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RESUMO

A utilização do farelo de arroz como suplemento alimentar em crianças 
carentes em várias localidades do país, levou ao delineamento deste trabalho, que tem 
como objetivo verificar a interferência do farelo no estado nutricional de crianças, 
mediante a dosagem de marcadores nutricionais de alta sensibilidade : IGF-I, IGFBP- 
2, IGFBP-3.
Realizou-se um estudo prospectivo em 47 crianças de baixo nível sócio-econômico, 
pertencentes a uma creche municipal de Curitiba, entre 2 e 5 anos, cujo peso e ou 
estatura estivessem até o percentil 30. Mediante processo de randomização 
determinaram-se 2 grupos denominados de Controle e Farelo, com 23 e 24 crianças 
respectivamente. Ambos receberam a dieta habitual da creche com 1115,4 ± 118 kcal 
e 28,8 ± 7,7 g de proteínas diárias; o Grupo Farelo recebeu uma suplementação de 5,8 
± 0,11 g de farelo de arroz, acrescentados às refeições do almoço e jantar, durante um 
período de 4 meses. O farelo foi submetido às análises físico-química, microbiológica 
e toxicológica. Obtiveram-se medidas do peso e estatura, assim como amostras de 
sangue (basal, mês 1 e mês 4), para a determinação do IGF-I, IGFBPs, albumina, 
magnésio, fósforo, cobre, zinco, hematócrito e volume corpuscular médio. Os dados 
foram submetidos à análise da variância. Observou-se um decréscimo da concentração 
sérica de magnésio no grupo Farelo em relação ao Controle (F<0,01), no primeiro 
mês de estudo. Por outro lado houve um aumento do zinco sérico no grupo que 
recebeu o farelo (F<0,05), verificado no quarto mês de estudo. Não se observaram 
diferenças significativas entre os grupos quanto ao peso, estatura, IGF-I, IGFBPs, 
albumina, fósforo, cobre, hematócrito ou volume corpuscular médio. Conclui-se que o 
farelo de arroz não foi capaz de interferir de forma significativa no estado nutricional 
deste grupo de crianças, embora tenha contribuído para o aumento da concentração 
sérica de zinco.



ABSTRACT

In Brazil, rice bran has been used as dietary supplement to hasten the 
nutricional recovery of children from lower socioeconomic classes. The aim of this 
study was to ascertain whether rice bran changes nutricional markers (IGF-I, IGFBP- 
2, IGFBP-3) 47 children, ages 2-5 years, with height at or below 30th centile (NCHS) 
were ramdonly assigned to either Control or Bran group (23 and 24 children 
respectively). They attended a public nursery; their daily caloric and protein intake 
were 1115,4±118 kcal and 28,8±7,7 g respectively. Bran group aditionally received
5,8 ± 0,1 lg of rice bran twice a day. Physiochemical, toxicological and 
microbiological analysis were performed before its utilization. Height, weight, Cu, Zn, 
Mg, Pi, hematocrit, IGF-I, IGFBPs were obtained before and at 4 months.Data were 
treated by ANOVA. Bran group showed a decreased on Mg levels at the first month 
(F<0,01). On the other hand, there was a increase on zinc levels at the fourth month in 
this group (F<0,05). Height, weight, Cu, Mg, Pi, hematocrit, IGF-I and IGFBPs did 
not show significant difference between the groups along the study. In conclusion : 
our data suggest that rice bran supplementation does not hasten recovery of growth 
related indices in this group of children, although it promotes increment on Zn levels.



INTRODUÇÃO

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a alimentação figura 
entre os direitos humanos fundamentais: " Toda pessoa tem direito a um nível de 
vida adequado que lhe assegure, assim como a sua família, a saúde e o bem estar, 
em especial a alimentação ... " (art 25, par.l). Esse direito humano, que expressa 
a relação preferencial entre o indivíduo e o Estado, foi reiterado no Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que entrou em vigor em 
maio de 1978 (art.ll). Em 1974, todos os Estados que participaram da 
Conferência Mundial de Alimentação das Nações Unidas proclamaram novamente 
o direito a não padecer de fome e desnutrição : "Todos os homens, mulheres e 
crianças têm o direito inalienável de não padecer de fome e desnutrição, a fim de 
poderem desenvolver-se plenamente e conservar suas faculdades físicas e 
mentais." A eliminação da fome e da desnutrição foi uma das seis metas da 
Terceira Década das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e também foi um 
dos objetivos da Declaração da OMS sobre "Saúde para todos no ano 2000".
As crianças são as principais vítimas da desnutrição. A Convenção sobre os 
Direitos da Criança, aprovada pela Assembléia Geral em 20 de novembro de 
1989, reuniu pela primeira vez todos os direitos relacionados com a sobrevivência, 
o desenvolvimento, a proteção e a participação das crianças. A Convenção declara 
que os países "garantirão o máximo possível a sobrevivência e o desenvolvimento 
da criança"; e que "os Estados Participantes assegurarão a plena aplicação deste 
direito e, particularmente, adotarão as medidas apropriadas para: a) reduzir a 
mortalidade infantil em crianças abaixo de 5 anos;...c) combater as enfermidades e 
a desnutrição...mediante o fornecimento de alimentos nutritivos adequados..." 
(art.24) (UM EXAME DE POLÍTICAS, 1990).

Fornecer alimentação a uma população que cresce em ritmo acelerado é um 

objetivo que se torna cada vez mais difícil de ser alcançado. Alimentos ricos em 

proteína, como soja e produtos animais, costumam ser relativamente caros por 

unidade calórica, e alimentos ricos em calorias, como a mandioca, costumam ser caros 

por unidade protéica. Como a alimentação consome boa parte do orçamento familiar 

da população de baixa renda, não é fácil escolher a combinação de proteínas, calorias 

e demais nutrientes mais indicada para a saúde.

A fome, que já é alarmante hoje, tende a recrudescer ainda mais no Brasil do 

final deste século. Segundo as estatísticas, a demanda de alimentos deverá dobrar até



lá. Desta forma, desenvolvem-se estudos em várias regiões do país, na busca de 

soluções simples e de baixo custo que possam minimizar esse problema. Em 

Pernambuco, pesquisadores desenvolveram um complemento alimentar de alto valor 

proteico a partir do sangue de boi, anteriormente desprezado nos matadouros. Em 

Minas Gerais, estuda-se uma farinha produzida com as sobras de legumes, verduras e 

frutas, provenientes das bancas dos mercados (CIÊNCIA HOJE, 1994).

Desde a década de 80, por intermédio de instituições com ampla abrangência 

social, a utilização do farelo de arroz como suplemento alimentar difimdiu-se em 

várias localidades do país, principalmente para a recuperação de crianças desnutridas. 

O fato do farelo de arroz possuir características químicas de importância nutricional 

tem levado alguns pesquisadores a considerarem este resíduo da agroindústria como 

subutilizado. Devido ao seu baixo custo e grande produção no país, seria justificável 

sua utilização como suplemento alimentar para seres humanos, se comprovada sua 

eficácia como fonte de nutrientes.

Estes fatos levaram à realização deste trabalho, que tem como principal 

objetivo verificar a interferência do farelo de arroz no estado nutricional de crianças. 

Para isto, realizou-se um estudo prospectivo em 47 crianças de uma creche municipal 

da periferia de Curitiba. Mediante processo de randomização, delinearam-se 2 grupos, 

denominados Farelo e Controle, compostos por 24 e 23 crianças respectivamente. 

Durante 4 meses, o primeiro grupo recebeu uma suplementação alimentar com farelo 

de arroz. Parâmetros clínicos e laboratoriais foram obtidos de ambos os grupos.

A partir da análise destes resultados, espera-se contribuir para o esclarecimento 

da possível propriedade nutricional do farelo de arroz na alimentação de crianças.

xv



REVISÃO DE LITERATURA

2.1 DESNUTRIÇÃO

Durante os últimos 25 anos, tentou-se avaliar a extensão da desnutrição no 

mundo. Cerca de 150 milhões de crianças menores de 5 anos têm peso inferior ao 

normal, e mais de 20 milhões sofrem de desnutrição grave. Estima-se em 780 milhões 

o número de pessoas no mundo que sofrem de deficiência calórica, segundo os 

padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS). Não se sabe quantas delas sofrem 

também de deficiência protéica, nem quantas pessoas ingerem calorias em quantidade 

suficiente mas podem carecer de proteínas (WORLD BANK, 1993).

Estudos sobre a mortalidade infantil e pré-escolar em países latino-americanos 

revelam que a desnutrição é causa direta ou indireta de mais de um terço das mortes 

em crianças de zero a cinco anos (CRAVIOTO, ARRIETA, ORTEGA et al., 1988). 

No Chile, observa-se uma associação evidente entre desnutrição e aumento da 

mortalidade em crianças, principalmente nas menores de um ano de idade 

(LAFUENTE, GAMARRA, MANSILLA et al., 1986).

A estatura abaixo do normal para determinada idade, ou retardo do 

crescimento, é o principal sintoma da desnutrição energético-protéica. Nos países em 

desenvolvimento, aproximadamente 40% das crianças de 2 anos têm tamanho abaixo 

do normal para a idade. A prevalência do retardo do crescimento pode chegar a 65% 

na índia; é superior a 50% na Ásia de forma geral, e 40% na África subsaariana. Em 

geral, as crianças com retardo do crescimento também têm peso abaixo do normal 

para sua idade, entretanto, a deficiência ponderai é menos prevalente - 11% ou menos 

no mundo, exceto na China, onde chega a 27%. Um estudo realizado no Zaire, em 

crianças desnutridas, revela uma correlação significativa entre desaceleração do



2

crescimento e mortalidade. Sugere-se que isto se deva aos efeitos causados pela 

desnutrição, assim como às infecções de repetição que estas crianças apresentam 

(KASONGO PROJECT TEAM, 1986).

A América Latina é freqüentemente referida como um continente de classe 

média devido ao seu nível de desenvolvimento, educação, urbanização, população e 

recursos em potencial, quando comparada com outras regiões do mundo menos 

favorecidas. Entretanto, nos anos 80, houve uma piora desta situação em grande parte 

desta região. Durante décadas, a América Latina apresentou um crescimento 

uniforme, que foi interrompido abruptamente no início dos anos 80. Em 1987, o seu 

Produto Nacional Bruto (PNB) foi apenas 11% maior daquele de 1980, e o PNB per 

capita foi 9% mais baixo, semelhante ao de 1978. Em alguns países, o padrão de vida 

é o mesmo de 20 anos atrás. A principal razão para isso é o débito externo acumulado 

nos últimos 10 anos. (O'DONNELL, BRITOS, 1991 ).

Como conseqüência, ajustes fiscais tendem a afetar severamente os programas 

de saúde, nutrição e educação destinados aos segmentos mais pobres da população. 

Estima-se que se o progresso econômico e social observado nos anos 70 tivesse 

continuado nos anos 80, a morte de 250000 crianças latino-americanas poderia ter 

sido evitada. Existem 65 milhões de pessoas desnutridas na América Latina (10% são 

pré-escolares), mesmo com os programas de assistência nutricional adotados nas 

últimas décadas (O'DONNELL , BRITOS, 1991)

2.2 DESNUTRIÇÃO NO BRASIL

O Brasil inicia a década de 90 com um dos piores desempenhos entre os países 

do Terceiro Mundo no que diz respeito à pobreza e distribuição de renda. Estudos 

recentes têm constantemente registrado que desde as décadas de 60 e 70 o país passa 

por um processo de contínua deterioração na distribuição de renda. A década de 80 

não fugiu a esse padrão, ao contrário, caracterizou-se pelo crescimento dos
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indicadores de pobreza, qualquer que seja a ótica adotada (CRIANÇAS & 

ADOLESCENTES, 1992).

