 2+). Durante a excitação neuronal, o Zn 2+ quelável é secretado em fendas 

sinápticas de vesículas com glutamato (Izumi; Auberson; Zorumski, 2006). 
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Transportado do sangue através da barreira hematoencefálica, principalmente sob a 

forma de complexos com aminoácidos, especialmente L-histidina e cisteína (Levenson; Morris, 

2011). A concentração média no cérebro está entre 10 e 15 μg/g de tecido neural, no entanto, 

pode variar em diferentes partes (Gardner et al., 2005; Ueno et al., 2002). O papel regulador na 

plasticidade cortical é importante para o desenvolvimento e funcionamento de processos como 

aprendizado e memória (Takeda et al., 2013; Colvin et al., 2000). Portanto a ingestão adequada 

deste micronutriente é crucial para o desenvolvimento das funções cognitivas, especialmente 

em crianças e idosos. 

Ueno e colaboradores relataram que o Zn 2+ secretado modula a informação espaço-

temporal no hipocampo (Frederickson; Danscher, 1990). Sendo secretado é essencial para a 

plasticidade sináptica, processamento de informação e formação de memória. De fato, é 

relatado sua essencialidade para a indução da potenciação de longo prazo (LTP), uma forma de 

armazenamento de informações sinápticas (Ladd et al., 2010). 

No tocante a neurogênese, migração neuronal e sinaptogênese (Brown; Sherbenou; 

Johnsen, 1997), foi descoberto a partir de estudos onde a suplementação oral de zinco melhorou 

o desenvolvimento comportamental e hipocampal em um modelo de ratazanas com subnutrição 

no início da vida (Lima et al., 2013). Já em humanos, um estudo randomizado e controlado com 

suplementação do mineral em 740 crianças chinesas com idades entre seis e nove anos em três 

escolas periurbanas descobriu que crianças que receberam suplementação de micronutrientes 

mais 20 mg de zinco seis dias / semana por dez semanas melhoraram significativamente as 

habilidades motoras finas e grossas, atenção, formação de conceitos e habilidades de raciocínio 

abstrato em comparação com as que receberam suplementação de micronutrientes sem zinco 

ou que receberam suplementação de isolada do mineral (Takeda et al., 2004; Umamaheswari et 

al., 2011). 

Pesquisa avaliando o impacto da hipozincemia induzida por dieta em ratos machos 

adultos mostrou uma redução de 50% na proliferação de precursores neuronais nas células 

hipocampais na zona subgranular (SBZ). A quelação de zinco livre no hipocampo de ratos 

também levou à diminuição da abundância de células progenitoras (Menasria et al., 2018).  

Seus níveis adequados em compartimentos cerebrais específicos parecem ser críticos 

para o cérebro funcionar, porque até mesmo leves carências podem levar ou participar do 

desenvolvimento de vários distúrbios. O papel exato das proteínas ligantes nos processos de 

patogênese do sistema nervoso central (SNC) está sendo intensamente investigado (Alves, 

2009).  
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Um estudo realizado com crianças Jamaicanas desnutridas, concluiu que o suplemento 

de zinco melhorou seus quocientes de desenvolvimento psicossocial, padrões de atividade e 

funções neuropsicológicas (Felinto, 2018). 

 

1.9 DESEMPENHO DO FERRO E ZINCO NA SAÚDE COGNITIVA 

 

O ferro e o zinco desempenham papéis importantes na saúde física e comportamental 

das crianças. A literatura relata que a pouca ingestão está associada principalmente a 

deficiência de memória em crianças. Uma intervenção realizada com 100 participantes na 

faixa etária de 6 a 11 anos, todos com deficiência desses minerais em ambos os grupos etários 

tiveram déficits de memória. A deficiência combinada nos grupos de 9 a 11 anos apresentou 

grau de afecção grave na memória verbal e não verbal e melhorou após a suplementação com 

ferro 2 mg e zinco 5 mg, por um período de 3 meses para crianças do grupo deficiente. No 

grupo de 6 a 8 anos, apenas a forma de memória não verbal foi afetada, o que melhorou após 

a suplementação (Vels, 1982).     

No entanto, há uma relativa falta de atenção aos efeitos da deficiência específica destes 

oligoelementos (Walker et al., 2007). E comprovar a associação entre carências nutricionais e 

desenvolvimento cognitivo é ainda mais dificultado por ser a deficiência de nutrientes 

determinadas por muitos fatores socioeconômicos como escolaridade, renda e qualificação 

profissional (Gottfredson, 1997). 

 

1.10 O CONCEITO DE INTELIGÊNCIA E OS TESTES DE FATOR G 

 

 Na Psicologia ainda não existe um consenso sobre este conceito, pois diversas linhas de 

pesquisas que estudam esse tema, apresenta uma definição diferente e os testes de inteligência 

são baseados em concepções diferentes sobre a mesma (Deary, 2014; Hunt, 2010).  

 Etimologicamente, o termo inteligência procede do verbo latino intelligo, que significa, 

exclusivamente a faculdade de compreender. Portanto, podemos dizer que pensar, equivale a 

conhecer e compreender (Deary, 2014). Conhecer é representar mentalmente um objeto 

qualquer, diferenciando-o claramente de outros por suas múltiplas qualidades e facetas. Já 

compreender é entender, captar as relações que este objeto pode ter com os outros (Gardner, 

2000). Refere-se também a grande contribuição de Platão sobre o conceito da inteligência, 

destacando que considerava a capacidade de aprender como um aspecto da inteligência (Deary, 

2014). 
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 A inteligência é definida pela capacidade de planejar, raciocinar, compreender, executar 

o pensamento abstrato e aprender (Anastasi, 1977). Por causa de sua associação positiva com o 

sucesso na educação, profissão, renda e bem-estar (Spearman, 1923), a inteligência é 

considerada o traço mais importante da psicologia (Sternberg, 2008; Almeida, 2002). Gardner 

(2000), define inteligência como um potencial biopsicológico para processar informações 

(Spearman, 1923; Primi, 2003). 

 As avaliações de inteligência e os testes coletivos tiveram sua origem nos testes Army 

Alpha e Army Beta, que foram utilizados com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra 

Mundial, em 1917, para a seleção de soldados. Surgiu da necessidade de classificar os soldados, 

de acordo com sua inteligência para diversas funções (Gardner, 2011). Seguindo a teoria de 

Spearman (1973), a inteligência é constituída por dois tipos de fatores: um fator geral e diversos 

específicos. O fator geral, ele denominou de “g”, é um fator comum a todas as capacidades do 

homem, e o fator específico, ele denominou de “e”, é específico de cada capacidade. Em todas 

as capacidades intelectuais existem os dois fatores, mas estes não desempenham o mesmo papel 

em todas elas. O fator “g” foi chamado assim, porque ainda que varie livremente de um 

indivíduo para os outros, permanece inalterável em um mesmo indivíduo, em relação a todas 

as demais capacidades correlacionadas, pois seria determinado biologicamente (Antonio; 

Mecca; de Macedo, 2018; Raven, 1951). 

 Os testes que avaliam o fator “g” comumente se centram nos processos de raciocínio e 

na novidade da tarefa, utilizando itens com conteúdo figurativo-abstratos. Por esta razão, esse 

fator é melhor avaliado por atividades que envolvam raciocínio indutivo e dedutivo, e não por 

avaliação de funções cognitivas especificas (Oliveira; Rosa; Alves, 2000).  

