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RESUMO

Introdução: O Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação e o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome iniciaram um processo de fortificação da alimentação com 
vitaminas e minerais para auxiliar o combater o processo anêmico das crianças e outras deficiências 
nutricionais associadas. Objetivo: Verificar a efetividade do programa frente às carências nutricionais da 
população-alvo. Metodologia: Realizou-se um levantamento bibliográfico de grande confiabilidade em 
artigos, revistas científicas e estudos publicados nos últimos dois anos nas bases de dados no Medline, 
Scielo, Portal Capes, PubMed, além de consultas ao Ministério da Saúde. Resultados: A estratégia 
prioriza os municípios das Regiões Norte e Nordeste; as creches prioritárias dos municípios das Regiões 
Centro-Oeste, Sul e Sudeste com mais de 110 crianças, sendo que as creches devem ter mais de 95% 
das crianças com idade entre 6-48 meses. Uma das principais dificuldades observadas nessa estratégia é 
a importância que os pais desenvolvem nesse contexto, pois os mesmos devem conceder a autorização 
para que as crianças recebam a fortificação. Conclusão: A Organização Mundial da Saúde preconiza que 
a fortificação dos alimentos com micronutrientes pode ser uma opção viável, pois apresenta uma melhor 
aceitação por parte das crianças atendidas.

Palavras chaves: Assistência Alimentar; Suplementos Nutricionais; Programas Nacionais de Saúde.

INTRODUÇÃO

Durante o crescimento, o ser humano passa por diferentes transformações em sua forma e na 
composição corporal, bem como em suas características psíquicas (LOURENÇO; QUEIROZ, 2010). 
Verifica-se que no Brasil ocorreu uma série de transições nutricionais em diferentes momentos da história. 
Observa-se um impasse nos problemas nutricionais da população, por um lado a desnutrição, ainda 
presente na sociedade e o crescente aumento da obesidade (RAMIRES et al., 2013). 

As deficiências nutricionais podem causar danos no desenvolvimento da criança, tornando estas mais 
expostas a adquirir doenças, uma vez que o consumo inadequado dos nutrientes proporciona possibilidades 
para o desencadeamento de diversas carências nutricionais (BERNARDI et al., 2011). No entanto, para 
uma alimentação adequada, é importante também que não haja excesso. A alimentação deve ser oferecida 
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a criança em horários regulares e quantidade adequada (WEFFORT, 2014). 
A deficiência de ferro é uma das principais carências nutricionais, sendo o grupo de crianças em 

idade escolar os mais prejudicados. A anemia ferropriva é considerada como o distúrbio alimentar que 
mais repercute no atraso do desenvolvimento infantil. Crianças com anemia podem ficar afetadas no 
rendimento escolar devido os sintomas da doença (MACHADO; LEONE; SZARFAC, 2011). 

O zinco exerce um papel importante no organismo, dando equilíbrio as proteínas e enzimas, 
bem como promovendo a preservação e síntese destas. Outra função importante deste nutriente é a sua 
atuação na manutenção da memória e dos neurônios (FISBERG; BARROS, 2008). A deficiência de 
zinco afeta grande parte da população mundial. Embora haja pouca informação sobre a importância 
do zinco na alimentação infantil, sabe–se que esse micronutriente também exerce um importante 
papel no crescimento da criança, sendo que a sua deficiência é uma das principais causas do atraso do 
desenvolvimento (PEDRAZA et al., 2011). 

Responsável pela perda da visão, que pode ser reversível, a deficiência de vitamina A também é 
responsável pela morte por diarreia. Grande parte das fontes de vitamina A são em alimentos de origem 
animal, mas pode ser ingerida também através de alimentos de origem vegetal como frutas e verduras 
(WEFFORT, 2014). Quando ingeridos de forma correta, o cálcio e a vitamina D contribuem para o avanço 
esquelético das crianças. Esses nutrientes desempenham papel importante para vitalidade dos ossos e 
músculos. O consumo inadequado de cálcio e vitamina D pode desencadear problemas como osteoporose 
e osteomalácia, bem como infecções e inflamações (PETERS; OLIVEIRA; FISBERG, 2013). 