Comparando-se as prevalências de desnutrição entre crianças menores de 5 

anos encontradas pelo Estudo Nacional da Despesa Familiar - ENDEF, (1974), e pela 

Pesquisa Nacional Sobre Saúde e Nutrição - PNSN, (1990), observa-se que a última é 

inferior àquela observada em meados da década de 70. De acordo com a PNSN, a 

redução é de um terço para todas as formas de desnutrição, e de quase dois terços 

para as formas moderadas e graves. Entretanto, dados recentes mostram que a 

desnutrição energético-protéica ainda é um importante problema de Saúde Pública no 

Brasil, refletindo as precárias condições de vida de grande parte dessa população 

(CRIANÇAS & ADOLESCENTES, 1992).

Segundo as estimativas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - 

PNAD, (1990), 53.5% das crianças e adolescentes brasileiros pertencem a famílias 

cuja renda mensal não ultrapassa 1/2 salário mínimo. Em números absolutos, esse 

percentual corresponde a quase 32 milhões de pessoas, enquanto no início da década 

o número de pessoas vivendo nesta faixa de renda era de aproximadamente 30 

milhões

Conforme os resultados da PNSN, 31% das crianças brasileiras menores de 5 

anos apresentam desnutrição, sendo que 5% delas sofrem de desnutrição moderada 

ou grave, segundo a Classificação de GOMEZ. O índice peso por idade (P/I), 

utilizado nessa Classificação, consiste na razão entre o peso observado e o peso 

mediano da distribuição da população de referência do National Center fo r  Health 

Statistics - NCHS, (1978) para aquela idade e sexo, expresso em desvios percentuais. 

Segundo GOMEZ, são consideradas eutróficas as crianças para as quais o valor de 

P/I é maior do que 90% da média do padrão de referência. São classificadas como 

desnutridas de grau I, ou com desnutrição leve, as crianças cujo P/I se situa entre 

75% e 90%. Quando as crianças apresentam P/I entre 60% e 75% são classificadas 

como desnutridas de grau n , ou com desnutrição moderada. As crianças cujo valor de
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P/I é inferior a 60% são classificadas como desnutridas de grau m , ou com 

desnutrição grave (GOMEZ, RAMOS-GALVÁN, FRENK et al., 1956).

No Brasil, a ocorrência da desnutrição já é alta nos seis primeiros meses de vida 

(21%), sendo que 6% dos bebês manifestam desnutrição moderada ou grave. Parte 

dessa situação pode ser atribuída ao fato de que a recomendação do aleitamento 

exclusivo, nos primeiros seis meses de vida, ainda não é seguida; apenas metade das 

crianças são amamentadas até o sexto mês, sendo que uma minoria recebe o leite do 

peito como único alimento. Segundo a PNSN de 1989, após o sexto mês, a 

prevalência de desnutrição aumenta gradualmente até os 24 meses, atingindo 32%. A 

partir de então, os dados mostram aumentos inexpressivos dessas taxas, com um 

incremento de 2.5% dos casos entre 24 e 60 meses.

Quando se dispõe da medida da altura além do peso, é possível calcular os 

índices altura por idade (A/I) e peso por altura (P/A). O cálculo destes segue o 

mesmo procedimento utilizado no cálculo do índice P/I, ou seja, ambos representam o 

valor da razão entre a medida observada e a medida de referência (AMERICAN 

PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, 1991). Mediante sua determinação, pode-se 

estabelecer a cronicidade da desnutrição, ao passo que o índice P/I, permite apenas 

medir o grau do déficit ponderai sem indicar esta cronicidade (WATERLOW, 

BUZINA, KELLER et al., 1977).

Altura por idade (A/I) é um indicador específico do nanismo nutricional (do 

inglês stunting), que significa retardo do crescimento esquelético. Está associado a 

condições sócio-econômicas desfavoráveis, infecções crônicas ou de repetição, assim 

como ingesta nutricional inadequada. Com relação ao índice peso por altura (P/A), 

refere-se à emaciação ou definhamento (do inglês wasting), que indica um déficit na 

massa tecidual muscular e gordurosa relativo ao normal esperado numa criança da 

mesma estatura; e que resulta da dificuldade em ganhar, ou de uma perda atual de 

peso. Uma característica desta forma de desnutrição é desenvolver-se assim, como se 

restaurar rapidamente, desde que sob condições favoráveis (WHO WORKING 

GROUP, 1986).
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É importante distinguir estes dois tipos de déficits, porque representam 

processos distintos com evolução e causas diferentes. A emaciação é causada por uma 

deficiência global do aporte de alimentos, especialmente de energia. Já o nanismo 

nutricional está relacionado com deficiência de proteína e outros nutrientes, como por 

exemplo, o zinco (WATERLOW, 1985).

Uma criança triplica seu peso ao final do primeiro ano de vida, enquanto que 

apenas dobra sua estatura, portanto um grau significativo de stunting leva mais tempo 

para ser estabelecido. Da mesma forma, a recuperação da estatura no nanismo 

nutricional leva um tempo maior do que a recuperação do peso, mesmo em condições 

ideais (WHO WORKING GROUP, 1986).

De acordo com a PNSN (1990), a prevalência da desnutrição crônica (A/I) no 

país é de 15.4%, enquanto que o esperado seria não mais de 3%. Com relação ao 

déficit de Peso/Altura, a prevalência é de 2%. Esses dados evidenciam que o maior 

problema nutricional do país é a alta prevalência de desnutrição crônica. Uma 

proporção tão elevada desta forma de desnutrição tem grandes repercussões sobre a 

saúde infantil, já que estudos demonstram a associação entre retardo de crescimento e 

mortalidade em crianças (VAN LERBERGHE, 1987).

Existem diferentes meios pelos quais pode-se combater a desnutrição. 

SAMPAIO, citado pela ORGANIZACION P AN AMERICANA DE LA SALUD 

(OPAS, 1989), classifica-os em quatro:

a) políticas destinadas à elevação da renda de famílias carentes;

b) aumento da disponibilidade de alimentos e ou melhoria da sua qualidade;

c) correção de deficiências específicas de micronutrientes, em geral através da 

fortificação de um ou mais alimentos;

d) promoção de alimentos gratuitos ou subsidiados.

No Brasil, diversas formas de intervenção vêm sendo colocadas em prática 

contra a desnutrição, inclusive alternativas simplificadas e de baixo custo, como o uso



6

de partes não convencionais dos alimentos. Entre elas destaca-se a utilização do farelo 

de arroz como suplemento alimentar (DUAYE, DUAYE et a i, 1989).

2.3 FARELO DE ARROZ

2.3.1 UTILIZAÇÃO

O arroz é a principal fonte alimentar de mais da metade da população mundial 

(ALENCAR, ALVARENGA, 1990). O Brasil é o maior produtor e o maior 

consumidor de arroz da América do Sul, com uma produção de mais de 11 milhões de 

toneladas só no ano de 1989 (ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL, 1992).

Paradoxalmente, as populações que têm o arroz como alimento básico 

apresentam um maior percentual de pobreza e, em conseqüência, graves deficiências 

nutricionais. Além disso, embora com menor valor nutritivo do que o arroz integral, o 

arroz polido ou branco é o preferencialmente utilizado por estas populações, cerca de 

2 bilhões de pessoas em todo o mundo (SAUNDERS, 1985).

De uma produção de aproximadamente 500 milhões de toneladas métricas 

(MMT) de arroz, são obtidos mundialmente cerca de 35 MMT de farelo de arroz por 

ano, contendo aproximadamente 6 MMT de óleo e 5 MMT de proteína . Entretanto, 

com poucas exceções, como por exemplo no Japão e na Austrália, esta fonte de 

alimento é raramente utilizada pela população. Na índia, na região do Punjab, o farelo 

de arroz é empregado para a obtenção de óleo comestível. Na China, bem como em 

outros países, esta alternativa já está sendo considerada (SAUNDERS, 1990).

Sua composição é rica em proteínas, lípides, vitaminas e sais minerais, o que 

justifica sua utilização como ração animal, combustível e fertilizante (ALENCAR, 

ALVARENGA, 1990). A textura fibrosa, a liberação de ácidos graxos e a fácil 

rancificação são fatores que têm restringido a sua utilização na alimentação humana 

(BABCOCK, 1987; SAUNDERS, 1990). Quando o arroz pardo é beneficiado para
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arroz branco, as enzimas do farelo entram em contato com o óleo e, imediatamente 

começam a degradá-lo em ácidos graxos livres e glicerol, provocando um paladar 

desagradável e um aproveitamento antieconômico do óleo. Por este motivo, vários 

processos têm sido desenvolvidos a fim de evitar a desagregação enzimática e 

preservar o farelo de arroz, destacando-se os estudos de estabilização do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América-USDA (BABCOCK, 

1987; SAUNDERS, 1990).

Segundo HOUSTON, citado por ALENCAR e ALVARENGA (1990), dentre 

as formas de estabilização do farelo encontra-se o tratamento térmico. Este é 

realizado imediatamente após a separação do farelo, para inativar a lipase, evitando-se 

assim a liberação de ácidos graxos. Isto favorece sua conservação por vários meses, 

condição primordial para a comercialização e o uso na dieta humana.

Durante o período de 1986 a 1988, o farelo de arroz estabilizado foi 

introduzido em numerosos produtos alimentícios nos Estados Unidos da América, e 

exportado para o Japão, Coréia e Taiwan para a recuperação de óleo comestível. O 

farelo de arroz para alimentação é normalmente de granulação fixa, levemente tostado 

na cor e possui um sabor suave lembrando a noz. Entre suas aplicações, incluem-se 

pães, biscoitos, bolos, panquecas, cereais para desjejum, entre outros (BABCOCK, 

1987; SAUNDERS, 1990).

No Brasil, em 1975, desenvolveu-se no município de Santarém, Pará, um 

programa de atividades relacionadas ao estudo de problemas nutricionais adequado à 

realidade regional. Em 1978, criou-se, naquele município, o primeiro Serviço de 

Educação e Recuperação Nutricional (SERN). Em 1979, fundou-se, com recursos 

comunitários, a SEARA (Sociedade de Estudos e Aproveitamento dos Recursos da 

Amazônia), que possibilitou a expansão do SERN e, posteriormente, a incorporação 

das creches Casulo da Legião Brasileira de Assistência (LBA) ao trabalho de 

recuperação e prevenção da desnutrição no município de Santarém De acordo com o 

objetivo desta entidade em aplicar tecnologia simplificada e de baixo custo em 

nutrição, desenvolveu-se um trabalho de campo baseado na recuperação nutricional
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com o uso de subprodutos regionais, entre eles o farelo de arroz. A avaliação deste 

programa, realizada mediante um relatório para a UNICEF, registrou uma 

modificação do perfil nutricional das crianças que freqüentaram o SERN entre 1981 e 

1983, com uma redução expressiva das formas graves de desnutrição - 30% em 1981 

para 5% em 1983 - (UNICEF, 1984).

Desde então, o farelo de arroz difundiu-se como suplemento alimentar em 

várias localidades do país, por intermédio de instituições como a LBA e a Pastoral da 

Criança (PASTORAL DA CRIANÇA, 1991). Em 1988, através do Projeto 

Alternativas Alimentares lançado pela LBA, o farelo de arroz foi utilizado para as 

crianças do Centro Reginal de Sobradinho-DF, onde se observou uma melhora no 

estado nutricional destas crianças (BRASIL, 1989).

Refere-se que a adição do farelo de arroz na dieta, além de auxiliar na 

recuperação nutricional de crianças, promove a diminuição da incidência de anemia 

ferropriva, de surtos infecciosos diarréicos e respiratórios, e proporciona o aumento 

da produção de leite em nutrizes (BRANDÃO, 1989). DUAYE , DUAYE et al.,

(1989), salientam que o farelo de arroz parece apresentar um impacto positivo na 

recuperação nutricional em crianças.