 

1.11 TIPOS DE INTELIGÊNCIAS 

 

De acordo com a Teoria das Inteligências Múltiplas, não existem habilidades 

intelectuais gerais, mas sistemas simbólicos específicos abreviados em oito tipos de 

inteligência, a saber: linguística, lógico-matemática, corporal-cinestésica, espacial, musical, 

interpessoal, intrapessoal e naturalista. Em síntese, a inteligência linguística é representada pela 

sensibilidade especial para sons, ritmos e significados das palavras, além da percepção das 

diferentes funções da linguagem; a lógico-matemática é a habilidade para reconhecer padrões, 

explorar relações e categorias através da manipulação de objetos ou símbolos; a corporal-

cinestésica é a habilidade para resolver problemas ou criar produtos através do uso de parte ou 

de todo o corpo; a musical pode ser definida pela habilidade de discriminar sons, ritmos, 
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texturas e timbres; a espacial para manipular formas e objetos mentalmente, de modo a perceber 

o mundo visual e espacial de forma precisa, e o modelo de inteligência naturalista, idealizada 

como a habilidade para reconhecer flora, fauna e fenômenos naturais; e agir produtivamente na 

natureza (Oliveira; Rosa; Alves, 2000; Oliveira, 1973). 

Como potencial biopsicológico, as inteligências dependem de estímulos, oportunidades 

e motivações. Desse modo, os seres humanos dispõem de graus variados de cada uma das 

inteligências e combinações diferentes das mesmas. Esse destaque para a influência tanto de 

fatores genéticos e neurobiológicos quanto de fatores motivacionais e culturais para o 

desenvolvimento intelectual é um dos principais avanços da teoria (Almeida, 2002).   

O Quociente Intelectual é medido por testes de inteligência, cuja qualidade é atestada 

pelos parâmetros psicométricos e adequação à cultura no qual é utilizado. No Brasil, existem 

poucos instrumentos que fornecem o QI ou uma medida da habilidade de raciocínio (Rosa; 

Alves, 2012).  

  

1.12 AVALIAÇÃO DE INTELIGÊNCIA NÃO VERBAL PARA CRIANÇAS (R2) 

 

Buscando mensurar a inteligência não verbal, o estudioso Rynaldo de Oliveira, elaborou 

este teste com base no Teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (Raven, 1983), que 

constitui instrumento de avaliação não verbal para avaliação da inteligência, elaborados a partir 

do referencial da teoria bifatorial de Charles Spearman e que tem como objetivo avaliar a 

capacidade intelectual geral – fator “g” de inteligência, e objetiva apresentar uma variedade de 

tarefas que se pressupõe serem uma amostragem adequada das funções intelectuais mais 

importantes (Oliveira, 1997). 

O R2 é derivado do teste R1 (Oliveira, 2000), este por sua vez tem o objetivo de avaliar 

a inteligência não verbal do adulto e foi desenvolvido principalmente para a avaliação de 

motoristas (Oliveira, 1973). Segundo Oliveira, Rosa e Alves (2000), o teste R2 apresenta uma 

variedade de tarefas que se pressupõe serem uma amostragem adequada das funções intelectuais 

mais importantes das crianças. O mesmo foi desenvolvido e validado no Brasil através de 

diversas contestações entre os profissionais da psicologia, que não permitiram rotular a criança 

brasileira de acordo com parâmetros deficientes, a partir de instrumentos criados em outros 

países e cujas normas foram estabelecidas para populações de outras culturas e experiências 

diferentes. 

A partir da conclusão do estudioso Spearman (1923), a psicologia considera que os 

melhores testes de inteligência são os que medem o fator “g”, ou seja, os testes homogêneos 
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(raciocínio matemático ou gramatical, de sinônimos, de oposição), ou de percepção de relações 

complexas com material visual e, em especial, os de material não verbal, com base em 

problemas de edução de relações (Oliveira; Rosa; Alves, 2000; Oliveira, 1973). Por esta 

perspectiva que o teste R2 se propõe a avaliar o fator “g” da inteligência, empregando os 

mesmos itens utilizados por Raven, que é uma prova não verbal, perceptiva e de edução de 

correlatos (Rosa; Alves, 2012). Os autores Raven, Raven e Court (1983), definem a inteligência 

edutiva como  

“a capacidade de extrair um significado de uma situação 

confusa; desenvolver novas compreensões, ir além do que 

é dado para perceber o que não é imediatamente óbvio”. 

(Raven, 1983)  

 

A padronização do teste se deu por estudos desenvolvidos acerca do desenvolvimento 

intelectual, com uma amostra representativa da população infantil do estado de São Paulo, 

Brasil, avaliando nível socioeconômico, experiência e tipo de escola. Assim, a pesquisa foi 

desenvolvida com crianças matriculadas em rede pública e privada de ensino. Com bases nos 

resultados preliminares, o teste foi considerado adequado para crianças entre 5 e 11 anos de 

idade (Oliveira, 1997).   

Portanto, partindo da premissa que a deficiência de oligoelementos é um fator de risco 

para o atraso no desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, sobretudo em crianças, o objetivo 

desta pesquisa foi diagnosticar entre as crianças matriculadas no 5º ano, do ensino fundamental 

1, de uma escola da rede municipal de ensino do município de Mossoró-RN, a prevalência de 

anemia ferropriva, das carências de ferro e zinco, e se estas carências têm relação com 

coeficiente de inteligência, tomando como instrumento o Teste Não Verbal de Inteligência para 

Crianças (R2). 

Pretende-se com este estudo, descobrir a associação entre carência de micronutrientes 

sérico e capacidade intelectual não verbal, contribuindo com implementação de ações e 

políticas públicas que visem a atenção à saúde nutricional dos escolares, bem como apresentar 

dados e informações que poderão suscitar novas pesquisas, reflexões e discussões, evitando que 

as crianças sejam vítimas dessa carência e se transformem em indivíduos com baixa 

escolaridade e produtividade quando adultos, causando perdas de recursos humanos com 

consequências econômicas e sociais para o desenvolvimento da nação.  
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1.13 JUSTIFICATIVA  

 

 O presente estudo configura-se de suma importância para ampliar o olhar e atuação do 

docente frente ao seu discente, pois é um convite ao professor perceber entre diversos aspectos 

pessoais do seu aluno, também o âmbito nutricional que concorre poderosamente com 

desempenho cognitivo, dependendo de uma boa alimentação que nutre o sistema nervoso, e 

perceber holisticamente os fatores que contribuem para um bom e/ou ruim desempenho do seu 

aluno de forma individual, mas ampliada. 

 Para a sociedade acadêmica, proporcionará oportunidade de aprofundar-se numa visão 

geral acerca do perfil do aluno, uma vez que o rendimento cognitivo é pessoal, mas necessitado 

de aspectos sociais, econômicos, genéticos e nutricionais. 
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2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

Avaliar a prevalência de alterações no fator “G” de aprendizagem em crianças com 

carências de oligoelementos. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Diagnosticar o perfil nutricional/antropométrico e situação socioeconômica da 

população pesquisada; 

 Mensurar os níveis séricos de ferro, zinco, hemoglobina e ferritina; 

 Avaliar a inteligência a partir do Teste R2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo preencheu as exigências éticas descritas das resoluções 466/2012 e 510/2016 

do Conselho Nacional de Saúde / Ministério da Saúde e suas complementares. Sendo aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), sob o parecer de nº 2.663.652 (Anexo 1). Realizado entre os dias 3 e 28 de junho, do 

ano 2019. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Tratou-se de um estudo descritivo e exploratório de corte transversal (Haddad, 2004). 

Onde os participantes foram avaliados bioquimicamente, nutricionalmente e psicologicamente. 

Os avaliadores coletaram os dados isoladamente, para impedir troca de informações quanto aos 

casos deficientes e não deficientes bioquimicamente, assim também como na avaliação 

antropométrica e psicológica. 

 

3.3 DADOS SOBRE A ESCOLHA DO LOCAL 

 

 O município de Mossoró-RN possui 31 escolas de ensino fundamental 1, todas 

localizadas na zona urbana. Segundo o levantamento feito pela secretaria municipal de 

educação, cultura, esporte e lazer, no ano 2018 foram matriculados e cursaram o 5º ano do 

ensino fundamental, 1.211 alunos.  