A educação alimentar é desenvolvida pelo grupo social em que a criança vive, sendo a família a 
maior responsável por essa educação. Diversos fatores como a economia, cultura, bem como psicossociais 
do grupo familiar interfere diretamente na formação de hábitos alimentares (FISBERG; BARROS, 
2008). Deve-se considerar também que com a falta de tempo devido às tarefas diárias, os pais acabam 
optando por escolhas rápidas e com alto ter de calorias, proteínas e gorduras, o que torna a alimentação 
desequilibrada de acordo as necessidades e gastos  energéticos  (COSTA et al., 2012).

A metodologia da fortificação consiste na adição de vitaminas e minerais em pó em uma 
das refeições ofertadas com a frequência diária às crianças nas creches. Verifica-se que a ação ao 
combate da extrema pobreza na primeira infância visa à perspectiva de atenção integral à saúde das 
crianças, envolve, além de transferência de renda, o reforço de políticas ligadas à educação e à saúde, 
tendo como um dos princípios básico o melhoramento do pleno desenvolvimento infantil (BRSIL, 
2015a). Este trabalho verificou a efetividade do programa frente às carências nutricionais da população-
alvo. 

METODOLOGIA

 A fim de se alcançar o objetivo proposto, o método escolhido foi a elaboração de uma revisão 
integrativa, visto que ela possibilita sintetizar os principais resultados encontrados nos periódicos 
selecionados, afim de se realizar conclusões gerais frente aos dados coletados (MENDES; SILVEIRA; 
GALVÃO, 2008). A procura pelos artigos foi realizada pela internet na base de dados da Biblioteca Virtual 
de Saúde – BVS, Google acadêmico e consultas ao Ministério da Saúde. Para a identificação dos artigos 
condizentes ao tema, as palavras-chaves utilizadas foram “assistência alimentar”, “criança”, “estado 
nutricional”, “suplementos nutricionais”, “programas nacionais de saúde”. Estas foram selecionadas 
frente às palavras consideradas como descritores no DECs. Os critérios de inclusão utilizados foram: 
artigos completos publicados em Português, Inglês e Espanhol, publicados a partir de 2008, o periódico 
deveria abordar a temática da suplementação na infância, bem como sua interação no estado nutricional 
da criança, artigos indexados nos bancos de dados da BVS e Google acadêmico. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Educação alimentar e escolhas alimentares

A educação alimentar é desenvolvida pelo grupo social em que a criança vive, sendo a família a maior responsável 
por essa educação. Diversos fatores como a economia, cultura, bem como psicossociais do grupo familiar interfere 
diretamente na formação de hábitos alimentares (FISBERG; BARROS, 2008). Deve-se considerar também que com a falta 
de tempo devido às tarefas diárias, os pais acabam optando por escolhas rápidas e com alto ter de calorias, proteínas e 
gorduras, o que torna a alimentação desequilibrada de acordo as necessidades e gastos energéticos (COSTA  et  al., 2012).

É importante colocar que a nutrição está diretamente relacionada com as alterações corporais 
dos escolares e aos hábitos alimentares adotados por essa faixa etária. As preferências alimentares são 
formadas desde a infância através dos sentidos e experimentos que são ofertados para a criança através 
do tato, sabor e odor (SILVA; TEIXEIRA; FERREIRA, 2012). É importante salientar que a elaboração de 
um plano dietético para uma determinada população requer uma avaliação prévia dos hábitos alimentares 
e das condições físicas, os quais sofrem influência cultural e regional (PINHO et al., 2014).

Os comportamentos alimentares das crianças têm sofrido grande influência das empresas 
fabricantes de alimentos industrializados, bem como da mídia, através de uma divulgação atraente, 
convencendo as crianças ao consumo destes (FECHINE et al., 2015). A escola como um ambiente de 
ensino, é ideal para a instrução nutricional, uma vez que é neste ambiente que a criança passa grande parte 
do seu tempo e realiza refeições (PAULA et al., 2012). A finalidade da educação alimentar nas escolas 
é desenvolver a percepção sobre as necessidades de procurar por opções alimentares mais saudáveis 
(BERNART; ZENARTO, 2011).