Entretanto, a maioria dos estudos sobre o farelo de arroz dedicam-se, 

principalmente, à sua possível ação na redução do colesterol sérico em ratos e 

humanos (SANDERS, EDDY, 1991; SEETHARAMAIAH, CHANDRASEKHARA, 

1988). Da mesma forma, existem referências ao seu emprego no tratamento da 

hipercalciúria em pacientes com calculose urinária, devido à sua capacidade de quelar 

o cálcio na luz intestinal (NORONHA, ANDRIOLO, LUCON et al., 1989; 

OHKAWA, EBISUNO, KITAGAWA et al., 1982; PAK, DELEA, BARTTER, 1974; 

PERRONE, SCHOR, TOPOVSKI, 1987; SHAH, WILLIAMS, GREEN, 1980).
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2.3.2 COMPOSIÇÃO

Segundo KIK, citado por TORIN (1991), o grão de arroz está contido dentro 

de uma casca silícica, a qual deve ser quebrada e removida durante o beneficiamento. 

Após a secagem do grão, retira-se a casca a fim de se obter o arroz marrom ou 

integral. Em seguida, este é submetido a um polimento abrasivo, através do qual a 

camada marrom (composta pelo pericarpo, testa, aleurona e parte do endosperma - 

figura 1) e o germe são removidos, obtendo-se o arroz branco. De acordo com 

PRIMO e SPADARO, citados por TORIN (1991), a camada marrom e o germe 

resultantes do polimento constituem o farelo de arroz. A casca compreende 25% do 

peso do grão, o farelo ou resíduo de polimento corresponde a 10%, e o arroz polido é 

responsável por 65% do peso total do mesmo (ALENCAR, ALVARENGA, 1990).

O farelo de arroz apresenta uma composição química e um valor nutricional 

superiores ao do arroz branco (BARBER, 1971; BARBER, BENEDITO DE 

BARBER, 1973; GUERRA, JAFFE, 1975; SAUNDERS, 1990; TORTOSA, 

BENEDITO DE BARBER, 1978). A concentração dos nutrientes no farelo de arroz 

varia conforme o grau de polimento e rompimento do endosperma que, por sua vez, 

depende da variedade do grão e do tipo de cultivo empregados (BARBER, 

BENEDITO DE BARBER, 1973).

O conteúdo protéico do farelo de arroz varia entre 8 e 17%, sendo que todos 

os aminoácidos essenciais para o homem estão presentes. A exemplo de outros 

cereais, o farelo de arroz é pobre em lisina, entretanto, o conteúdo de aminoácidos 

sulfurados é elevado (TORTOSA, BENEDITO DE BARBER, 1978). Sua 

digestibilidade varia de 68 a 70% (BARBER, BENEDITO DE BARBER, 1973) até 

85% (TORTOSA, BENEDITO DE BARBER, 1978).

A qualidade e a quantidade dos carboidratos no farelo variam com a 

intensidade da quebra durante o beneficiamento do grão, e com o grau de polimento 

ao qual este é submetido. Os principais componentes são as celuloses, hemiceluloses e 

o amido.
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FIGURA 1 - CORTE LONGITUDINAL AMPLIADO DO GRÃO DE ARROZ
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O teor de lípides no farelo é elevado e varia de 10 a 23%. Dos ácidos graxos 

presentes, 90% referem-se aos ácidos oleico, linolêico e palmítico 

(S AUNDERS, 1990).

Quanto ao conteúdo vitamínico do farelo, desde 1897 existem relatos sobre a 

cura do beribéri em humanos mediante a substituição do arroz branco pelo arroz 

integral nas dietas (EIJKMAN, citado por KUTSKY, 1973). Posteriormente, em 

1926, isolou-se do farelo o chamado "fator anti-beribéri"; que em 1927 foi 

denominado de vitamina Bl pelo British Medicai Research Council. Em 1938, 

KERESZLESY e STEVENS conseguiram isolar a vitamina B6 do farelo de arroz 

(JANSEN, DONATH, citados por KUTSKY, 1973).

Além das vitaminas do complexo B encontradas no farelo de arroz, estão 

presentes ainda as vitaminas lipossolúveis A e tocoferóis com atividade vitamínica E. 

O farelo de arroz possui cerca de 78% da tiamina, 47% da riboflavina e 67% da 

niacina do grão de arroz. E descrito que o seu polimento resulta numa perda de 76% 

da tiamina, 57% da riboflavina e 63% da niacina para o consumo humano 

(ALENCAR, ALVARENGA, 1990).

O farelo de arroz possui um conteúdo de minerais três vezes maior do que o 

arroz polido, sendo que o processo de polimento é o maior responsável pela perda no 

consumo humano de grande parte dos minerais presentes no arroz. De acordo com a 

literatura, a concentração dos minerais presentes no farelo de arroz são as seguintes: 

cálcio 140-1310 mg/kg; ferro 130-530 mg/kg; magnésio 8650-12300 mg/kg; 

manganês 110-877 mg/kg; fósforo 14800-28680 mg/kg; potássio 13650-23960 

mg/kg; sódio 0-29 mg/kg; zinco 80 mg/kg, cobre 0,37 mg/kg (JULIANO, 1972; 

McCALL, JURGENS, HOFFPAUTR, et al., 1953). O maior constituinte mineral do 

farelo é o fósforo, 90% do qual encontra-se sob a forma de fitato de fósforo 

(JULIANO, 1972). Segundo ERDMAN (1979) e WEBER, CHAUDHARY (1987), o 

conteúdo de ácido fítico presente no farelo de arroz representa um dos maiores já 

encontrados nos cereais, atingindo até 7%. Além disso, possui uma quantidade
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significativa de fibras, cerca de 30%, como refere JULIANO, citado por ALENCAR e 

ALVARENGA (1990).

Comparando-se os dados da FOOD AND NUTRITION BOARD (1989) com 

o conteúdo de minerais encontrados no farelo de arroz, ALENCAR e ALVARENGA,

(1990) observam que 100 gramas deste alimento correspondem, teoricamente, às 

necessidades diárias de fósforo, magnésio, potássio, ferro e manganês, contribuindo 

ainda para o suprimento diário de cobre e zinco em crianças. Por outro lado, TORIN,

(1991) observou que ratos alimentados com farelo de arroz, ao receberem uma 

suplementação com uma mistura mineral e vitamínica, apresentaram um aumento 

importante da taxa de crescimento. Isto sugere que, embora o farelo possua um 

conteúdo significativo destes nutrientes, não há um aproveitamento adequado dos 

mesmos.

Segundo CHERYAN, (1980), a presença de um determinado nutriente num 

alimento não implica em sua disponibilidade para o organismo, e isto é váüdo 

particularmente para os micronutrientes, como as vitaminas e os oligoelementos 

encontrados nos alimentos de origem vegetal. Estudos mostram que o ácido fítico 

presente em altas concentrações no farelo de arroz, pode interferir na 

biodisponibilidade destes minerais (CHERYAN, 1980; ERDMAN, 1979; 

HARLAND, OBERLEAS, 1987; TORRE, RODRIGUEZ, SAURA-CALIXTO,

1991). O ácido fítico é um potente agente quelante que se liga a ions mono e 

divalentes para formar complexos insolúveis ao pH intestinal, não absorvíveis pelo 

organismo (ERDMAN, 1979). Isso representa uma das principais causas da 

diminuição da biodisponibilidade destes minerais, mesmo que não se tenha 

evidenciado, até o momento, todos os mecanismos envolvidos neste processo 

(CHERYAN, 1980). Segundo SANDSTRÒN, citado por TORRE e RODRIGUEZ 

(1991), o zinco é o mineral mais afetado quanto à sua biodisponibilidade pelo fitato, 

embora existam relatos sobre o comprometimento do cálcio, magnésio, manganês, 

cobre e ferro (CHERYAN, 1980; DAVIES, NIGHTINGALE, 1975; ERDMAN, 

1979; HARLAND, OBERLEAS, 1977).
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2.4 OLIGOELEMENTOS

Cada vez mais importância é dada aos oligoelementos acerca de sua 

participação na nutrição humana (GOLDEN, GOLDEN, 1981; GOLDEN, 1991). 

Com relação aos oligoelementos presentes na composição do farelo de arroz, 

destacam-se o ferro, manganês, cobre e zinco. Considerados como essenciais, atuam 

como componentes de enzimas e outras proteínas, como a hemoglobina e mioglobina, 

sendo ainda cofatores de enzimas, participando, portanto, de inúmeras reações 

metabólicas fundamentais para o organismo (FOMON, 1993).

Da mesma forma, o ferro, cobre e zinco interferem no sistema imunológico, 

podendo alterar a susceptibilidade a infecções (CHANDRA, 1991). Sabe-se que as 

infecções de repetição na infância influem sobre o estado nutricional (ROYER, 1985), 

com conseqüente retardo do crescimento (KELLER, 1987).

2.4.1 FERRO

O ferro é um componente essencial do heme, que, por sua vez, está contido em 

proteínas necessárias ao metabolismo oxidativo. Além disso, participa da composição 

e é cofator de enzimas, como oxidases, hidroxilases, desidrogenases e citocromos. Na 

hemoglobina, é necessário para o transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos, 

e, como componente da mioglobina, é importante para a reserva de oxigênio a ser 

utilizado durante a contração muscular (FOMON, 1993).

A anemia ferropriva está associada a anormalidades do desenvolvimento 

cognitivo. Segundo YOUDIM, citado por FOMON (1993), o ferro é cofator da 

tirosino hidroxilase, enzima necessária para a biossíntese de neurotransmissores 

envolvidos na aprendizagem, cognição e desordens neuropsiquiátricas.

Segundo DALLMAN, (1987), a deficiência de ferro interfere na fimção 

imunológica alterando a resistência celular às infecções.
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O requerimento básico diário de ferro para crianças entre 1 e 6 anos de idade, 

recomendado pela FOOD AND NUTRITION BOARD (1989), é de 10 mg.

2.4.2 MANGANÊS

O manganês participa da estrutura e fimção de diversas enzimas, sendo

necessário para a ativação da fosforilação oxidativa, formação dos

mucopolissacarídeos, utilização da glicose, síntese e metabolismo dos lipídeos, 

desenvolvimento normal do pâncreas, contração muscular, desenvolvimento ósseo e 

reprodução (FOMON,1993).

As manifestações da deficiência de manganês em animais incluem o retardo de 

crescimento, diminuição da fertilidade e anormalidades ósseas (SHAW, 1980; BELL, 

HURLEY, 1973).

O requerimento diário de manganês recomendado para crianças com idade

entre 1 e 3, e entre 4 e 6 anos é de 1 a 1,5 e 1,5 a 2,0 mg respectivamente (FOOD

AND NUTRITION BOARD, 1989).

2.4.3 COBRE

A importância nutricional do cobre deve-se ao fato de que ele é essencial para a 

fimção de enzimas como citocromo C oxidase, superóxido desmutase, tirosinase, P- 

hidrolase da dopamina, lisil oxidase e ceruloplasmina (DANKS, 1988).

O cobre é fundamental para a absorção e mobilização de ferro até o local da 

síntese da hemoglobina. De acordo com SHAW, (1980), a deficiência de cobre está 

associada com retardo psicomotor, hipotonia, hipopigmentação, palidez, anemia 

sideroblástica resistente à terapia com ferro, hepatoesplenomegalia, neutropenia,
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sinais radiológicos de osteoporose e redução das concentrações plasmáticas de cobre 

e ceruloplasmina.

Segundo DANKS, citado por FOMON, (1993) a anemia está relacionada à 

diminuição da atividade da ferroxidase, com conseqüente alteração no transporte de 

ferro a partir dos tecidos de reserva, assim como ao decréscimo da atividade da 

citocromo oxidase e da peróxido desmutase. A despigmentação da pele e dos cabelos 

deve-se à diminuição da tirosinase. A alteração da tolerância a glicose foi evidenciada 

em ratos com deficiência de cobre (HASSEL, MARCHELLO, LEI, 1983).

As alterações neurológicas resultam da deficiência da citocromo oxidase, 

superóxido desmutase e da P-hidrolase da dopamina (FOMON, 1993).

Entre os efeitos da deficiência de cobre na função imunológica, encontra-se o 

comprometimento da propriedade bactericida dos macrófagos (BABU, FAELLA, 

1990).

A recomendação diária de cobre para crianças com idade entre 1 e 3 anos e 

entre 4 e 6 anos, é de 0,7 a 1,0 e 1,0 a 1,5 mg respectivamente (FOOD AND 

NUTRITION BOARD, 1989).