A escolha foi realizada por meio de sorteio, com a seguinte organização: adicionou-se 

os nomes de todas as instituições em papeis separados, dobrados e um foi retirado de forma 

aleatória. 

 

3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA: 

 

3.4.1 POPULAÇÃO 

 

 Mossoró fica localizado há 281,6km de distância da capital do Rio Grande do Norte, 

Natal. Na mesorregião do Oeste Potiguar, na região semiárida nordestina, com o 3º melhor 



37 
 

Índice de Desenvolvimento Humano do estado, sendo ele de 0,720 e é considerado o maior 

município do estado do Rio Grande do Norte, em termos de extensão territorial com 

123,77hab/km2 de densidade demográfica, de acordo com avaliação do IBGE em 2010. É o 

segundo mais populoso do estado com 294.076 habitantes, registrado no último censo (IBGE, 

2010).  

 

3.4.2 AMOSTRA 

 

 Trinta e sete (37) alunos matriculados na Escola Municipal Rotary, localizada na zona 

norte do município de Mossoró-RN, cursando o 5º ano do ensino fundamental. 

 

3.4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram incluídos na amostra todas as crianças matriculadas no 5º ano, do ensino 

fundamental, de ambos os sexos, da escola sorteada, na qual seus pais e/ou responsáveis 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, ainda as crianças que 

concordaram em assinar o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE).  

Crianças com história de prematuridade, com diagnóstico de alguma classificação de 

anemia, infecção ou outras intercorrências perinatais, alterações cognitivas, sintomatologia 

neurológica e, além disso, as crianças que, no dia do exame clinico apresentarem alguma 

manifestação de doença aguda (febre, diarreia, vômitos, entre outros), foram excluídas, pois 

processos inflamatórios agudos ou crônicos causam alterações nos níveis séricos. 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

3.5.1 FONTES DE MATERIAL, COLETA ESPECÍFICA E INSTRUMENTOS DE COLETA 

DE DADOS:  

 

3.5.2 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA  

 

Peso e estatura para diagnóstico do Índice de Massa Corporal (IMC), aferidos por uma 

balança do tipo digital da marca Magna, com capacidade para até 150,000kg; estadiômetro 

portátil da marca Personal Caprice Sanny, com capacidade de medição de 115 a 210cm; e 

avaliado pelo escore Z da Caderneta da Saúde da Criança (Brasil, 2017) (Anexo 2);  
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3.5.3 CONSUMO ALIMENTAR 

 

Através do Questionário de Frequência Alimentar elaborado pelo SISVAN (Brasil, 

2008) (Anexo 3).  Que se trata de um material elaborado coletivamente pelo Grupo de Trabalho 

do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, estabelecido pela Coordenação-Geral da 

Política de Alimentação e Nutrição em parceria com Coordenações Estaduais e Municipais de 

Alimentação e Nutrição e Centros Colaboradores de Alimentação e Nutrição (Brasil, 2008). 

Um método de avaliação em estudos que investigam a associação entre o consumo dietético e 

a ocorrência de desfechos clínicos, em geral relacionados às doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) (Fisberg et al., 2008; Fisberg; Marchioni, 2009; Padovani et al., 2006).  

 

3.5.4 PERFIL SOCIOECONÔMICO 

 

Avaliação do perfil socioeconômico através do questionário contextuais ANEB e 

ANRESC - Questionário do aluno - 5º ano (4ª série) do ensino fundamental sistema de avaliação 

da educação básica - SAEB 2017 (Prova Brasil) (Brasil, 2015), adaptado pela pesquisadora 

responsável (Anexo 4 e Apêndice 1).  

 

3.5.5 AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA 

 

No que se refere a avaliação bioquímica foram avaliados os níveis séricos de ferro, 

zinco, hemograma e ferritina. A quantidade biológica para a análise foi de 10ml, coletada após 

jejum de 10 a 12 horas, conforme orientação dos profissionais envolvidos. Os pesquisadores 

não tiveram acesso às amostras biológicas dos participantes, apenas aos resultados. As coletas 

foram realizadas por dois laboratórios de análises clínicas sendo, Analisys Laboratório – CNPJ.: 

08.463.383/0001-46 e Plasma Diagnóstico – CNPJ.: 03.472.219/0001-81, em uma sala 

reservada e bem higienizada. 

 

3.5.6 AVALIAÇÃO COGNITIVA 

 

Para identificação cognitiva foi utilizado o Teste Não Verbal de Inteligência para 

Crianças (R2), validado no Brasil, aplicado e corrigido pela Psicóloga Érika Pedrosa Rocha 

Fernandes, CRP 17.0949. 
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O teste avalia o fator “g” de inteligência em crianças através de 30 pranchas, com figuras 

coloridas, a serem aplicadas na sequência de sua numeração, com figuras de objetos concretos 

ou figuras abstratas. Sendo estas figuras coloridas, identificadas como itens, a serem 

apresentadas uma de cada vez à criança (figura 2). Os itens estão organizados em ordem 

crescente de dificuldade, sendo constituídos por figuras geométricas e por objetos comuns da 

experiência das crianças. Cada um deles mostra uma figura com uma parte faltando e o 

examinando deve identificar, entre as alternativas disponíveis na prancha aquela que a 

completa, de acordo com o tipo de raciocínio envolvido. Alguns itens apresentam seis 

alternativas, outros oito, mas somente uma é correta. As figuras são coloridas, com o objetivo 

de tornar o teste mais atrativo e motivador para a criança, mostrando figuras que fazem parte 

da vida das crianças, e que, de certa forma, tornam a tarefa inicial mais fácil (Oliveira; Rosa; 

Alves, 2000).  

A aplicação do teste foi individual, se dando pela apresentação de cada imagem/prancha 

à criança uma de cada vez, sucessivamente. O tempo não é medido para a aplicação, uma vez 

que se trata de um teste de capacidade/poder, e cada indivíduo deve seguir seu ritmo de 

raciocínio (Oliveira, 1973). 

 

Figura 2: Questão 3 do livro R2. 
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Rosa, H. R.; Pires, M. L. N, Alves, I. C. B, Esteves, C. Estudo normativo do R-2: Teste Não 

Verbal de Inteligência para Crianças. Bol. - Acad. Paul. Psicol. 2013, p. 373-387. Disponível 

em:<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415711X2013000200011

&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 1415-711X. 

 

A avaliação foi feita colocando o crivo de correções sobre a folha de resposta (Oliveira; 

Rosa; Alves, 2000) (integrados no Livro de aplicação R2 – volume 2. Apresentado no Anexo 

5), a pontuação total corresponde ao total de acertos. Para obtenção do percentil correspondente 

ao total de pontos consultamos a tabela 27, presente na página 67 do livro de instruções R2 

(Oliveira; Rosa; Alves, 2000), descrito aqui na tabela 1, de acordo com a idade e perfil 

socioeconômico (tipo de escola: pública). 

 

Tabela 1: Percentis por idade para Escolas Públicas 

 

 

Após obtenção do percentil, para classificação da inteligência o teste nos direciona à 

tabela 26, na página 65 do mesmo livro, elaborada com base nas classificações apresentadas 

por Wechsler (1964), Matarazzo (1976) e Angelini et al. (1999), interpretada perfeitamente 

como mostra a tabela 2 a seguir.  