Ferro e Anemia

O ferro exerce um papel fundamental no organismo humano e no transporte adequado de oxigênio 
(SARAIVA et al., 2014). A anemia caracteriza-se pela baixa no conteúdo da hemoglobina no sangue, e 
por carências de um ou mais micronutrientes (ácido fólico, vitamina A, vitamina B12, zinco, etc) que 
comprometem a estrutura da hemoglobina e podem causar a anemia (OMS, 2011). Levando em conta 
esses fatores é possível detectar que o consumo inadequado desse mineral afeta grande parte das células 
do organismo, comprometendo principalmente o comportamento, desempenho cognitivo, crescimento 
físico e imunidade (SARAIVA et al., 2014).

Nas crianças, principalmente as que estão em fase escolar, apresentam um rápido crescimento, 
e problemas com a alimentação nos primeiros anos de vida, comprometem as reservas de ferro do 
organismo, além de vários fatores, como as doenças infecciosas (SALES et al., 2013), podendo citar 
a malária; infecções por parasitas e esquistossomose; ou doenças hereditárias que afetam os glóbulos 
vermelhos, como a talassemia a obtenção de ferro insuficiente por meio de alimentação, e até mesmo 
a deficiência de outros micronutrientes como ácido fólico, vitamina B12 e vitamina A (BUZZO et al., 
2012).

Uma estratégia que tem sido utilizada no combate às deficiências nutricionais, principalmente nos 
países em desenvolvimento, é a utilização de alimentos fortificados que se mostram eficazes no controle 
e na prevenção da anemia (ROJAS et al., 2013). Essa estratégia é uma medida útil, pois apresenta baixo 
custo, além de não requerer mudanças severas na alimentação, e são utilizadas doses pequenas para 
evitar efeitos adversos (HIJAR et al., 2015) 

Prevalência da anemia no Brasil

Na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) realizada em 2006 com 3.455 crianças 
menores de 5 anos, observou-se que a região Nordeste apresenta a maior prevalência de anemia com 
25,5% e a Norte, a menor 10,4%. A região sudeste totalizou 22,6%, a região Centro-Oeste 11,0% e a região 
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Sul 21,5% de crianças menores de 5 anos com anemia, sendo a média nacional 20,9%. A pesquisa aponta 
maior prevalência de anemia em crianças com idade inferior a 24 meses (24,1%), quando comparadas às 
crianças com idades entre 24 e 59 meses (19,5%). 

No estudo realizado por LEAL et al. (2011), em Pernambuco (região metropolitana de Recife e 
em áreas urbanas e rurais do interior do estado) totalizou-se uma amostra de 1.403 crianças de 6 a 59 
meses. Na análise da anemia, verificou-se a prevalência ponderada de anemia em 32,8% na amostra total, 
sendo 31,5% na área urbana e 36,6% na área rural. Valores encontrados no estudo de CAVALCANTI 
et al. (2014), realizado também em Pernambuco no município de Gameleira, com 40 crianças menores 
de 5 anos sobre a prevalência da anemia indica valores aproximados em 67,6%, índices que diferem da 
pesquisa anterior e da pesquisa nacional que apontou para a região nordeste a prevalência de anemia em 
25,5% nas crianças menores de 5 anos.

Em outra pesquisa realizada na Amazônia por CASTRO et al. (2011), contou com a participação 
de 624 crianças de 6 a 60 meses, e neste estudo  observou-se prevalências de anemia, anemia ferropriva 
e deficiência de ferro os índices foram de 30,6%, 20,9% e 43,5%, respectivamente, os menores de 24 
meses apresentaram maior risco para anemia, anemia ferropriva e deficiência de ferro. Esses valores são 
superiores aos encontrados na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS, 2006) para a Região 
Norte que representou 10,4% para anemia entre menores de cinco anos.