2.4.4 ZINCO

A importância do zinco para a nutrição dos seres humanos foi reconhecida 

apenas há 30 anos. Desde então, observou-se um progresso substancial no 

entendimento da sua importância como nutriente (HAMBIDGE, 1991).

O zinco é um oligoelemento essencial, sendo componente de um grande 

número de enzimas, incluindo-se a anidrase carbônica, carboxipeptidase, fosfatase 

alcalina, DNA polimerase, transcriptase reversa, RNA polimerase, RNA sintetase 

entre outras (FOMON, 1993). Participa de processos metabólicos, como a síntese e 

ou a degradação de lipídeos, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos
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(FREEDLAND-GRAVES et a i, 1982; HAMBIDGE, CASEY, KREBS, 1986; 

QUATERMAN, FLORENCE, 1972; REEVES, O'DELL, 1983).

Exerce papel fundamental sobre o crescimento e o desenvolvimento de várias 

espécies pois está intimamente ligado à estrutura do DNA e do RNA, assim como à 

sua síntese e degradação, influindo no controle da replicação celular e da transcrição 

genética (HAMBIDGE, CASEY, KREBS, 1986).

Estudos mostram sua ação sobre a acuidade do paladar e do olfato, regulação 

do apetite e do consumo de alimentos (HENKIN, 1976). Experimentos em ratos 

demonstram que quando estes animais são submetidos à dieta pobre em zinco, há uma 

diminuição do consumo de alimentos (CHESTERS, QUATERMAN, 1970; 

WILLIANS, MILLS, 1970), o qual é restabelecido mediante suplementação 

(CHESTERS, QUATERMAN, 1970). Segundo KREBS et al. (1984), a deficiência 

de zinco deve ser considerada como diagnóstico diferencial de anorexia em crianças.

Por sua ação na síntese de DNA e de RNA, interfere na replicação celular e 

diferenciação dos condrócitos, osteoblastos, e fibroblastos (CHESTERS, 1989), atua 

sobre a transcrição celular, culminando na síntese de Insulin-Like Growth Factor I  

(IGF-I) no fígado (PHILLIPS, YOUNG, 1976), do colágeno (YAMAGUCH, 

TAKAHASHI, 1984), e da osteocalcina (NAKAMURA, NISHTYAMA, 

SU GINOHARA, 1993).

Quanto à mediação da ação hormonal, o zinco participa também da síntese e 

secreção de hormônio de crescimento (HC) nos somatotrofos (PALMITER, 

NORSTEDT, GELINAS, 1983), assim como da ativação do IGF-I na cartilagem 

óssea (D0RUP, FLYVBJERG, EVERTS, 1991; ONER, BHAUMICK, BALA,

1984).

O zinco interage ainda com outros hormônios referentes ao crescimento ósseo, 

como a testosterona, hormônios tireoideanos, insulina e com a vitamina D 

(HAMBIDGE, 1986).

A recomendação diária de zinco para crianças entre 1 e 6 anos de idade é de 

10mg (FOOD AND NUTRITION BOARD, 1989).
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2.5 INSULIN-LIKE GROWTHFACTOR-I

Insulin-Like Growth Factor I  (IGF-I) ou Somatomedina C é um peptídeo 

composto por 70 aminoácidos, homólogo à proinsulina humana. O IGF-I tem ação 

promotora do crescimento e pertence a uma grande família de peptídeos relacionados 

à insulina, da qual também fazem parte o Insulin-Like Growth Factor-II (IGF-II), a 

insulina, a relaxina e uma variedade de peptídeos interrelacionados que foram isolados 

em pequenos invertebrados (SCHOFIELD, 1991).

O papel inicialmente atribuído ao IGF-I foi o de mediador dos efeitos do HC no 

crescimento ósseo longitudinal (SALMON, DAUGHADAY, 1957). Esta hipótese 

referida como a "Hipótese da Somatomedina", foi extensivamente confirmada e 

recentemente ampliada, para incluir os papéis autócrinos e parácrinos das 

somatomedinas em vários tecidos, além do papel endócrino originalmente descrito, o 

que ocorreu após a identificação do peptídeo do IGF-I e do seu RNAm em vários 

tecidos do organismo (D'ERCOLE, STILES, UNDERWOOD, 1984).

O IGF-I é mais dependente de HC e mais potente na promoção do crescimento, 

enquanto que o IGF-II está mais relacionado com a ação semelhante à da insulina 

(UNDERWOOD, VAN WYK, 1992).

Segundo DULAK, citado por DAUGHADAY (1992), o IGF-II foi 

originalmente caracterizado como "atividade estimuladora de multiplicação" ou MS A, 

e, atualmente, é considerado como um fator de crescimento fetal; enquanto o IGF-I 

refere-se especialmente ao crescimento pós-natal.

Os efeitos biológicos das somatomedinas são iniciados através de sua interação 

com receptores de superfície específicos. Estudos realizados com IGF-I marcado com 

125I estabeleceram a existência de dois tipos de receptores. O receptor tipo I possui 

uma estrutura semelhante ao receptor da insulina, com duas subunidades alfa 

extracelulares, ligadas por pontes dissulfídicas (130-kd); e duas subunidades beta nas 

regiões transmembrana e citoplasmática (90-kd). O receptor tipo I liga-se,
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preferencialmente, ao IGF-I, possuindo ainda sítios de ligação de alta afinidade para o 

IGF-fl e, em menor expressão, para a insulina (MASSAGUÉ, CZECH, 1982; 

UNDERWOOD, VAN WYK, 1992).

As subunidades beta dos receptores tipo I do IGF-I, assim como as do receptor 

da insulina, possuem uma região tirosino-kinase que é ativada com a ligação do 

peptídeo, resultando na fosforilação da tirosina. Esta fosforilação é aparentemente 

essencial para a promoção do crescimento, assim como para outras ações dos 

respectivos peptídeos (UNDERWOOD, VAN WYK, 1992; YARDEN, ULLRICH, 

1988). O IGF-n, por sua vez, liga-se, preferencialmente, ao receptor tipo D, o qual 

não possui subunidades dissociáveis ou atividade tirosino-kinase, possuindo pouca 

semelhança com o receptor de insulina (OPPENHEIMER, PESSIN, MASSAGUÉ,

1983).

O IGF-I é produzido em vários órgãos (D'ERCOLE, STILES, 

UNDERWOOD, 1984; HAN, D'ERCOLE, LUND, 1987), mas o fígado é a maior 

fonte da forma circulante do peptídeo (McCONAGHEY, SLEDGE, 1970; 

SCHWANDER, HAURI, ZAPF, 1983). A maior parte do IGF-I presente no soro e 

fluidos corporais encontra-se ligada às proteínas de ligação de alta afinidade 

(IGFBPs), sendo que menos de 5% encontra-se sob a forma livre. A forma circulante 

encontrada é um complexo de 150 kd que corresponde ao IGF-I, IGFBP-3 (47-53 kd) 

e uma subunidade ácido- lábil (84-86 kd). O restante do IGF-I circula como um 

complexo de 30-40 kd (IGF-I ligado à IGFBP-I, -2 ou -4). Existem, até o momento, 

seis IGFBPs já identificadas (ADAMO, LE ROITH, ROBERTS, 1993), sendo que 

cada uma destas proteínas de ligação é regulada de modo diferente e exerce função 

distinta (BAXTER, MARTIN, BENIAC, 1989).

A concentração normal de IGF-I no homem adulto está em tomo de 200 ng/ml. 

Ao nascimento, a concentração de IGF-I é cerca da metade do valor do adulto. Logo 

antes da puberdade, os valores de IGF-I alcançam os níveis observados nos adultos. 

Na puberdade, estes níveis aumentam duas à três vezes, enquanto os de IGF-II não se 

alteram significativamente. Em indivíduos com nanismo hipofisário, os níveis de IGF-I
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estão em tomo de 10 ng/ml. Por outro lado, pacientes com tumores secretores de HC 

mostram concentrações elevadas de IGF-I (600-1000 ng/ml), com níveis normais ou 

subnormais de IGF-II (HUMBEL, 1990). Existem descrições de outras condições 

clínicas que também levam à diminuição das concentrações de IGF-I, como a cirrose 

hepática, síndrome de Mauriac, hipotireoidismo primário e desnutrição 

(DAUGHADAY, ROTWEIN, 1989; FROESCH, SCHMID, SCHWANDER, 1985).

2.6 IGF-I COMO MARCADOR NUTRICIONAL

Da mesma forma que o hormônio de crescimento (COPELAND, 

UNDERWOOD, VAN WYK, 1980), a ingesta alimentar e o estado nutricional 

exercem papel fundamental na regulação do IGF-I (KETELSLEGERS, THISSEN, 

MAITER, 1993). Segundo estudos em adultos voluntários, a variação observada nas 

concentrações séricas de IGF-I durante alterações no aporte nutricional, apresenta 

uma maior sensibilidade como marcador nutricional, do que proteínas plasmáticas 

como a transferrina, prealbumina e a proteína ligadora de retinol (CLEMMONS, 

UNDERWOOD, DICKERSON, 1985).

Desde o primeiro relato da diminuição dos níveis de IGF-I, em crianças com 

desnutrição energético-protéica (GRANT, HAMBLEY, BECKER, 1973), estudos 

têm mostrado a estreita relação entre o IGF-I e fatores nutricionais.

A observação do crescimento da cartilagem de ratos submetidos ao jejum e, 

posteriormente, realimentados, mostra que uma ingesta alimentar adequada é 

fundamental para a manutenção de níveis normais de IGF-I (PHILLIPS, YOUNG, 

1975). Embora tenha sido demonstrado que alterações agudas do estado nutricional 

alteram as concentrações de IG F-I, (CLEMMONS, UNDERWOOD, DICKERSON,

1985), este peptídeo mostrou-se útil também como marcador nutricional em 

programas de suplementação alimentar, em populações de crianças cronicamente 

desnutridas (LÓPEZ-JARAMILLO, GARCIA, PREVOT, et al., 1992).
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Entre os fatores nutricionais relacionados com a regulação dos níveis de IGF-I, 

destacam-se o aporte protéico e o energético (ISLEY, UNDERWOOD, 

CLEMMONS, 1983), a qualidade das proteínas (CLEMMONS, SEEK, 

UNDERWOOD, 1985; KETELSLEGERS, TfflSSEN, MAITER, et ai, 1993), e o 

zinco (D0RUP, FLYVBJERG, EVERTS, 1991; ONER. BHAUMICK, BALA,

1984). Demonstrou-se em homens adultos, que os valores de IGF-I diminuem a partir 

de 24 horas do início do jejum, alcançando 10-15% do valor basal no décimo dia , 

normalizando-se com a realimentação. Neste mesmo estudo, observa-se que o IGF-I 

compara-se ao balanço nitrogenado como indicador da perda de nitrogênio, podendo 

ser utilizado para a monitorização de mudanças no metabolismo protéico, durante 

alterações do estado nutricional (CLEMMONS, KLIBANSKI, UNDERWOOD, et 

al., 1981; ISLEY, UNDERWOOD, CLEMMONS, 1983). Esta estreita relação entre 

o estado anabólico e catabólico do indivíduo com as concentrações séricas de IGF-I, 

suscitaram o interesse pelo uso do IGF-I como marcador nutricional.

A desnutrição protéica, a deficiência de zinco, a síntese e atividade do IGF-I 

estão intimamente relacionadas (COSSACK, 1986; PHILLIPS, YOUNG, 1975). 