 

 

 

 

Percentil Idade em anos 

5 anos 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos 11 anos 

1 3 4 4 4 5 4 6 

5 5 5 5 6 7 7 10 

10 5 5 6 7 8 10 11 

20 6 6 7 8 11 14 15 

25 6 7 8 9 12 15 16 

30 7 7 8 10 13 16 17 

40 7 8 9 12 15 17 19 

50 8 9 10 14 16 19 20 

60 8 10 11 15 17 19 21 

70 9 11 14 17 19 21 22 

75 10 12 14 17 19 21 23 

80 10 13 15 18 20 22 23 

90 11 14 17 20 22 24 25 

95 13 16 18 21 23 25 26 

99 14 19 20 24 26 28 27 
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Tabela 2: Classificação da inteligência pelos percentis 

Faixas de percentis Interpretação 

99 Muito Superior 

95 – 98 Superior 

75 – 90 Média Superior 

30 – 70 Média 

10 – 25 Média Inferior 

3 – 5 Limítrofe 

2 ou menos Intelectualmente Deficiente 

  

3.5.7 PROCEDIMENTOS 

 

 Com a aprovação pelo comitê de ética e pesquisa da UERN, foi encaminhado pela então 

secretária municipal de Educação, Esporte e Lazer, à senhora Magali Nogueira Delfino Carmo, 

CPF: 243.040.774-49, um ofício a direção da escola sorteada, informando a realização da 

pesquisa nos próximos meses. 

 A partir do consentimento da secretaria municipal de educação, mediante carta de 

autorização (anexo 6), foi realizada reunião com a direção e solicitada indicação de crianças de 

acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Na sequência, foi agendada reunião com os pais 

das crianças para esclarecimento do projeto e seus aspectos éticos, assim como assinatura do 

TCLE e TALE, assinado por pais/responsáveis e crianças participantes, respectivamente. 

Durante a reunião, apresentou-se o cronograma dando ciência das datas das investigações, 

seguindo a sequência: avaliação antropométrica, avaliação bioquímica, avaliação 

socioeconômica e avaliação psicológica. 

Todos os participantes receberam os resultados dos exames bioquímicos, avaliados pela 

pesquisadora Samillys Valeska Bezerra de França Silva, e o diagnóstico de inteligência do tipo 

não-verbal pela Psicóloga colaboradora Érika Pedrosa Rocha Fernandes. 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram expressos em média e desvio padrão, bem como frequência simples e 

porcentagem obtidos através do programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versão 23.0. Para verificar a associação das diferentes variáveis categóricas estudadas 

frente ao IMC, foram utilizados os testes de Qui-quadrado ou exato de Fisher. Este último 
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utilizado quando a frequência esperada for inferior a 5. Neste sentido, foram calculados os Odds 

Ratio com respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%), seguida de regressão logística 

para obtenção dos valores ajustados. Sempre quando necessário, as variáveis sofreram 

transformação do tipo binário. Para variáveis contínuas, após análise dos pressupostos 

paramétricos, diferenças estatísticas nas diferentes variáveis estudadas entre os grupos 

relacionados ao consumo alimentar, e aos grupos de indivíduos com médio e médio superior 

perfil cognitivo foram obtidas por Mann-Whitney. Já diferenças estatísticas entre os grupos do 

IMC (Eutrófico, Sobrepeso e Obeso) frente as variáveis bioquímicas foram obtidas por Kruskal-

Wallis e as correlações entre estas verificadas por correlação de Spearman. O nível de 

significância estabelecido foi de 5%. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

 Trinta e sete (37) participantes compuseram a amostra deste trabalho seguindo as 

características estabelecidas nos critérios de inclusão. Observou-se na classificação 

socioeconômica (tabela 3), onde 51,4% (19/37) da amostra foi composta por meninas e 48,6% 

(18/37) por meninos. A renda per capita não foi questionada, mas é possível saber quantos e 

quais itens eletrônicos/informativos de alto custo possuem os participantes. Itens como 

televisão, aparelho de rádio e computador são importantes meios de informação e possibilitam 

ainda o desenvolvimento de pesquisas. 35 participantes possuem televisão em cores, 15 

possuem aparelho de rádio e 17 (40,5%) possuem computador (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Valores de frequência simples e porcentagem dos respondentes (n=37) do 

questionário socioeconômico. 

Variável Freq. % 

Gênero   

     Meninas 19 51,4 

     Meninos 18 48,6 

Na sua casa tem tv em cores   

Não tem 02 5,4 

Sim, uma 16 43,2 

Sim, duas 09 24,3 

Sim, três 07 19,0 

Sim, quatro ou mais 03 8,1 

Na sua casa tem aparelho de rádio   

Não tem 22 59,5 

Sim, um 10 27,0 

Sim, dois 05 13,5 

Na sua casa tem computador   

Não tem 15 40,5 

Sim, um 15 40,5 
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Sim, dois 07 19,0 

Incluindo você, quantas pessoas vivem atualmente em sua casa   

Duas 03 8,1 

Três 04 10,8 

Quatro 18 48,7 

Cinco ou mais 12 32,4 

Você mora com sua mãe   

Sim 35 94,6 

Não, mas com outra responsável 02 5,4 

Escolaridade da mãe   

Analfabeto 0 0,0 

Fundamental 15 40,5 

Médio 18 48,7 

Superior 02 5,4 

Não sei 02 5,4 

Você mora com seu pai   

Sim 20 54,1 

Não 17 45,9 

Escolaridade do pai   

Analfabeto 01 2,7 

Fundamental 16 43,2 

Médio 10 27,0 

Superior 04 10,8 

Não sei 06 16,3 

 

 

A maioria reside com famílias numerosas onde 48,7% e 32,4% moram com quatro (4) 

e cinco (5) ou mais pessoas na mesma casa, respectivamente. Destes, 94,6% moram com a mãe, 

e 54,1% residem com o pai. 

Owen et al., (1971); Czajka-Narins et al., (1978); Grantham-McGregor; Ani (2001), a 

partir de observações populacionais, descobriram forte associação entre o baixo nível 
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socioeconômico, a pobreza, falta de estimulação em casa, incluindo falta de calor materno, 

a baixa escolaridade materna, depressão materna e ausência do pai, com variáveis para a 

constituição de um indivíduo com baixo rendimento intelectual.  

No presente trabalho, 40,5% das mães dos participantes possuem apenas o ensino 

fundamental e 48,7% concluíram o ensino médio, mas não realizaram curso técnico nem 

graduação. 16 crianças (43,2%) responderam que o pai estudou até o ensino fundamental, 27% 

(10 pais) concluíram o ensino médio, 10,8% (4 pais) possuem curso superior, 2,7% (1 pai) é 

analfabeto ou não concluiu o ensino fundamental 1, e 6 crianças (16,3%) não souberam 

responder qual escolaridade possui seu pai.  

Em um estudo transversal, em que acompanharam 699 crianças da primeira 

série do ensino fundamental 1, em quatro escolas de Belo Horizonte (Malta et al., 1998), 

verificaram que as crianças com maior risco de repetência eram aquelas cujas mães 

possuíam menos de oito anos de escolaridade e/ou exerciam ocupações não 

qualificadas, aquelas que residiam somente com a mãe ou somente com o pai ou 

outro responsável. 

 

4.2 PERFIL NUTRICIONAL / ANTROPOMÉTRICO 

 

 O estado nutricional antropométrico foi caracterizado com distribuição iguais nas 

classificações de eutrofia e obesidade, 35,1% para ambas, e 29,7% casos de sobrepeso (tabela 

4), corroborando com os estudos epidemiológicos, nos quais defendem que vivemos atualmente 

uma pandemia do diagnóstico de obesidade (Kac et al., 2007). E no Brasil esse fenômeno é 

marcante, com aumento da prevalência em adolescentes, adultos e idosos (Roth et al., 2004). 

Uma forte sugestão para este aumento é a possível substituição da atividade física, na sociedade 

moderna, pelo uso de aparelhos como os eletrodomésticos, os sistemas automatizados de 

controle remoto, o carro e os sistemas de controle da temperatura ambiental. 

 

Tabela 4: Valores de frequência simples e porcentagem do estado nutricional das crianças. 