Os valores encontrados por BORTOLINI e VITOLO (2010), diferem do estudo de CASTRO et 
al. (2011), elas avaliaram a prevalência geral de anemia, deficiência de ferro e anemia por deficiência 
de ferro em 354 crianças com até os 4 anos na cidade de São Leopoldo (RS). No primeiro momento do 
estudo, observou-se que na faixa etária compreendida entre 12 a 16 meses a prevalência geral de anemia 
foi de 63,7%, a deficiência de ferro de 90,3% e a anemia por deficiência de ferro em 58,8%. Esses 
valores, para a faixa etária de 3 a 4 anos, foram de 38,1, 16,1 e 7,4%, respectivamente, enquanto que a 
pesquisa nacional aponta para 21,5% na região Sul.

Analisando 312 crianças atendidas em creches de Belo Horizonte, ROCHA et al. (2012), 
encontraram naquelas menores de 24 meses a prevalência de anemia em 71,1%. Na revisão realizada 
por VIEIRA e FERREIRA (2010) os mesmos constataram que no município de Angatuba (SP), das 
269 crianças de 6 a 42 meses matriculadas no Programa de Suplementação Alimentar da Secretaria de 
Estado da Saúde e da Prefeitura Municipal, 62,3% apresentaram anemia. Em outro estudo realizado em 
instituições de cuidado diário na cidade de Pontal (SP), eram anêmicas 68,7% das 115 crianças de 12 
a 72 meses avaliadas, sendo os valores encontrados nesses estudos superiores a pesquisa nacional que 
indicou para a região Sudeste 22,6%.

E em outro achado no estudo de VIEIRA e FERREIRA (2010), verificou-se que na Unidade 
Pública de Saúde de Goiânia com 110 crianças entre seis e doze meses observou-se uma taxa de 60,9% 
com anemia. Em outra pesquisa feita nas creches públicas de Cuiabá (MT) com 271crianças menores 
de 36 meses constatou-se anemia em 63,1%, sendo esses valores superiores os encontrados na pesquisa 
nacional da região Centro-Oeste que foi de 11,0%.

Suplementação com o micronutriente em pó – NutriSUS

Verifica-se que diante dos dados da anemia e o consumo excessivo de produtos industrializados, 
no qual oferece baixo valor nutricional, o governo visa à suplementação para atender a essa população 
especifica, ou seja, as crianças. A estratégia prioriza os municípios das Regiões Norte e Nordeste; as 
creches prioritárias dos municípios das Regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste com mais de 110 crianças, 
sendo que as creches devem ter mais de 95% das crianças com idade entre 6-48 meses (BRSIL, 
2015a). 

Uma das principais dificuldades observadas nessa estratégia é a importância que os pais 
desenvolvem nesse contexto, pois os mesmos devem conceder a autorização para que as crianças recebam 
a fortificação. Observam-se alguns detalhes interferem nesse processo, podendo elencar: a fortificação 
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não deve ser adicionada aos alimentos líquidos e duros, não deve ser aquecido e não deve ser duplicado. 
Verifica-se uma opção interessante por apresentar fácil administração e não altera as características 
físico-químicas dos alimentos (BRSIL, 2015b).

É utilizado na alimentação pronta quando servida à criança, podendo ser nas papas/purês, 
vitamina de frutas e no arroz com feijão. A fortificação com micronutrientes em pó é tão efetiva como 
a suplementação com ferro no tratamento da anemia, no entanto, possui melhor aceitação em função 
dos reduzidos efeitos colaterais quando comparado à administração de suplemento de ferro isolado. 
O suplemento de ferro na apresentação é o fumarato ferroso, visto que o processo de encapsulação do 
ferro previne irritação gástrica, e a composição do sachê NutriSUS distribuída pelo Ministério da Saúde 
apresenta a adição de 15 micronutrientes, conforme demonstrado no Quadro 1 (BRSIL, 2015a). 