Experimentos em ratos, submetidos à restrição de zinco e proteína, demonstram uma 

diminuição da síntese do IGF-I, a qual não é normalizada com suplementação 

protéica. Por outro lado, animais sob dieta hipoprotéica, suplementados com zinco, 

obtêm um aumento significativo dos níveis de IGF-I (COSSACK, 1986). Observa-se 

também, neste experimento, uma alta correlação entre a atividade do IGF-I com o 

ganho de peso e o aumento da concentração de zinco na tíbia destes animais. Outros 

autores também demonstram que a deficiência de zinco leva à redução dos níveis 

séricos de IGF-I (D0RUP, FLYVBJERG, EVERTS, 1991; ONER, BHAUMICK, 

BALA, 1984), assim como reduz o peso da epífise tibial em ratos (ONER, 

BHAUMICK, BALA, 1984). A administração de hormônio de crescimento bovino a 

esses animais não normaliza os níveis de IGF-I, o que ocorre apenas com a adição de 

zinco (ONER, BHAUMICK, BALA, 1984).
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Conclui-se que a síntese do IGF-I depende do zinco como um cofator, além do 

estímulo exercido pelo HC. O aumento da velocidade de crescimento em resposta à 

suplementação com zinco é descrita em humanos (GHAVAMI-MAIBODI, COLLIP, 

CASTRO-MAGANA, et al., 1983; GffiSON, VANDERKOOY, MacDONALD, et 

a i, 1989; NAKAMURA, NISHIYAMA, SUGINOHARA, 1993; RONAGHY, 

REINHOLD, MAHLOUDJI. 1974; WALRAVENS, HAMBIDGE, 1976; 

WALRAVENS, KREBS, HAMBIDGE, 1983,), assim como o ganho de peso 

(GOLDEN, GOLDEN, 1981).

Embora sejam realizados muitos estudos acerca dos mecanismos, através dos 

quais os fatores nutricionais influenciam os valores de IGF-I séricos no ser humano, 

estes não estão ainda completamente elucidados (BANG, HALL, 1992). Nos casos de 

restrição protéica severa (kwashiorkor) ou deprivação energético-protéica (marasmo), 

o retardo de crescimento está associado a níveis baixos de IGF-I, embora se 

encontrem concentrações normais ou até elevadas de HC (GRANT, HAMBLEY, 

BECKER, 1973; HINTZ, SUSKIND, AMATAYAKUL , et al., 1978; SOLIMAN, 

HASSAN, AREF, et al., 1986). A diminuição de IGF-I observada no homem durante 

os períodos de jejum está associada à elevação do HC sérico (HO, VELDHU1S, 

JOHNSON, et al., 1988). Além disso, a resposta do IGF-I ao HC exógeno está 

bloqueada em pacientes com deficiência de HC submetidos à restrição alimentar 

(MERIMEE, FROESH, 1982). Do mesmo modo, ratos com níveis reduzidos de 

IGF-I, devido à restrição alimentar, não apresentam alterações nos níveis deste 

peptídeo à administração de doses farmacológicas de HC (PHILLIPS, YOUNG, 

1975). Estes estudos demonstram que a deprivação nutricional causa um estado de 

resistência ao HC (KETELSLEGERS, THISSEN, MAITER, et a l, 1993).

Experimentos realizados em ratos, utilizando-se HC bovino marcado com 125 I, 

demonstram uma correlação entre a diminuição dos níveis de IGF-I durante um 

período de restrição nutricional, com o decréscimo dos sítios de ligação do HC no 

fígado (MAES, UNDERWOOD, KETELSLEGERS, 1983). Embora a diminuição 

dos receptores hepáticos seja evitada com a infusão contínua de HC, não há
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interferência sobre os níveis de IGF-I, que permanecem baixos (THISSEN, TRIEST, 

UNDERWOOD, et al., 1990). Da mesma forma, MAES, AMAND, UNDERWOOD 

(1988), mostram uma resposta diminuída do IGF-I ao HC exógeno, em ratos 

hipofisectomizados e submetidos à dieta hipoprotéica, independente da ligação normal 

do HC aos receptores hepáticos. Portanto, atribui-se a resistência ao HC, neste caso, 

a um defeito pós-receptor (THISSEN, TRIEST, MOATS-STAATS, 1991).

Observa-se que a redução do aporte nutricional global, assim como a restrição 

especificamente protéica resultam na diminuição da transcrição de RNAm do IGF-I 

no fígado (EMLER, SCHALCH, 1987; MOATS-STAATS, BRADY, 

UNDERWOOD, 1989; STRAUSS, TAKEMOTO,1990; THISSEN, UNDERWOOD, 

1992), o que também ocorre em outros tecidos, como o renal, muscular, intestinal e 

cerebral (LOWE, ADAMO, WERNER, et al., 1989; VANDEHAAR et al., 1991). A 

diminuição do RNAm do IGF-I depende também da qualidade da proteína na dieta 

(MIURA, KATO, NOGUCHI, 1992). A administração de altas doses de HC 

normalizam a expressão do RNAm do IGF-I no fígado sem, no entanto, aumentar os 

níveis séricos de IGF-I, o que sugere um defeito pós-receptor à nível pré-translacional 

ou translacional (KETELSLEGERS, THISSEN, MAITER, et al., 1993).

Além da diminuição da formação do IGF-I, constatou-se que a restrição 

protéica acelera a depuração e a degradação do IGF-I (THISSEN, DAVENPORT, 

PUCILOWSKA, e ta l., 1992).

A concentração da IGFBP-3 é regulada pelo HC e pelo IGF-I (MAITER, D., et 

al., 1991; THISSEN, J. P.; UNDERWOOD, L. E.), e tende a diminuir com a 

restrição alimentar (BANG, HALL, 1992). PUCILOWSKA, DAVENPORT, 

KLABIR et al., (1993), demonstram uma correlação entre a diminuição dos níveis de 

IGF-I e IGFBP-3 em crianças agudamente desnutridas. Por outro lado, a IGFBP-2 

está elevada nesta situação, sendo restabelecida ao normal apenas com uma dieta 

hiperprotéica. Isto sugere a importância do conteúdo protéico da dieta na regulação 

da IGFBP-2.



OBJETIVOS

1) Verificar a interferência do farelo de arroz como suplemento alimentar no estado 

nutricional de crianças, por meio da dosagem do IGF-I, IGFBP-2 e IGFBP-3.

2) Avaliar a influência do farelo de arroz como suplemento alimentar nas 

concentrações séricas de cobre e zinco.



CASUÍSTICA E MÉTODOS

O Projeto de Pesquisa deste estudo obteve a aprovação do Comitê de Ética do 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.

A realização do mesmo na Creche Municipal Xapinhal-Pirineus foi autorizada 

pela Secretaria da Criança da Prefeitura Municipal de Curitiba.

A inclusão das crianças na amostra fez-se mediante termo de consentimento 

assinado por um de seus responsáveis, previamente informado sobre a natureza do 

estudo (anexo 1).

4.1 CASUÍSTICA

4.1.1 Tipo de Estudo

Trata-se de um estudo prospectivo realizado em um grupo de crianças que 

freqüentam a Creche Municipal Xapinhal-Pirineus, localizada na periferia da cidade de 

Curitiba. Usou-se um processo de randomização, pelo qual este grupo foi dividido em 

dois subgrupos (Controle e Farelo).

O período de desenvolvimento do estudo abrangeu duas etapas claramente 

diferenciadas. Na primeira delas (dezembro de 1992 a julho del993), mostraram-se 

como necessários:

a) identificação e caracterização do âmbito de efetivação da pesquisa;

b) organização dos elementos institucionais e específicos para a 

operacionalização do experimento;
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c) discussão dos critérios de inclusão em função da população existente 

na creche.

Na segunda etapa (agosto a dezembro de 1993) realizou-se o experimento 

propriamente dito.

A seguir, apresenta-se um demonstrativo desta seqüência:

4.1.2 Local

A Creche Xapinhal-Pirineus faz parte da Rede Municipal de Creches de 

Curitiba e localiza-se no bairro Pinheirinho, periferia da cidade (anexo 2). A mesma 

presta atendimento a uma das regiões mais carentes da cidade, sendo que cerca de 

90% das crianças que a freqüentam pertencem a famílias que residem em zona de 

invasão (Zona de Invasão Xapinhal). No grupo de crianças estudado, observou-se 

uma renda familiar mensal de até 1 salário mínimo em 50% dos casos, e de 2 salários 

mínimos em 40%, refletindo a condição sócio-econômica desfavorável destas famílias. 

As refeições fornecidas pela creche são a principal fonte de alimento destas crianças.

O funcionamento da creche ocorre de segunda à sexta-feira, das 07 h às 18 

horas, período no qual as crianças recebem quatro refeições (desjejum, almoço, 

lanche, sopa), além dos cuidados com higiene, orientação pedagógica e recreação. 

Além disso, regularmente realizam-se reuniões com as famílias destas crianças, 

abrangendo assuntos do interesse da comunidade. Os meses de janeiro e julho 

correspondem aos períodos de férias, durante os quais todas as atividades estão 

suspensas.

Atualmente, a creche fornece atendimento a 142 crianças entre 3 meses e 6 

anos de idade. As crianças são agrupadas em salas específicas conforme a idade 

(berçário I e n , maternal I e n, jardim I e II), onde ficam sob os cuidados das 

atendentes infantis (2 para cada sala). A disposição da creche, encontra-se a
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supervisora técnica, o diretor, o secretário, a professora, 12 atendentes infantis, 2

cozinheiras, a lactarista, além de 4 auxiliares de serviço geral.

As refeições são preparadas diariamente pelas cozinheiras, sendo que as 

atendentes infantis encarregam-se de confeccionar os pratos com as porções de 

comida destinadas às crianças.

4.1.3 Dieta Fornecida na Creche

A fim de se conhecer o valor aproximado de calorias e proteínas presente na 

dieta fornecida pela creche e com o auxílio de uma nutricionista, desenvolveu-se um

plano para esta análise, com base nas condições reais do local.

Evidenciou-se o valor de todas as medidas utilizadas de rotina para a confecção 

dos alimentos. Com base na tabela de Composição Química dos Alimentos 

(FRANCO, 1989), pôde-se calcular o valor nutricional de cada porção de alimento 

fornecida à criança, durante um período de 30 dias consecutivos. A cada refeição 

sorteava-se um dos pratos destinados às crianças, procedendo-se a pesagem Utilizou- 

se a balança de precisão da Agran, com carga máxima de 1050 gramas.

Mediante este procedimento, obtiveram-se os valores de 1115,4 ± 118,7 kcal e

28,8 ± 7,7 gramas de proteína, contidos na dieta fornecida diariamente às crianças.

4.1.4 População de Referência

Para a escolha da população de estudo, selecionaram-se, inicialmente, todas as 

crianças que freqüentavam regularmente a creche, com idade entre 2 e 5 anos, num 

total de 73.
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Todas foram avaliadas do ponto de vista pôndero-estatural, sendo que os dados 

de peso, estatura, sexo e idade foram submetidos ao Programa de Análise 

Antropométrica, incluído no software EPI-INFO versão 5.01 b (US DEPARTMENT 

OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. PUBLIC HEALTH SERVICE. 

CENTERS OF DISEASE CONTROL, 1990), que utiliza o padrão NCHS, 

recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. 

Obtiveram-se os seguintes indicadores do estado nutricional: peso/idade (P/I), 

altura/idade (A/I) e peso/altura (P/A), referentes à cada criança.

A seguir, calculou-se a diferença entre os valores observados com aqueles de 

referência para a idade e sexo, em unidades de desvio-padrão (Z-score). A partir 

destes dados pôde-se empregar o método proposto por MORA (1989), que determina 

a prevalência estandardizada da desnutrição. A prevalência estandardizada é definida 

como a proporção de casos na população observada que está fora da distribuição 

normal dos valores de referência, e representa o valor mais próximo do déficit real de 

peso e ou estatura observados numa população.

De acordo com as figuras 2 e 3, observa-se que a distribuição dos indicadores 

P/I e A/I respectivamente, está deslocada para a esquerda da distribuição normal da 

população de referência utilizada - NCHS; evidenciando o déficit pôndero-estatural 

dessas crianças.