Variáveis n % 

Estado Nutricional 

    Eutrofia 

    Sobrepeso 

    Obesidade 

 

13 

11 

13 

 

35,1 

29,8 

35,1 
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 O método antropométrico, principalmente os índices que associam as medidas de peso 

e estatura, tem sido o mais usado em estudos populacionais de avaliação nutricional em todas 

as faixas etárias. Nas fases de crescimento, a antropometria tem uma importância fundamental, 

já que o crescimento físico e a maturação sexual dependem, principalmente, de condições 

nutricionais ótimas (Kac et al., 2007). 

De acordo com o Imperial College London e pela OMS, o número de obesos com idade 

entre 5 e 19 anos cresceu mais de 10 vezes, de 11 milhões em 1975 para 124 milhões em 2016. 

Outros 213 milhões estavam com sobrepeso em 2016, mas o número caiu abaixo do limiar para 

a obesidade (OPAS, 2017). 

O resultado deste estudo é uma propagação do que chamamos de transição nutricional, 

diagnosticada a partir de estudos realizados no Brasil como a Pesquisa Nacional de Saúde e 

Nutrição (PNSN), em 1989 e pela Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 1996, 

revelam que a desnutrição infantil teve uma queda de 18,4% para 7,0% e, posteriormente, 5,7%, 

respectivamente (UNICEF, 2006). O Brasil se destaca no ranking mundial de obesidade com 

posicionamento na 19ª colocação quanto ao sexo masculino e na 15ª posição no sexo feminino. 

Nesta perspectiva, acredita-se que até 2025 o Brasil atinja 20% da população com obesidade 

(Abeso, 2011). 

No município de Mossoró-RN (local do presente estudo), foi investigado dados 

antropométricos de 302 crianças e adolescentes com idade média de 12,5 anos e encontrado um 

percentual de 18,2% de escolares com sobrepeso (Pinto, 2016). 

O estudo demonstra entre as variáveis que estão influenciando na condição nutricional 

de sobrepeso e obesidade das crianças, é o fato de estudarem apenas em escolas públicas, 

aumentando em até 6 vezes as chances de serem obesos em comparação com as crianças que já 

estudaram em escolas particulares (tabelas 5 e 6). Uma hipótese para esta afirmativa, pode ser 

as ações de saúde pública do Brasil relacionadas com a suplementação de macro e 

micronutrientes na merenda escolar, sem uma investigação nutricional individual efetiva, o que 

possibilita tanto crianças baixo peso, como sobrepeso e obesidade a receberem o suplemento 

de energia e oligoelementos.  
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Tabela 5 – Valores de frequência simples (%) dos participantes (n=37) segundo IMC e 

situação socioeconômica de acordo com as variáveis estudadas. 

Variáveis 

Peso 

OR (IC95%) p-valor Sobrepeso / obeso 

n =24 

Eutrófico 

n=13 

Sexo     

     Masculino 13 (54,2) 05 (38,5) 1,89 (0,47 – 7,48) 
0,362 

     Feminino 11 (45,8) 08 (61,5) 1 

Na sua casa tem TV em cores     

Acima de uma 12 (50,0) 07 (53,8) 0,85 (0,22 – 3,31) 

0,823 Até uma 12 (50,0) 06 (46,2) 1 

Possui rádio    

Sim 11 (45,8) 04 (30,8) 1,90 (0,45 – 7,92) 
0,373 

Não 13 (54,2) 09 (69,2) 1 

Possui computador     

Sim 15 (62,5) 07 (53,8) 1,42 (0,36 – 5,61) 
0,609 

Não 09 (37,5) 06 (46,2) 1 

Incluindo você, quantas pessoas 

vivem atualmente em sua casa 
    

Duas 0 (0,0) 03 (23,1) - 

0,026** 
Três 03 (12,5) 01 (7,7) 1 

Quatro 11 (45,8) 07 (53,8) 0,52 (0,04 – 6,09) 

Cinco ou mais 10 (41,7) 02 (15,4) 1,66 (0,11 – 25,43) 

Mora com sua mãe     

Sim 23 (95,8) 12 (92,3) 1,91 (0,11 – 33,41) 
1,0 

Não 01 (4,2) 01 (7,7) 1 

Escolaridade da mãe     

Superior 01 (4,5) 01 (7,7) 1 

0,533 Médio 10 (45,5) 08 (61,5) 1,25 (0,1 – 23,25) 

Fundamental 11 (50,0) 04 (30,8) 2,75 (0,14 – 55,2) 

Mora com seu pai     
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Sim 13 (54,2) 07 (53,8) 1,01 (0,26 – 3,92) 
0,985 

Não 11 (45,8) 06 (46,2) 1 

Escolaridade do pai     

Superior 02 (10,0) 02 (20,0) 1 

0,194 Médio 05 (25,0) 05 (50,0) 1,0 (0,09 – 10,1) 

Fundamental 13 (65,0) 03 (30,0) 4,3 (0,42 – 44,42) 

Tipo de escola que estudou     

Somente em públicas 21 (87,5) 07 (53,8) 6,0 (1,17 – 30,5) 
0,042* 

Escola pública e particular 03 (12,5) 06 (46,2) 1 

OR (IC95%): Odds ratio (Intervalo de confiança 95%); 1- variável de comparação;  

* Significância estatística (p<0,05);  

** Significância estatística (p<0,05 – Qui-quadrado para tendência linear). 

 

Tabela 6 - Variáveis que permaneceram no modelo final da análise multivariada. 

Variável OR Ajustado IC- 95% p 

Estudar somente em escola pública 6,0 1,18 – 30,6 0,031* 

OR: Odds Ratio; IC- 95 %– Intervalo de confiança de 95%. 

 

Diversos estudos estão descobrindo uma forte associação entre a deficiência de 

micronutrientes no plasma sanguíneo com o aumento do percentual de IMC. Suliburska et al. 

(2011), analisaram o consumo alimentar de 40 indivíduos obesos hipertensos, com resistência 

à insulina (grupo caso e 40 indivíduos saudáveis - grupo controle). Identificou-se baixo 

consumo de zinco (10,3 ± 1,1 vs 14,3 ± 2,1mg) e cálcio, (507,3 ± 59,1 vs 842,4 ± 65,6mg), 

principalmente entre aqueles com obesidade, p < 0,005. 

Cozzolino (2007), denotou maior prevalência de hipozincemia entre crianças com 

obesidade (48% vs 9,5% entre as crianças eutróficas).  

Há evidências de que a participação do zinco estimula a atividade do receptor de insulina 

tirosina quinase, que, posteriormente, por meio do estímulo pós-receptor, parece aumentar a 

translocação dos transportadores de glicose dos seus sítios intracelulares para a membrana 

plasmática. Associado a esse fato, muitos estudos têm demonstrado que as concentrações de 

zinco no plasma, nos eritrócitos e no soro de indivíduos obesos estão diminuídas, e que a 

suplementação com esse mineral reduz a resistência à insulina (Marreiro et al. 2002). Sugere-
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se uma interrelação do mineral com a concentração de leptina, hormônio relacionado à 

saciedade (Leão; Santos, 2012). Em indivíduos com níveis inadequados de zinco, a 

concentração de leptina é reduzida. A suplementação de zinco proporciona aumento na 

produção de interleucina 2 e fator de necrose tumoral-TNFα, sendo estes relacionados ao 

aumento da produção de leptina (Marreiro, 2002).  

 

4.3 CONSUMO ALIMENTAR 

 

Em relação ao consumo alimentar, avaliado a partir do questionário alimentar do 

SISVAN, que tem por objetivo identificar com que frequência o entrevistado consumiu alguns 

alimentos ou bebidas nos últimos 7 dias, que estão relacionados tanto a uma alimentação 

saudável (exemplo: consumo diário de feijão, frutas, verduras) como a prática pouco 

recomendadas (exemplo: consumo frequente de alimentos fritos e guloseimas) (Brasil, 2008). 