Quadro 1 – Composição dos sachês de micronutrientes utilizados no NutriSUS

Composição Dose
Vitamina A RE 400 µg
Vitamina D 5 µg
Vitamina E TE 5 mg
Vitamina C 30 mg
Vitamina B1 0,5 mg
Vitamina B2 0,5 mg
Vitamina B6 0,5 mg
Vitamina B12 0,9 µg
Niacina 6 mg
Ácido Fólico 150 µg
Ferro 10 mg
Zinco 4,1 mg
Cobre 0,56 mg
Selênio 17 µg
Iodo 90 µg

Fonte: BRASIL (2015a).
Para obter bons resultados, a estratégia de fortificação com micronutrientes em pó deve seguir 

um esquema de administração, tendo de respeitar a quantidade a ser administrada e a pausa entre os 
ciclos de administração, conforme exemplificado na Tabela 1 (BRSIL, 2015b). 

Tabela 1 – Resumo de administração

Público Período de 
administração

Frequência de uso Pausa na 
administração

Crianças com idade 
entre 6 meses a 48 

meses

60 sachês durante 
60 dias (uso 

contínuo de 1 
sachê/dia)

1 sachê diário 3 a 4 meses sem 
administração de 

sachê

Fonte: BRASIL (2015b).

Outros tipos de fortificação 
A OMS atualmente propõe três tipos de fortificação. Pode-se citar a “fortificação universal”, a 

“fortificação direcionada” e a fortificação voluntária ou “mercado aberto” explicados conforme o Quadro 
2. Atualmente a fortificação universal é mais comum nos países em desenvolvimento, principalmente 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Guatemala, México, Panamá, 
Paraguai, Peru, Venezuela com o objetivo de reduzir as carências nutricionais nesses países (BRASIL, 
2015c). 

E recentemente iniciou-se outra forma de suplementação denominada “fortificação comunitária 
ou domiciliar”. Por ser um tipo de fortificação em pó é necessário que o grupo ou a população seja 
informado quanto a sua forma de utilização. É mais comum em países em desenvolvimento por ter sua 
composição programada, sendo de fácil aceitação pela população em risco, pois a sua utilização é feita 
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com a adição de suplemento a refeição (WHO, 2006).
A fortificação de alimentos é citada como uma forma econômica, flexível e aceitável para os 

grupos vulneráveis, sendo uma opção para melhorar o estado nutricional desses indivíduos. A adição de 
micronutrientes nos alimentos tem diminuído a ocorrência das deficiências nutricionais consideravelmente. 
Os programas de fortificação visam àqueles alimentos que são mais acessíveis e consumidos pela grande 
parte da população (WAHLQVIST, 2008). 

É uma medida que tem se mostrado bastante eficaz para diminuir os riscos de deficiências de 
micronutrientes da população em geral, em especial a de ferro (BAGNI et al., 2009). São várias as 
vantagens da fortificação, mas é interessante pensar nas dificuldades encontradas ao longo do processo. 
Entre as vantagens pode-se elencar a possibilidade de atingir uma grande quantidade de pessoas, o fato 
do risco de toxicidade ser baixo, e não é necessário mudanças nos hábitos alimentares. Pode-se citar 
como principal dificuldade o consumo excessivo de determinado alimento, o preço e como esse alimento 
será distribuído (LEAL et al., 2011).

Quadro 2 – Tipos de fortificação de alimentos reconhecida pela Organização Mundial da Saúde

Tipos de fortificação Descrição

Fortificação Universal

É o termo utilizado para descrever a adição de um ou mais micronutrientes 
aos alimentos comumente consumidos pela população geral, tais como 
cereais, condimentos e leite. É uma excelente opção nos casos em que 
a maioria da população apresenta algum risco nutricional. Pode-se citar 
como exemplo a adição obrigatória de ácido fólico à farinha de trigo 
com o objetivo de reduzir a deficiência de ácido fólico responsável pela 
má formação no tubo neural. 

Fortificação focalizada ou 
direcionada

Este tipo de fortificação é destinada a um determinado grupo ou 
população que apresenta elevado grau de deficiência ou risco nutricional 
podendo ser obrigatória ou voluntária. Como exemplos podem-se citar 
o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para crianças, 
adolescentes e adultos, o uso das multimisturas para atender uma 
alimentação de emergência de um determinado grupo ou população 
em risco.

Fortificação em mercado 
aberto

É indicado quando um fabricante adiciona quantidades específicas de 
um ou mais micronutrientes ao alimento, mas a adição deve ocorrer 
dentro de limites determinados pelo governo.