O cálculo da prevalência estandardizada revelou um déficit real de 32,2% para 

o índice A/I nesta população, em relação à de referência, representado pela área 

listrada da figura 3. Por outro lado, quanto ao índice P/I observou-se um déficit real 

de 8,81% identificado pela área listrada da figura 2. Estes dados confirmam outros 

estudos que mostram um déficit maior de estatura do que de peso neste tipo de 

população (PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, 1992), devido a 

recuperação mais rápida do peso em relação à estatura. Este fato reflete-se na curva 

de distribuição do índice P/A que está deslocada para a direita, pois representa 

crianças em recuperação do peso, porém ainda baixas (figura 4).



28

4.1.5 População de Estudo

A fim de incluir na amostra o maior número possível de crianças com algum 

déficit nutricional, procurou-se valorizar a sensibilidade do método deslocando-se o 

nível de corte para a direita. Para isso, estabeleceu-se um limite de peso e estatura 

situado no -0,5 desvio-padrão, equivalente ao percentil 30 ( figuras 2, 3 e 4).

Dentro desse limite, encontrou-se um total de 47 crianças. A seguir, este grupo 

foi dividido, por meio de processo de randomização, em 2 subgrupos de 23 e 24 

crianças, que constituíram o Grupo Controle e o Grupo Farelo respectivamente, os 

quais não apresentavam diferença significativa quanto ao peso, estatura, sexo ou 

idade.

Todas as crianças foram examinadas clinicamente antes de serem incluídas no 

estudo, e reavaliadas semanalmente durante os 4 meses de acompanhamento.

O controle da presença das crianças na creche foi realizado diariamente, com 

ficha de freqüência preenchida pela investigadora (anexo 3).

Exame parasitológico de fezes foi realizado em todas as crianças, sendo que 

72,3% apresentaram algum tipo de parasitose intestinal. Entre estas, encontrou-se 

Giardia lamblia em 58,8%, Ascaris lumbricoides em 38,8% e Enterobius 

vermicularis em 3%. Observou-se ainda a presença concomitante de 2 ou 3 parasitas 

em 20% das crianças. As crianças afetadas foram tratadas conforme o seguinte 

esquema:

a) cambendazol + mebendazol, na dose de 5 ml a cada 12 horas, por 3 

dias consecutivos;

b) tinidazol, dose única.

Os medicamentos foram fornecidos pelo laboratório UCI-FARMA 

(EXELMIN®, TRINIZOL®) e administrados na creche.
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FIGURA 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS ÍNDICES PESO/IDADE 
EM  RELAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO PADRÃO (NCHS)

Desvios Padrão da Referência NCHS

AMOSTRA
NCHS
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FIGURA 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS ÍNDICES ALTURA/IDADE 
EM  RELAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO PADRÃO (NCHS)

Desvios Padrão da Referência NCHS

AMOSTRA
NCHS
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FIGURA 4 - DISTRIBUIÇÃO DOS ÍNDICES PESO/ALTURA 
EM RELAÇÃO Ã DISTRIBUIÇÃO PADRÃO (NCHS)

Desvios Padrão da Referência NCHS

AMOSTRA
NCHS
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4.1.5.1 Critérios de Inclusão

Crianças freqüentando a Creche Xapinhal-Pirineus regularmente que 

apresentassem:

a) idade cronológica compreendida entre 2 e 5 anos;

b) peso e ou estatura situados até - 0,5 desvio padrão (NCHS);

c) termo de consentimento firmado pelos responsáveis pela criança.

4.1.5.2 Critérios de Exclusão

a) recusa do farelo de arroz na alimentação;

b) doença crônica;

c) interrupção do experimento, por qualquer razão, por mais de 7 dias 

consecutivos;

d) solicitação do paciente ou responsável.

4.2 MÉTODOS

4.2.1 Farelo de Arroz

4.2.1.1 Obtenção e Preparo

Adquiriu-se o farelo a granel, diretamente na instalação beneficiadora de arroz, 

localizada na cidade de Curitiba. Sua obtenção resultou do polimento do arroz (Oriza
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sativa) por abrasão, da variedade agulhinha tipo 2, proveniente de um só lote, 

produzido no Estado do Rio Grande do Sul.

Todo farelo, (60 Kg), foi peneirado por três vezes, havendo um descarte de 

cerca de 20%, constituído de restos de cascas e sujidades. Em seguida, submeteu-se o 

mesmo ao tratamento térmico, semelhante ao empregado por comunidades que 

utilizam o farelo como complemento da dieta.

O farelo foi torrado em panela na chama de fogão doméstico, misturando-se 

constantemente. Foram utilizados 500 gramas de cada vez, sendo que o processo teve 

duração de cerca de 10 minutos.

A estocagem do farelo foi feita em sacos plásticos, colocados sob refrigeração 

a -20°C. A medida em que necessárias, as porções de farelo eram transferidas à 

geladeira, de forma gradativa, onde eram estocadas por até 30 dias.

4.2.1.2 Análise do Farelo de Arroz

As dosagens da composição centesimal, dos minerais, das vitaminas e da 

aflatoxina, assim como a análise microbiológica, foram realizadas pelo Instituto de 

Tecnologia do Paraná (TECPAR). A dosagem dos aminoácidos foi realizada pela 

empresa NUTRIS (Curitiba-PR). Todas as análises foram realizadas no farelo 

previamente peneirado e torrado.

4.2.1.2.1 Composição Centesimal

A composição centesimal desta amostra de farelo de arroz (anexo 4), é 

semelhante àquelas encontradas na literatura (ALENCAR, ALVARENGA, 1990; 

BARBER, BENEDITO DE BARBER, 1974; EGGUN, JULIANO, MANINGAT, 

1982; SAUNDERS, 1985; U.S.A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1975).
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a) umidade: determinada pelo método da Official Methods o f Analysis - 

A.O.A.C. (1970);

b) proteína: determinada como proteína total, multiplicando-se a 

percentagem do nitrogênio determinado pelo método de Kjeldahl (1984) 

pelo fator de conversão do nitrogênio para proteína de 6,25, American 

Association o f Cereal Chemists - A.A.C.C, (1976);

c) extrato etéreo: determinado pelo método da A.A.C.C., (1976);

d) resíduo mineral fixo: determinado pelo método da A.O.A.C., (1990);

e) fibras: determinadas pelo método da A.O.A.C., (1970).

4.2.1.2.2 Minerais

A concentração dos minerais encontrada na amostra de farelo (anexo 4) 

assemelha-se às descritas na literatura (JULIANO, 1972; SAUNDERS, 1985; 

ALENCAR, ALVARENGA, 1990; U S A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 

1975), com exceção do nível de ferro que é inferior.

a) fósforo: determinado pelo método da A.O.A.C., (1970) adaptado;

b) magnésio, potássio, cálcio, sódio, ferro, manganês, cobre e zinco: 

determinados por Espectofotometria de Absorção Atômica.

4.2.1.2.3 Vitaminas

Vitamina Bl e niacinamida (anexo 4) foram determinadas por Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência (H.P.L.C.), que mostrou valores semelhantes aos da 

literatura no que diz respeito à vitamina Bl, porém, apresentou uma concentração 

menor de niacinamida (SAUNDERS, 1985).
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4.2.1.2.4 Aminoácidos

Ácido aspártico, treonina, serina, ácido glutâmico, glicina, alanina, cistina, 

valina, metionina, isoleucina, leucina, tirosina, fenilalanina, lisina, histidina e arginina 

foram determinados por H.P.L.C. (anexo 5), e suas concentrações foram semelhantes 

às encontradas na literatura (SAUNDERS, 1985).

4.2.1.2.5 Aflatoxina

Foi determinada pelo método da A.O.A.C. (SOARES, RODRIGUES, 1989), 

não sendo detectada nesta amostra de farelo de arroz à nível de 15 fig/kg (anexo 6).

4.2.. 1.2.6 Análise Microbiológica

Considerou-se esta amostra de farelo de arroz como produto aceitável para 

consumo quanto à análise microbiológica (anexo 7) (BRASIL, 1987).

4.2.1.3 Administração do Farelo de Arroz

Para a mensuração da porção de farelo administrada, utilizou-se um recipiente 

plástico, previamente aferido em balança analítica (E, METTLER, tipo H 6, Zurich, 

Suiça). Desta forma, 5,8 ± 0,1 lg de farelo de arroz foram administrados duas vezes 

ao dia, adicionados às refeições do almoço e sopa.

O farelo foi adicionado aos alimentos de forma direta, durante a confecção do 

prato de refeição individual da criança, por uma atendente infantil previamente 

treinada pela investigadora.
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As dietas do Grupo Controle e Farelo foram consideradas semelhantes, pois o 

conteúdo de proteínas e calorias presente na porção de farelo não ultrapassa 1,35 g e

40,6 kcal respectivamente.

4.2.1.3.1 Estudo Piloto

A fim de se observar como seria a aceitação do farelo de arroz na alimentação 

das crianças da creche, realizou-se um estudo piloto. Sortearam-se 10 crianças entre 2 

e 5 anos de idade, as quais receberam a suplementação durante 7 dias. Não houve 

problemas com relação à aceitação do farelo, assim como não se observaram sobras 

de alimentos após as refeições.

4.2.2 Parâmetros Antropométricos

O peso foi verificado no início do estudo e, a seguir, mensalmente. A pesagem 

foi realizada sempre pela investigadora, em uma balança da marca Filizola, ajustada 

antes de cada pesagem. As crianças foram pesadas desnudas, sempre no mesmo 

período do dia (entre 8 h e 10 h). Obteve-se uma média de 3 medidas sucessivas.

A estatura foi medida pela investigadora no início, no terceiro e quarto meses 

do estudo, após a pesagem. Utilizou-se, para este fim, um estadiômetro fixo na parede 

com cursor imantado. Obteve-se a média de 3 medidas sucessivas.
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4.2.3 Exames Complementares

4.2.3.1 Obtenção da Amostra

Obtiveram-se amostras de sangue basais, assim como no primeiro e quarto 

meses do estudo. A coleta do sangue foi feita unicamente pela investigadora, no 

período entre 7h 30 min e 10 h, estando a criança em jejum de pelo menos 8 horas.

Para a coleta, utilizou-se um dispositivo tipo Butterfly número 21 e seringas de 

plástico descartáveis. O sangue foi colhido de uma veia superficial da prega anterior 

do cotovelo, localizada com o auxílo de um garrote de borracha, solto logo após a 

introdução da agulha. Um volume de 11 ml era coletado sem anticoagulante, e 

distribuído da seguinte forma:

a) 2 ml colocados em tubo de vidro contendo sal potássico de ácido 

dietil-tetracético (EDTA), para realização de hemograma;

b) 4 ml colocados em tubo de vidro para a dosagem de fósforo, 

magnésio, proteínas totais e frações, creatinina (a dosagem de creatinina 

foi realizada apenas na primeira amostra de sangue, a fim de se evitar a 

inclusão de crianças que tivessem alteração da função renal);

c) 2,5 ml colocados em tubos de vidro, para as dosagens de cobre e 

zinco;

d) 2,5 ml colocados em tubo de vidro para as dosagens de IGF-I, 

IGFBP-2 e IGFBP-3.

O sangue para a feitura do hemograma e dosagem de fósforo, magnésio, 

proteínas totais e frações e creatinina foi encaminhado ao laboratório logo após a 

coleta. O restante foi colocado em estufa a 37°C para a retração do coágulo. A
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seguir, procedeu-se a centrifugação do material em 2500 rpm, por 10 minutos. O soro 

obtido foi colocado em tubos plásticos e armazenado dentro de sacos plásticos 

mantidos a -20 °C. Estas amostras permaneceram nestas condições até o momento 

do envio para as demais dosagens.

Os tubos e ponteiras em contato com as amostras destinadas às dosagens de 

cobre e zinco, foram previamente submetidos à seguinte lavagem:

a) lavagem comum e secagem;

b) HC13N durante 24 horas;

c) água deionizada durante 24 horas (trocada 3 vezes);

d) EDTA 0,1% durante 24 horas;

e) água deionizada durante 24 horas (trocada 3 vezes);

f) secagem em estufa limpa.

4.2.3.2 Hemograma

O hemograma foi realizado por meio do contador automático de células 

Coulter, Modelo SSr (Coulter Eletronics, Hialeah, Flórida, EUA), com a 

determinação da hemoglobina, hematócrito e do volume corpuscular médio.