Encontramos uma frequência alimentar considerada boa do ponto de vista nutricional, pois 27% 

dos participantes consumiram todos os dias, nos últimos 7 dias, pelo menos uma porção de 

frutas frescas; 54,1% consumiram todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, na última semana, 

feijão cozido; 43,3% contra 35,1% não consumiram e consumiram um (1) dia, respectivamente, 

na última semana, batata frita e demais salgadinhos fritos; ao consumo de hambúrguer e 

alimentos embutidos, 40,6% não consumiram e 43,2% consumiram apenas um (1) dia na última 

semana; bolacha assada e salgadinho ultraprocessado não foi consumido na última semana por 

32,5% dos participantes; o consumo de biscoito doce/recheado, balas e chocolates foi 

consumido por 43,2% da amostra, apenas um (1) dia na última semana; e 54,1% dos 

participantes negaram o consumo de refrigerantes nos últimos sete (7) dias. Prevalecendo uma 

alimentação saudável, com ressalva apenas para as fontes de hortaliças e legumes, crus e/ou 

cozidos que teve baixa adesão na última semana, aproximadamente 43,2% dos entrevistados 

negaram o consumo na última semana, e uma baixa ingestão de leite e derivados (35,1% não 

consumiram na última semana), considerado um produto que impede a absorção dos 

micronutrientes ferro e zinco, por competirem com o mesmo sítio de absorção intestinal 

(Maham; Escott-Stump; Raymond, 2012) (tabela 7). 
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Tabela 7 – Valores de frequência simples (%) da frequência alimentar dos participantes. 

Variáveis 
Não 

comi 
1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 6 dias 

Todos 

os dias 

Salada crua 15 (40,5) 
05 

(13,5) 
05 (13,5) 06 (16,2) 0 (0,0) 02 (5,2) 01 (2,7) 03 (8,1) 

Legumes e verduras 

cozidos 
17 (45,9) 02 (5,4) 05 (13,5) 07 (19,0) 01 (2,7) 01 (2,7) 02 (5,4) 02 (5,4) 

Frutas frescas ou salada 

de frutas 
02 (5,4) 

05 

(13,5) 
09 (24,3) 02 (5,4) 02 (5,4) 0 (0,0) 

07 

(19,0) 

10 

(27,0) 

Feijão 01 (10,8) 01 (2,7) 01 (2,7) 04 (10,8) 04 (10,8) 0 (0,0) 03 (8,1) 
20 

(54,1) 

Leite ou iogurte 13 (35,1) 
05 

(13,5) 
04 (10,8) 06 (16,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 02 (5,4) 

07 

(19,0) 

Batata frita, batata de 

pacote e salgados 
16 (43,3) 

13 

(35,1) 
03 (8,1) 01 (2,7) 01 (2,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 03 (8,1) 

Hamburger e embutidos 15 (40,6) 
16 

(43,2) 
03 (8,1) 0 (0,0) 01 (2,7) 02 (5,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Bolacha salgado ou 

salgadinho de pacote 
12 (32,5) 

06 

(16,2) 
05 (13,5) 04 (10,8) 02 (5,4) 02 (5,4) 02 (5,4) 

04 

(10,8) 

Biscoito doces ou 

recheados, balas e 

chocolates 

11 (29,8) 
16 

(43,2) 
03 (8,1) 03 (8,1) 01 (2,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 03 (8,1) 

Refrigerante 20 (54,1) 
13 

(35,1) 
02 (5,4) 01 (2,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 01 (2,7) 0 (0,0) 

 

Apesar da escolha por alimentos mais saudáveis ainda ser tímida, é importante destacar 

que a conscientização e opção por estes é perceptível em nossa amostra. No tocante ao consumo 

de feijões, 54,1% dos participantes afirmaram que consumiram e costumam consumir 

diariamente. Este achado vai de encontro com as orientações do Ministério da Saúde quanto a 

prática de alimentação saudável para a população brasileira: 

O Ministério da Saúde, através do departamento de atenção 

básica, orienta a população maior de 2 anos de idade, 

adolescentes, adultos, idosos e gestantes a manterem uma 

alimentação saudável e variada em produtos regionais e sazonais. 

As principais orientações são a regularidade no consumo de 

feijão, um tipo de leguminosa rico em proteína, fibra alimentar, 

vitaminas complexo B, ferro, cálcio e zinco. O uso de outros tipos 
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de leguminosas, como soja, grão-de-bico, ervilha, lentilha e fava, 

também são aconselháveis (Brasil, 2015b). 

  

Scherer e Beneduzi (2011), ao correlacionar as variáveis consumo alimentar com os 

níveis de hemoglobina sérica encontraram relação significativa entre o consumo de 

feijão e a hemoglobina, demonstrando que crianças que consumiam feijão diariamente  

possuíam valores de hemoglobina significativos. Nesta perspectiva, ao encontramos um 

consumo adequado dessa oleaginosa diariamente, podemos dizer que os resultados obtidos no 

plasma de 75,7% da população com adequação de hemoglobina, se dar pela associação alimento 

consumido (tabela 8). 

 

Tabela 8 – Valores de frequência simples e porcentagem dos exames bioquímicos. 

Variável Freq. % 

Hemoglobina   

Baixo 03 8,1 

Normal 28 75,7 

Superior 06 16,2 

     Média ± desvio padrão  13,20 ± 1,10 

Mínimo – máximo  10,50 – 14,60 

Ferro sérico   

Baixo 08 21,6 

Normal 27 73,0 

Superior 02 5,4 

Média ± desvio padrão  77,98 ± 35,59 

Mínimo – máximo  17,40 – 167,0 

Ferritina   

Normal 36 97,3 

Superior 01 2,7 

     Média ± desvio padrão  61,24 ± 39,27 

Mínimo – máximo  14,10 – 212,20 

Zinco sérico    

Baixo 07 18,9 
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Normal 30 81,1 

     Média ± desvio padrão  82,22 ± 12,85 

Mínimo – máximo  56 - 112 

   

   

 

A ingestão diária de hortaliças, legumes e frutas, foi por apenas 3 (8,1%), 2 (5,4%) e 10 

(27,0%) participantes, respectivamente. O que se distancia das orientações do Ministério da 

Saúde:  

Hortaliças, legumes e frutas devem estar presentes diariamente 

nas refeições, podendo ser consumidos de diversas formas, como 

em saladas, em preparações quentes, em sopas ou na forma de 

purê. São ricos em vitaminas, minerais e fibras e possuem baixa 

concentração de calorias (Brasil, 2015b). 

 

Os autores Bleiweiss-Sande et al., (2019), examinaram as relações entre a ingestão de 

mais e menos alimentos saudáveis comumente consumidos por crianças de diversos distritos 

escolares de baixa renda em Massachusetts – EUA, e consideram vários fatores relacionados, 

incluindo IMC, níveis de atividade física, consumo de café da manhã, questões 

comportamentais e variáveis socioeconômicas. As descobertas demonstram que uma maior 

ingestão geral de alimentos menos saudáveis (lanches doces e salgados e etc.) estão associados 

a menor rendimento nas disciplinas de matemática e inglês, sugerindo que padrões alimentares 

ricos em alimentos energéticos e pobres em micronutrientes estão ligados ao menor 

desempenho acadêmico nessa população. 

Apesar de existir uma lacuna importante na literatura em relação a ingestão alimentar e 

diagnóstico cognitivo em crianças com baixas condições socioeconômicas. O estudo de 

Bleiweiss-Sande et al, (2019), corrobora com os resultados demonstrados nesta pesquisa, onde 

a ingestão alimentar do primeiro item do questionário de frequência alimentar – “consumo de 

salada crua”, é positivo ao aumento do perfil cognitivo (tabela 9). Confirmando mais uma vez 

a hipótese de que, as frutas in natura são os alimentos mais ricos em micronutrientes, e estes 

por sua vez são potentes neuroprotetores (Beard; Connor, 2003).  
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Tabela 9– Valores de média ± desvio padrão do escore cognitivo de acordo com o ato ou não 

de consumir alimentos. 