Fonte: Adaptada da Organização Mundial da Saúde, 2006.

Estudos com alimentos fortificados no Brasil e no mundo 

Arroz 

Na pesquisa de BAGNI et al. (2009), utilizou-se arroz branco fortificado com Ferro Bisglicina 
Quelato em um grupo de intervenção com 180 crianças de creches públicas do Rio de Janeiro, por 
16 semanas, na quantidade de 90 g de arroz com uma dose de 3,78 mg de ferro uma vez por semana. 
Após a intervenção com a utilização do arroz fortificado, o autor observou que o nível de hemoglobina 
aumentou e a frequência da anemia reduziu após o consumo deste alimento no grupo em questão.
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Balas 

Um estudo duplo-cego realizado em Jacarta na Indonésia por SARI et al. (2001), contou com a 
participação de 57 crianças no grupo fortificado, sendo que os doces foram ofertados por 12 semanas na 
quantidade de 30 g (10 unidades) e continha 1 mg do elemento de Fe/g e pequenas quantidades de outras 
vitaminas e minerais. Observou-se que os doces fortificados contribuíram com o estado nutricional 
satisfatório das crianças, além de ser uma opção acessível para ajudar na prevenção de crianças com a 
deficiência de ferro.  É importante salientar que o acréscimo de açúcar deve ser evitada nos anos iniciais, 
sendo de fundamental importância ponderação na escolha do tipo de alimento que deverá ser fortificado 
(VELLOZO; FISBERG, 2010).

Bebidas à base de frutas

No estudo de ANGELES-AGDEPPA, MAGSADIA e CAPANZANA (2011), realizado nas 
Filipinas com 100 crianças anêmicas selecionadas aleatoriamente foram divididas em dois grupos, sendo 
que o grupo 1 recebeu suco enriquecido com vitamina A (133,3 mcg), zinco (1,4 mg), ferro (1,3 mg), 
vitamina C (45 mg) e lisina (200 mg) e um grupo 2 (placebo), que recebeu o suco não-fortificado apenas 
enriquecido com vitamina C (45 mg) por 100 dias 5 vezes por semana. A prevalência de anemia foi 
significativamente reduzida, tanto no grupo fortificado de 100% para 13% e no grupo não-fortificado 
de 100% para 40%. Os autores ainda ressaltaram que os níveis médios de ferritina no plasma foram 
semelhantes em ambos os grupos, mas foi uma medida eficaz para a diminuição da anemia e melhorou 
os níveis de zinco nas crianças anêmicas.

Em uma revisão realizada por AARON, DROR e YANG (2015) avaliou-se a fortificação de 
bebidas por ser uma opção eficaz para atender às populações vulneráveis. As crianças que receberam as 
bebidas fortificadas durante 8 semanas a 6 meses apresentaram melhorias significativas na hemoglobina 
e ferritina, com redução do risco de anemia, deficiência de ferro e anemia por deficiência de ferro. A 
bebida fortificada apresentou bons resultados na diminuição da anemia e deficiência de ferro em crianças 
em idade escolar.

Farinhas

MACHARIA-MUTIE et al. (2012), avaliaram a fortificação através do mingau de milho 
enriquecido com o pó de amaranto para reduzir a deficiência de ferro em 279 pré-escolares quenianos. 
A intervenção foi durante 16 semanas, sendo os pré-escolares divididos aleatoriamente nos seguintes 
grupos: mingau de milho não refinado (controle com 4,1 mg de ferro); mingau de milho não refinado 
(30%) e grão de amaranto (70%) (grupo amaranto; 23 mg de ferro); e mingau de milho não refinado com 
MNP (Multi-micronutrientes em pó contendo 6,6 mg de ferro). Os resultados indicaram que não houve 
alteração no nível de ferro ou de hemoglobina no grupo amaranto. No grupo do mingau de milho não 
refinado com MNP, observou-se uma ação efetiva na deficiência de ferro nos pré-escolares.