4.2.3.3 Bioquímica

Os seguintes métodos foram utilizados para as determinações bioquímicas:

a) fósforo inorgânico sérico - método de AMADOR e URBAN (1972);

b) magnésio sérico - método do azul de xilidil (MANN, YOE, 1956);



39

c) creatinina plasmática - reação de JAFFE (FRANKEL, REITMAN, 

SONNENWIRTII. 1970);

d) as proteínas totais séricas foram avaliadas pelo método do biureto 

(GORNALL, BARDAW1LL, DAVID, 1949);

e) a albumina sérica foi dosada pelo método do verde bromocresol 

(DOUMAS, WATSON, BIGGS, 1971);

f) as globulinas séricas foram calculadas pela diferença entre o valor das 

proteínas totais e o da albumina;

g) o zinco e o cobre séricos foram determinados por meio de 

espectrofotômetro de absorção atômica (Shimadzu, Japão).

As dosagens de creatinina, fósforo, proteínas totais e frações foram realizadas 

em auto analisador bioquímico da Technicon Instruments Corporation (Tarryntown, 

New York, 10591). O zinco e o cobre séricos foram determinados em duplicata, 

sendo que o erro intra-ensaio observado foi de 2,6% para a dosagem do zinco, e de 

5,6% para a do cobre. A sensibilidade do método é de 0,02 |ig/ml para o zinco, e 0,07 

(.ig/ml para o cobre.

4.2.3 4 IG F-I, IGFBP-2 E IGFBP-3

a) as concentrações séricas de IGF-I foram determinadas após a 

extração das IGFBPs, por meio de radioimunoensaio (COPELAND, 

UNDERWOOD, VAN WYK, 1980; DAVENPORT, SVOBODA, 

KOERBER etal., 1988);
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b) as dosagens de IGFBP-2 e IGFBP-3 foram realizadas por 

radioimunoensaio (PUCILOWSKA, DAVENPORT, KABIR et al., 

1993).

4.2.3.5 Exame Parasitológico

O exame parasitológico de fezes foi realizado segundo os métodos de RUGAI, 

MATTOS e BRISOLA; FAUST e HOFFMANN, PONS e JENNER, citados por 

AMATO NETO, CAMPOS e FERREIRA (1961).

4.2.4 Análise Estatística

O experimento foi conduzido utilizando-se um delineamento inteiramente 

casualizado com dois tratamentos e número diferente de repetições. Os dois 

tratamentos foram o Farelo e o Controle, o primeiro ministrado a um grupo de 24 

crianças, e o segundo a um grupo de 23 , totalizando-se 47 parcelas.

A variação devida aos efeitos dos tratamentos foi testada pelo teste F e as 

médias destes foram comparadas usando-se o teste Tukey (VIEIRA, HOFFMANN, 

1989).



RESULTADOS

5.1 PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS

Conforme mostram as tabelas 1 e 2, a análise da variância para peso e estatura, 

respectivamente, não demonstrou alteração significativa destas variáveis entre o 

Grupo Controle e Farelo. Observam-se nestas tabelas, os coeficientes de variação 

encontrados. As médias das variáveis peso e estatura, comparadas pelo teste Tukey, 

encontram-se nas tabelas 3 e 4 respectivamente.

TABELA 1 - ANÁLISE DA VARIÂNCIA E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO PARA 

O PESO

Fase do Estudo Probabilidade F Coeficiente de Variação 
(%)

Basal 0,51 17,33
mês 1 0,57 15,89
mês 2 0,52 15,93
mês 3 0,59 15,42
mês 4 0,28 15,12
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TABELA 2 - ANÁLISE DA VARIÂNCIA E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO PARA 

A ESTATURA

Fase do Estudo Probabilidade F Coeficiente de Variação
(%)

Basal 0,51 8,24
mês 3 0,40 8,15
mês 4 0,25 8,15

TABELA 3 - MÉDIAS DE PESO (Kg) DOS GRUPOS FARELO E CONTROLE 

COMPARADAS PELO TESTE TUKEY NAS DIFERENTES FASES DO ESTUDO

Fase do Estudo Grupo Farelo Grupo Controle

Basal 15,01 a 14,48 a
mês 1 15,65 a 15,07 a
mês 2 15,45 a 14,99 a
mês 3 15,64 a 15,05 a
mês 4 15,80 a 15,07 a

Médias referidas por letras diferentes diferem entre si, significativamente, a 5% de 
probabilidade.
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TABELA 4 - MÉDIAS DE ESTATURA (cm) DOS GRUPOS FARELO E 

CONTROLE COMPARADAS PELO TESTE TUKEY NAS DIFERENTES FASES 

DO ESTUDO

Fase do Estudo Grupo Farelo Grupo Controle

Basal 97,37 a 95,81 a
mês 3 98,56 a 97,08 a
mês 4 99,27 a 97,66 a

Médias referidas por letras diferentes diferem entre si, significativamente, a 5% de 
probabilidade.

5.2 CREATININA

A dosagem sérica de creatinina foi realizada na amostra de sangue basal, a fim 

de se evitar a inclusão de crianças com possível alteração da função renal no grupo de 

estudo.

Todas as dosagens apresentaram resultados dentro da faixa de normalidade 

(0,3-0,5 mg/dl), com uma média de 0,44 ± 0,05 mg/dl.

5.3 PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES

Os níveis de proteína total e de globulina estiveram dentro da normalidade,

6,0 - 8,0 e 1,0 - 3,0 g/dl respectivamente. Em relação aos valores de albumina, 

observaram-se valores discretamente abaixo da faixa da normalidade (4,0 - 5,8 g/dl) 

em ambos os grupos no período basal, sendo que no Grupo Farelo isto ocorreu 

durante todo o estudo. Entretanto, conforme a análise da variância (tabela 5), não 

ocorreram diferenças significativas entre os grupos quanto aos valores destas
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variáveis em nenhuma fase do estudo. Na tabela 6 encontram-se as médias destas 

comparadas pelo teste Tukey.

TABELA 5 - ANÁLISE DA VARIÂNCIA E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO PARA 

A PROTEÍNA TOTAL, ALBUMINA E GLOBULINA

Proteína Total Albumina Globulina

Fase do Estudo Prob. F C.V. Prob. F C.V. Prob.F C.V.
% % %

Basal 0,74 5,1 0,52 5,3 0,57 10,7
Mês 1 0,22 5,9 0,08 5,9 0,91 13,5
Mês 4 0,09 7,9 0,60 10,4 0,51 15,5

TABELA 6 - MÉDIAS DA PROTEÍNA TOTAL, ALBUMINA E GLOBULINA DOS 

GRUPOS FARELO E CONTROLE COMPARADAS PELO TESTE TUKEY NAS 

DIFERENTES FASES DO ESTUDO

Proteína Total 
g/dl

Albumina
g/dl

Globulina
g/dl

Fase do Estudo Farelo Controle Farelo Controle Farelo Controle

Basal 6,56 a 6,53 a 3,95 a 3,91a 2,60 a 2,65 a
Mês 1 6,36 a 6,50 a 3,94 a 4,06 a 2,42 a 2,43 a
Mês 4 6,22 a 6,47 a 3,90 a 4,00 a 2,38 a 2,46 a

Médias referidas por letras diferentes diferem entre si, significativamente, a 5% de 
probabilidade.
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5.4 HEMOGRAMA

As variáveis analisadas no hemograma não apresentaram diferenças 

significativas entre os 2 grupos ao longo do estudo, como mostram as tabelas 7 e 8. 

Constatou-se que 53% das crianças apresentavam níveis basais de hemoglobina 

abaixo do percentil 3 (DALLMANN, 1979), sendo a anemia, portanto, um achado 

freqüente nestas crianças.

TABELA 7 - ANÁLISE DA VARIÂNCIA E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO PARA 

A HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO E VOLUME CORPUSCULAR MÉDIO 

(VCM)

Hemoglobina Hematócrito VCM

Fase do Estudo Prob.F c .v . Prob.F C.V. Prob.F C.V.
% % %

Basal 0,19 13,7 0,10 12,2 0,91 9,5
Mês 1 0,98 9,6 0,84 7,4 0,97 9,3
Mês 4 0,64 8,6 0,60 7,1 0,88 8,9
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TABELA 8 - MÉDIAS DA HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO E VOLUME 

CORPUSCULAR MÉDIO (VCM) DOS GRUPOS FARELO E CONTROLE 

COMPARADAS PELO TESTE TUKEY NAS DIFERENTES FASES DO ESTUDO

Hemoglobina
g/dl

Hematócrito
%

VCM
fL

Fase do Estudo Farelo Controle Farelo Controle Farelo Controle

Basal 11,2a 10,7 a 34,6 a 32,6 a 76,1 a 75,9 a
Mês 1 10,9 a 10,9 a 33,3 a 33,5 a 75,5 a 75,4 a
Mês 4 11,2a 10,9 a 33,2 a 32,6 a 75,6 a 75,8 a

Médias referidas por letras diferentes diferem entre si, significativamente, a 5% de 
probabilidade.

5.5 FÓSFORO E MAGNÉSIO

Os níveis séricos de fósforo mantiveram-se dentro dos limites normais (4,0 -

6,0 mg/dl) e, pela análise da variância, não houve diferenças significativas entre os 

Grupos Farelo e Controle. Por outro lado, os valores de magnésio estiveram abaixo 

da faixa da normalidade (1,9 - 2,5 mg/dl) em ambos os grupos durante todo o estudo, 

sendo que após o primeiro mês observou-se um nível sérico significativamente menor 

no Grupo Farelo em relação ao Controle. Esses dados são observados nas tabelas 9 e 

10.
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TABELA 9 - ANÁLISE DA VARIÂNCIA E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO PARA 

O FÓSFORO E MAGNÉSIO SÉRICOS

Fósforo Magnésio

Fase do Estudo Prob.F c .v . Prob.F C.V.

Basal 0,32 12,9 0,063 9,1
Mês 1 0,58 10,6 0,009 8,4
Mês 4 0,17 10,6 0,312 7,5

TABELA 10 - MÉDIAS DO FÓSFORO E MAGNÉSIO SÉRICOS DO GRUPOS 

FARELO E CONTROLE COMPARADAS PELO TESTE TUKEY NAS 

DIFERENTES FASES DO ESTUDO

Fósforo
mg/dl

Magnésio
mg/dl

Fase do Estudo Farelo Controle Farelo Controle

Basal 5,00 a 4,81 a 1,78 a 1,70 a
Mês 1 4,91 a 4,83 a 1,70 a 1,82 b
Mês 4 4,77 a 4,98 a 1,68 a 1,72 a

Médias referidas por letras diferentes diferem entre si, significativamente, a 1% de 
probabilidade.
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5.6 COBRE E ZINCO

De acordo com a análise da variância não se constatou diferença significativa 

entre os níveis séricos de cobre, que se mantiveram dentro da faixa da normalidade 

(0,7 - 1,4 ng/ml), durante todo o estudo.

Por outro lado, os níveis séricos basais de zinco encontravam-se abaixo do 

normal (0,8 - 1,2 |ig/ml) em 85% das crianças. A análise da variância mostrou um 

aumento estatisticamente significativo nos níveis de zinco do Grupo Farelo em relação 

ao Grupo Controle no quarto mês de estudo.

Os dados referidos acima estão nas tabelas 11 e 12.

TABELA 11 - ANÁLISE DA VARIÂNCIA E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO 

PARA O COBRE E ZJNCO SÉRICOS

Cobre Zinco

Fase do Estudo Prob.F C.V. Prob.F C.V.