Alimentos 
Grupos 

experimentais 
Escore cognitivo (%) p-valor 

Salada 
Come 77,77 ± 22,58 

0,044* 
Não come 65,00 ± 23,06 

    

Legumes e verduras 
Come 72,85 ± 24,72 

0,724 
Não come 72,29 ± 22,36 

    

Frutas frescas ou saladas de frutas 
Come 73,31 ± 23,81 

- 
Não come 60,0 ± 0,0 

    

Feijão 
Come 71,39 ± 24,30 

0,570 
Não come 82,50 ± 9,57 

    

Leite ou iogurte 
Come 72,12 ± 22,39 

0,835 
Não come 73,46 ± 25,93 

    

Bata frita, batata de pacote e 

salgados fritos 

Come 75,38 ± 20,49 
0,610 

Não come 68,93 ± 26,88 

    

Hamburger e embutidos 
Come 68,77 ± 26,65 

0,399 
Não come 78,20 ± 16,68 

    

Bolacha/ biscoito salgado ou 

salgadinho de pacote 

Come 71,52 ± 22,70 
0,556 

Não come 74,83 ± 25,49 

    

Biscoito doce ou recheado, doces, 

balas e chocolate 

Come 72,76 ± 24,45 
0,841 

Não come 72,18 ± 21,59 

    

Refrigerante 
Come 72,94 ± 23,32 

0,878 
Não come 72,30 ± 23,96 



54 
 

- Teste não calculado em virtude da insuficiência de dados. * Significância estatística (p<0,05 

- Mann-Whitney). 

 

4.4 DIAGNÓSTICO COGNITIVO E PLASMÁTICO 

 

 Ao analisar a variável desfecho desta pesquisa, foi possível identificar que entre os 

participantes o maior resultado do diagnóstico cognitivo se concentrou em indivíduos com 

cognição média, 40,6% (15/37); cognição média superior 35,1% (13/37); muito superior 13,5% 

(5/37); superior 8,1% (3/37); contra 2,7% (1 participante de 37) com diagnostico cognitivo 

médio inferior (tabela 10). Isto significa dizer que, 15 participantes acertaram entre 21 e 23 

questões, atingindo a faixa de percentil de 30-70; 13 participantes conseguiram acertar 25 ou 

26 questões; e o único participante com diagnostico médio inferior acertou entre 10 e 15 

questões, a partir da interpretação feita pelas tabelas 1 e 2 (Oliveira; Rosa; Alves, 2000). 

 

Tabela 10 – Valores de frequência simples e porcentagem do teste cognitivo não-verbal e 

exames bioquímicos. 

Variável Freq. % 

Teste R2   

Média Inferior 01 2,7 

Média 15 40,6 

Média Superior 13 35,1 

Superior 03 8,1 

Muito Superior 05 13,5 

Média ± desvio padrão (%) 72,6 ± 23,3 

Mínimo – máximo  10 – 99  

 

O Teste R-2 avalia a capacidade de igualdade, soma, analogia, completamento de figura 

(concreta e abstrata), raciocínio classificatório, raciocínio numérico e raciocínio espacial (Rosa 

e Alves, 2012).  

Decidimos avaliar a inteligência não verbal por esta ser associada a componentes da 

inteligência fluida, pouco dependentes de conhecimentos previamente adquiridos e da 

influência de aspectos culturais. As operações mentais que as pessoas utilizam frente a uma 

tarefa relativamente nova e que não podem ser executadas automaticamente representam a 
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inteligência fluida. Inclui ambos os raciocínios lógicos indutivo e dedutivo (Nunes Brasil, 

2015).  

Os métodos bioquímicos para avaliação do estado nutricional são considerados bastante 

objetivos, pois comparados aos métodos de avaliação de consumo alimentar, principalmente 

por meio de inquéritos alimentares, não são afetados pela qualidade da informação obtida nas 

entrevistas (Kac et al., 2007). Com esse embasamento buscamos resultados do estado 

nutricional a partir de exames laboratoriais (tabela 10). 8,1% (3/37) da amostra possui 

diagnóstico de anemia ferropriva, a partir dos resultados de Hemoglobina (HB) inferior a 

11,5g/dL; destes 21,6% estão com deficiência de ferro sérico, mas quando analisamos a 

Ferritina (proteína de alto peso molecular que armazena ferro no organismo) identificamos 

2,7% da amostra com baixos níveis de estoque de ferro, contra 97,3% dentro da normalidade. 

Segundo a WHO (2001), a anemia está presente em um indivíduo quando a 

concentração de hemoglobina está abaixo de dois desvios-padrão da média de uma distribuição 

de uma população de referência, com a mesma idade, sexo, condição de gravidez e vivendo na 

mesma altitude. A hemoglobina é uma proteína quaternária, sintetizada nos eritroblastos 

medulares e reticulócitos, formada por uma parte orgânica não proteica, o HEME, e uma parte 

propriamente proteica, a GLOBINA. A junção de uma heme com uma cadeia de globina forma 

uma hemoglobina. A HB é formada pela junção de quatro hemoglobinas, ou seja, quatro 

unidades hemes envoltas, cada uma, por uma respectiva cadeia de globina (Santos, 2015). 

No Brasil, como no resto do mundo, os dados disponíveis sobre prevalência de anemia 

são oriundos de pesquisas, em geral, com base populacional restrita, e em específicas situações 

de saúde/nutrição, faixa etária, idade gestacional e métodos diagnósticos distintos, o que torna 

difícil a comparação entre os resultados (Kac et al., 2007). 

Os três níveis de deficiência de ferro são a depleção das reservas, a deficiência funcional 

e anemia por deficiência ferropriva (Hambidge, 2003). O indicador mais sensível das reservas 

é a concentração de ferritina plasmática, que é proporcional à quantidade de ferro estocada 

intracelularmente. Níveis plasmáticos menores que 12 µg /L são indicativos de reservas 

depletadas. Fatores como presença de infecção, processos inflamatórios e outras doenças 

causam aumento na concentração de ferritina plasmática, uma vez que ela é uma proteína de 

fase aguda. Outros indicadores estáticos, como a transferrina e a capacidade total de ligação de 

ferro no plasma, também se encontram elevados na depleção das reservas deste mineral, porém 

são indicadores menos sensíveis e confiáveis (Kac et al., 2007). 

Os resultados laboratoriais do zinco sérico na amostra foram inferiores para 18,9% 

(7/37) da população, contra 81,1% (30/37) dentro da normalidade. Buscou-se na literatura 
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internacional, nacional, regional e local dados referentes a proporção de zinco sérico em 

crianças e adolescentes de mesma idade, mas não existiram.  

Entre os participantes não houve significância estatística quando relacionamos carências 

séricas dos micronutrientes ferro e zinco, assim como diagnóstico de anemia ferropriva quando 

comparados com diagnóstico cognitivo do tipo não-verbal (tabelas 11 e 12), nos deixando 

impossibilitados de responder esta associação. 

 

Tabela 11 – Valores de média ± desvio padrão dos indivíduos que possuem cognição média e 

acima da média de acordo com as variáveis bioquímicas. 

Variáveis Médio Médio Superior p-valor 

Hemoglobina 13,16 ± 1,24 13,24 ± 0,93 0,963 

Ferro 73,55 ± 36,78 81,37 ± 35,2 0,434 

Ferritina 62,47 ± 33,47 60,3 ± 43,98 0,374 

Zinco 81,86 ± 12,42 82,51 ± 13,48 0,782 

Médio: Perfil cognitivo na média; Médio Superior: Perfil cognitivo acima da média;  

Mann-Whitney. 