Isso pode ser confirmado em um estudo realizado por ASSUNÇÃO et al. (2007), em Pelotas-
RS, com crianças de 12 e 24 meses, com a fortificação da farinha de trigo. Após a fortificação da farinha 
preconizada pelo governo, o valor da hemoglobina nas crianças estudadas não foi verificado diferença 
significativa. Os autores sugerem que esse resultado insatisfatório pode estar relacionado com a baixa 
ingestão da farinha fortificada e/ou pela baixa biodisponibilidade do ferro adicionado.

Feijão

No trabalho desenvolvido por FERREIRA et al. (2011) apresentou a viabilidade de fortificar o 
feijão preto (Phaseolus vulgaris L.) com micropartículas de ferro. Neste estudo somente foi realizada a 
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análise sensorial, com a utilização da escola hedônica. Foram utilizadas 3 amostras de feijão preto cozido, 
no qual a primeira sem adição de ferro, a segunda com 5 mg para uma concha média e a terceira com 10 
mg. Observou-se que as amostras controle e 5 mg/porção foram melhor aceitas. Diante dos resultados 
obtidos na pesquisa o feijão preto com ferro microencapsulado pode ser um aliado na prevenção e 
controle da anemia ferropriva.

Leite e derivados

No estudo proposto por SILVA et al. (2002), utilizou-se uma bebida láctea fortificada com 
ferro aminoácido quelato sabor de manga, com uma amostra de 89 pré-escolares de duas creches de 
Viçosa-MG, na faixa etária de 12 a 72 meses. A bebida láctea fortificada foi oferecida todos os dias 
(segunda a sexta-feira), 80 ml com 4,15 mg de ferro durante 35 dias. Na mensuração peso/idade e peso/
estatura não foi observado valores relevantes com a fortificação. Porém, as medianas de ferritina sérica 
elevaram-se consideravelmente em 25%, passando de 25,8 ng/dL para 33,1 ng/dL. Nos demais índices 
hematimétricos não foi verificada variação expressiva. Os autores colocam como uma possibilidade 
viável para a prevenção da anemia ferropriva.

No trabalho realizado por RIVERA et al. (2010), avaliou-se distribuição do leite fortificado com 
ferro em 4 estados do México, com 567 crianças com idade de 12 a 30 meses. Os resultados indicaram 
que o programa de leite fortificado foi eficaz em reduzir as taxas de anemia e deficiência de ferro em 
crianças mexicanas durante os 12 meses de funcionamento.

Em outro estudo realizado em Singapura por SAZAWAL et al. (2010), com 316 crianças de 1 a 4 
anos matriculadas nas escolas, que receberam o leite fortificado com micronutrientes (7,8 mg de zinco; 
9,6 mg de ferro; 4,2 mcg de selênio; 0,27 mg de cobre; 156 mcg de vitamina A; 40,2 mg de vitamina 
C e 7,5 mg de vitamina E). O consumo foi realizado por 3 dias na semana durante um ano, e 
constou-se que o leite é um alimento aceitável e eficaz para disponibilizar micronutrientes específicos, 
especialmente zinco e ferro. Observou-se que essa bebida fortificada aumentou o estado nutricional de 
ferro e reduziu a anemia nas crianças de 1 a 4 anos de idade.

Outros

Na revisão realizada por VELLOZO e FISBERG (2010), é possível encontrar outras formas de 
fortificação nos alimentos, tais como: molho para peixe utilizado em um estudo no Vietnã; salgadinhos 
de trigo na África do Sul; sachês para utilização de temperos em arroz e macarrão, encontrados no estudo 
em São Paulo; condimentos na África do Sul e água para consumo enriquecida com ferro, todos esses 
estudos com o objetivo de melhorar o quadro de anemia nas determinadas regiões do mundo.

CONCLUSÃO

Os estudos demonstram que a anemia em crianças em idade pré-escolar ainda é um tema que 
merece atenção na área da saúde, e pesquisas necessitam ser realizadas para que novas formas de 
fortificação dos alimentos sejam desenvolvidas com baixo custo e possam ser mais bem aceitas pelos 
grupos vulneráveis. A suplementação deve ser vista como uma prevenção, não com o caráter de cura da 
anemia.
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