 

Tabela 12 – Valores de correlação rs entre as variáveis 

Variáveis 
Percentil 

cognitivo 
Hemoglobina Ferro Ferritina 

Hemoglobina -0,01 -   

Ferro 0,08 -0,024 -  

Ferritina -0,11 0,284 -0,31 - 

Zinco 0,08 -0,05 0,26 0,25 

* Significância estatística (p<0,05 - Spearman) 

 

Análise de variância não paramétrica de Kruskal-Wallis encontrou diferença estatística 

apenas quando comparou os valores de zinco sérico para os grupos eutrófico e sobrepeso (tabela 

13), onde entre os participantes com classificações de sobrepeso e obesidade os níveis de zinco 

sérico estão aumentados comparado ao grupo eutrófico, desta forma, contradizendo os achados 

de Cozzolino (2007), Marreiro e colaboradores (2002), Leão; Santos (2012) e Marreiro (2002), 

abordados anteriormente nesta discussão. 
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Tabela 13 – Valores de média ± desvio padrão dos resultados bioquímicos comparados com o 

diagnóstico nutricional. 

 

Variáveis Eutrófico Sobrepeso Obesidade 

Hemoglobina 13,22 ± 1,05ª 13,35 ± 1,18a 13,07 ± 1,04ª 

Ferro 78,57 ± 41,41ª 86,07 ± 37,21a 70,57 ± 28,52ª 

Ferritina 61,71 ± 51,37ª 63,18 ± 38,09a 59,13 ± 27,76ª 

Zinco 77,71 ± 9,21b 87,52 ± 10,7a 82,27 ± 16,37ab 

Percentil cognitivo 74,08 ± 21,58ª 78,18 ± 15,85a 66,38 ± 29,77ª 

a,b Letras diferentes na linha significa diferença estatística (p<0,05 – Kruskal-Wallis). 

 

Em 2009 Sánchez e colaboradores, avaliaram uma população adulta do sul da Espanha 

e verificaram inadequação de zinco em 56,45% da amostra. As concentrações plasmáticas 

apresentavam-se inferiores aos valores de referência em 17,8% da população e foram 

relacionadas de maneira inversa com idade e IMC (p < 0,001) (Sánchez et al., 2009).  

Outras pesquisas buscaram associação entre o aumento do apetite, estado nutricional 

(peso e estatura) e níveis de QI em crianças, e encontraram grande relação com o apetite e 

estimulação cognitiva em indivíduos saudáveis suplementados com zinco e ferro por um 

período de 3 meses. Considerando que o zinco é um oligoelemento que estimula o crescimento 

e função das papilas gustativas, afetando, portanto, o apetite e agindo sobre as ações 

neurocognitivas durante o desenvolvimento humano (Suziki et al., 2011; Yagi et al., 2013; 

Kelishadi et al., 2014). 
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5 LIMITAÇÕES 

 

Reconhecemos como limitação desta pesquisa o tamanho da amostra que não favoreceu 

a aquisição de resultados robustos do ponto de vista estatístico. Ainda a inexistência de um 

grupo para realizar análise fatorial.  
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Na amostra analisada prevaleceu os níveis médio e médio superior no diagnóstico do perfil 

cognitivo não verbal, de acordo com a idade.  

A carência dos micronutrientes ferro e zinco é um dado preocupante, pois dos 37 

participantes envolvidos 18,9%, 7 deles possuem carência de zinco e 3 deles – 8,1% foram 

diagnosticados com anemia ferropriva, apesar de existirem diversas políticas de suplementação, 

que objetivam prevenir e tratar as doenças carências. Assim, sugerimos que estudos 

epidemiológicos despertem o interesse pela população com idades entre a última fase da 

infância e início da adolescência, justificando as diversas modificações fisiológicas nessas 

faixas etárias.   

Até o momento este foi o primeiro estudo que buscou associar níveis séricos de 

micronutrientes com os resultados do diagnóstico da Inteligência não verbal, através do teste 

R2. Para tanto, expressamos a necessidade da realização de novas pesquisas com amostras 

amplas, bem como que analisar crianças de escolas particulares. 
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8 APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO DO ALUNO - 5º ANO (4ª SÉRIE) DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB 2017 

Adaptado pela pesquisadora Samillys Valeska Bezerra de França Silva. 

 

NOME DO ALUNO:_____________________________________________________ 

ESCOLA:______________________________________________________________ 

TURMA:________________________  TURNO:______________________________ 

 

1. Qual é o seu sexo?  

(A) Masculino.  

(B) Feminino 

 

2.  Qual é a sua idade?  

(A) 8 anos ou menos. 

(B) 9 anos 

(C) 10 anos 

(D) 11 anos 

(E) 12 anos.  

(F) 13 anos 

(G) 14 anos.  

(H) 15 anos ou mais. 

 

3. Na sua casa tem televisão em cores?  

(A) Não tem.     (B) Sim, uma. 

(C) Sim, duas.     (D) Sim, três       (E) Sim, quatro ou mais. 

 

4. Na sua casa tem aparelho de rádio?  

(A) Não tem.       (B) Sim, um.  

(C) Sim, dois        (D) Sim, três.    (E) Sim, quatro ou mais.  

 

5. Na sua casa tem computador?  

(A) Não tem.  

(B) Sim, um. 

(C) Sim, mais. Quantos? 

 

6. Incluindo você, quantas pessoas vivem atualmente em sua casa?  

(A) Duas.  

(B) Três. 

(C) Quatro.  

(D) Cinco ou mais. 
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7. Você mora com sua mãe?  

(A) Sim.  

(B) Não, mas moro com outra mulher responsável por mim.  

 

8. Até que série sua mãe, ou a mulher responsável por você, estudou?  

(A) Nunca estudou.  

(B) Não completou a 4.ª série/5.º ano do Ensino Fundamental.  

(C) Completou a 4.ª série/5.º ano, mas não completou a 8.ª série/9.º ano do Ensino 

Fundamental.  

(D) Completou a 8.ª série/9.º ano do Ensino Fundamental, mas não completou o 

Ensino Médio. 

(E)  Completou o Ensino Médio, mas não completou a Faculdade.  

(F)  Completou a Faculdade. 

(G)  Não sei. 

 

9. Você mora com seu pai?  

(A) Sim.  

(B) Não.  

(C) Não, mas moro com outro homem responsável por mim. 

 

10. Até que série seu pai, ou o homem responsável por você, estudou? 

(A) Nunca estudou.  

(B) Não completou a 4.ª série/5.º ano do Ensino Fundamental.  

(C) Completou a 4.ª série/5.º ano, mas não completou a 8.ª série/9.º ano do Ensino 

Fundamental.  

(D) Completou a 8.ª série/9.º ano do Ensino Fundamental, mas não completou o 

Ensino Médio. 

(E)  Completou o Ensino Médio, mas não completou a Faculdade.  

(F)  Completou a Faculdade. 

(G)  Não sei. 

 

11. A partir da primeira série ou primeiro ano, em que tipo de escola você estudou?  

(A) Somente em escola pública. 

(B) Em escola pública e em escola particular. 

 

12. Você já foi reprovado?  

(A) Não.  

(B) Sim, uma vez. 

(C) Sim, duas vezes ou mais.  
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9 ANEXOS 

 

9.1 ANEXO 1: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 



75 
 

 

 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

9.2 ANEXO 2: CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA, ANO 2017. MINISTÉRIO DA 

SAÚDE DO BRASIL  
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9.3 ANEXO 3: QUESTIONÁRIO DA FREQUÊNCIA ALIMENTAR – SISVAN. 
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9.4 ANEXO 4: QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO SAEB 2015.  
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9.5 ANEXO 5: FOLHA DE RESPOSTA TESTE R2 
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9.6 ANEXO 6: CARTA DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 
 