Basal 0,61 20,6 0,15 18,3
Mês 1 0,82 17,0 0,61 20,5
Mês 4 0,83 19,5 0,02 19,0
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TABELA 12 - MÉDIAS DO COBRE E ZINCO SÉRICOS DO GRUPOS FARELO E 

CONTROLE COMPARADAS PELO TESTE TUKEY NAS DIFERENTES FASES 

DO ESTUDO

Cobre
Hg/ml

Zinco
M-g/ml

Fase do Estudo Farelo Controle Farelo Controle

Basal 1,36 a 1,41a 0,70 a 0,65 a
Mês 1 1,27 a 1,28 a 0,76 a 0,78 a
Mês 4 1,29 a 1,28 a 0,89 a 0,78 b

Médias referidas por letras diferentes diferem entre si, significativamente, a 5% de 
probabilidade.

5.7 IGF-I, IGFBP-2 E IGFBP-3

Como mostram as tabelas 13 e 14 , não foram verificadas diferenças 

significativas entre os Grupos Controle e Farelo quanto aos níveis de IGF-I, IGFBP-2 

e IGFBP-3 em nenhuma fase do estudo. Cerca de 50% do total de crianças 

apresentaram valores basais de IGF-I abaixo da normalidade (100 ± 12 ng/ml), o que 

não ocorreu com relação aos níveis de IGFBP-2 e de IGFBP-3 que se mantiveram 

normais ao longo de todo o período de observação.

TABELA 13 - ANÁLISE DA VARIÂNCIA E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO 

PARA O IGF-I, IGFBP-2 E IGFBP-3

IGF-I IGFBP-2 IGFBP-3

Fase do Estudo Prob. F C.V. Prob. F C.V. Prob. F C.V.
% % %

Basal 0,83 38,0 0,85 22,8 0,91 38,2
Mês 1 0,56 39,2 - - - -

Mês 4 0,69 41,6 0,58 24,6 0,65 31,0
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TABELA 14 - MÉDIAS DO IGF-I, IGFBP-2 E IGFBP-3 DO GRUPO FARELO E 

CONTROLE COMPARADAS PELO TESTE TUKEY NAS DIFERENTES FASES 

DO ESTUDO

IGF-I
ng/ml

IGFBP-2
ng/ml

IGFBP-3
ng/ml

Fase do Estudo Farelo Controle Farelo Controle Farelo Controle

Basal 89,5 a 87,4 a 2417,5 a 2388,7 a 259,6 a 262,4 a
Mês 1 99,3 a 92,5 a - - - -

Mês 4 99,5 a 94,5 a 2611,6 a 2458,77 a 240,7 a 230,8 a

Médias referidas por letras diferentes diferem entre si, significativamente, a 5% de 
probabilidade.



DISCUSSÃO

6.1 PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS

Não houve difrenças quanto ao peso e ou estatura entre os Grupos Controle e 

Farelo. Os autores que enfatizam o farelo de arroz como suplemento alimentar em 

crianças sugerem uma melhora do estado nutricional destas, baseando-se na 

observação do índice peso por idade (P/I), segundo a Classificação de GOMEZ 

(BRANDÃO, BRANDÃO, citados por UNICEF, 1984; DUAYE, DUAYE, et al., 

1989). Segundo esses autores, quanto maior o grau de desnutrição, mais evidente é a 

ação do farelo de arroz sobre o ganho de peso.

Chama atenção que, até o momento, não há relato da utilização de grupo 

controle nestes estudos. Isto possui especial importância, pois além do farelo de arroz 

empregado como suplemento, as crianças recebem uma dieta composta por outros 

alimentos, além de orientações básicas de saúde que podem ser os responsáveis pelo 

ganho ponderai observado.

6.2 PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES

De acordo com os resultados, observa-se que os valores da proteína total 

encontram-se dentro da normalidade. Isto é constatado durante todo o estudo, e 

sugere uma ingesta protéica adequada destas crianças. Esta pode ser evidenciada 

comparando-se o valor protéico da dieta da creche, 28,8 ±0,1 g, com o requerimento 

básico diário recomendado pelo FOOD AND NUTRITION BOARD, (1989), de 16 g 

para crianças entre 1 e 3 anos, e de 24 g para crianças entre 4 e 6 anos.
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Vale a pena mencionar que o conteúdo protéico na porção de farelo 

administrada diariamente não ultrapassa 1,6 g.

6.3 HEMOGRAMA

Os resultados da amostra de sangue basal comparados às curvas de percentil 

para hemoglobina e volume corpuscular médio (DALLMAN, SDMES, 1979), 

mostraram que 53% das crianças apresentavam níveis de hemoglobina abaixo do 

percentil 3, o que também ocorreu com relação ao volume corpuscular médio em 

21% delas. Embora 72% destas crianças tenham apresentado elevação dos níveis de 

hemoglobina acima do percentil 3 ao longo do estudo, não se observou diferença 

significativa entre a média dos valores do Grupo Farelo e Controle, em nenhuma fase 

do estudo.

E importante ressaltar que a quantidade de ferro encontrada no farelo de arroz 

utilizado é cerca da metade daquela descrita na literatura. Além disso, estudos 

mostram uma diminuição da biodisponibilidade do ferro presente no farelo de arroz 

motivada, principalmente, pela presença de níveis significativos de fitato 

(HALLBERG, ROSSANDER, SKÀNBERG, 1987).

6.4 FÓSFORO E MAGNÉSIO

Comparando-se dados do FOOD AND NUTRITION BOARD (1989) com o 

conteúdo de minerais encontrados no farelo de arroz, observa-se que o conteúdo de 

fósforo e de magnésio presente na porção diária de farelo é suficiente para suprir, 

respectivamente, um terço e o total das necessidades básicas diárias recomendadas 

para estes elementos.
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Compararando-se as médias dos resultados de ambos os grupos, não se 

observou diferença significativa quanto aos níveis de fósforo entre o Grupo Controle 

e Farelo, estando dentro da normalidade (4,0 - 6,0 mg/dl) durante todo o estudo. Por 

outro lado, demonstrou-se uma diferença entre a média dos níveis de magnésio do 

Grupo Farelo, 1,70 mg%, em relação ao Grupo Controle, 1,82 mg%, na amostra de 

sangue obtida após 1 mês de estudo, com nível de significância de 1%.

Segundo CHAMPAGNE, citado por TORRE, RODRIGUES, (1991), estudos 

in vitro com farelo de arroz demonstram a formação de fitato de magnésio. NOLAN, 

citado pelo mesmo autor, observam a diminuição da solubilidade do magnésio 

mediante a presença do fitato.

Com relação aos resultados, é interessante mencionar que, embora se tenha 

observado uma concentração sérica de magnésio significativamente menor no Grupo 

Farelo, após 1 mês de suplementação, isto não ocorreu após o quarto mês.

6.5 COBRE E ZINCO

Embora 100 g de farelo de arroz possuam o equivalente a 100% das 

necessidades básicas diárias de cobre e 75% das de zinco, de acordo com os dados do 

FOOD AND NUTRITION BOARD (1989), o conteúdo destes minerais na 

suplementação diária de farelo utilizada representa apenas um décimo dessas 

recomendações.

Com relação ao cobre, os resultados mostraram valores dentro da faixa da 

normalidade (0,7 - 1,4 fig/ml) durante todo o estudo, não havendo diferenças entre os 

grupos.

Por outro lado, 85% das crianças apresentaram valores de zinco abaixo dos 

níveis normais (0,8 - 1,2 (J.g/ml), na amostra basal. Entretanto, apenas 40% destas 

persistiram com concentrações de zinco abaixo do esperado ao final do quarto mês de 

estudo, o que demonstra uma recuperação deste oligoelemento ao longo do estudo.
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Este fato deve, em parte, ser atribuído ao farelo, já que a média dos níveis séricos de 

zinco detectados no final do estudo foi estatisticamente maior no Grupo Farelo, 0,89 

Hg/ml, do que no Controle, 0,78 fig/ml, com nível de significância a 5%. Estes dados 

contrastam com estudos que referem uma diminuição da biodisponibilidade do zinco 

nos alimentos ricos em fitato, como o farelo de arroz (CHERYAN, 1980; 

HARLAND, OBERLEAS, 1987; KUMAR, KAPOOR, 1983).

O aumento da velocidade de crescimento (GHAVAMI-MAIBODI, COLLEP, 

CASTRO-MAGANA, et al, 1983; GIBSON, VANDERKOOY, MacDONALD, et 

al., 1989, NAKAMURA, NISHIYAMA, SUGINOHARA. 1993; RONAGHY, 

REEMHOLD, MAHLOUDJI, 1974; WALRAVENS, I1AMBIDGE, 1976; 

WALRAVENS, KREBS, HAMBIDGE. 1983), assim como do ganho de peso 

(GOLDEN, GOLDEN, 1981 WALRAVENS, HAMBIDGE. KOEPFER, 1989; 

WALRAVENS, CHAKAR, MOKNI, et al., 1992) em resposta à suplementação com 

zinco, tem sido amplamente descrito em seres humanos. Entretanto, embora os 

resultados tenham mostrado um aumento significativo do zinco no Grupo Farelo, no 

quarto mês do estudo, isso não foi observado com relação ao peso ou estatura.

6.6 IGF-I, IGFBP-2 E IGFBP-3

Observou-se que 49% das crianças apresentavam níveis basais de IGF-I abaixo 

do esperado para crianças normais do mesmo grupo etário (100 ± 12 ng/ml) 

(PUCILOWSKA, DAVENPORT, KLABIR, et al., 1993). As médias dos valores de 

IGF-I referentes aos Grupos Farelo e Controle foram, respectivamente: 89,5 e 87,4 

ng/ml no basal, 99,3 e 92,5 ng/ml no primeiro mês, e 99,5 e 94,5 ng/ml no quarto 

mês. Embora tenha ocorrido um aumento da concentração de IGF-I ao longo dos 4 

meses de estudo, não se verificou diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos.
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Desde a primeira descrição da diminuição dos níveis de IGF-I em crianças com 

desnutrição protéico-calórica (GRANT, HAMBLEY, BECKER, 1973), estuda-se a 

propriedade de marcador nutricional deste peptídeo (CLEMMONS, UNDERWOOD, 

DICKERSON, et al., 1985). A ingesta alimentar e o estado nutricional interferem na 

regulação do IGF-I (KETELSLEGERS, TfflSSEN, MAITER, et al., 1993). Entre os 

fatores nutricionais relacionados com esta regulação estão o aporte energético e 

protéico (ISLEY, UNDERWOOD, CLEMMONS, 1983), a qualidade da proteína 

(CLEMMONS, UNDERWOOD, DICKERSON, et al., 1985; KETELSLEGERS, 

TfflSSEN, MAITER, et al., 1993), e o zinco (D0RUP, FLYVBJERG, EVERTS, 

1991; ONER, BHAUMICK, BALA, 1984).

As dietas dos Grupos Controle e Farelo foram consideradas semelhantes 

quanto ao conteúdo de proteínas e calorias, já que a porção de farelo de arroz 

representava um acréscimo diário de apenas 1,66 g de proteína e 48 kcal. Portanto, 

era esperado que estes fatores não promovessem diferenças significativas nos níveis 

de IGF-I.

Com relação ao zinco presente no farelo, sabe-se que foi suficiente para 

proporcionar um aumento significativamente maior nos níveis séricos de zinco do 

Grupo Farelo do que no Controle. E sabido que a deficiência de zinco reduz os níveis 

séricos de IGF-I, pois a síntese deste peptídeo depende do zinco como cofator 

(D0RUP, FLYVBJERG, EVERTS, 1991; ONER, BHAUMICK, BALA, 1984). 

Experimentos em ratos submetidos à restrição protéica demonstram uma diminuição 

da síntese do IGF-I. Quando estes mesmos animais são submetidos à dieta pobre em 

zinco, a suplementação adequada de proteína não eleva os níveis de IGF-I. Por outro 

lado, quando o grupo de animais sob dieta hipoprotéica é suplementado com zinco, 

ocorre um aumento significativo do IGF-I (COSSACK, 1986). Entretanto, no 

presente estudo, apesar do aumento significativo do zinco sérico verificado no Grupo 

Farelo, não houve alteração nos níveis de IGF-I. Isto também foi observado nos 

valores de IGFBP-3, já que esta proteína ligadora está diretamente relacionada ao 

IGF-I (BANG, HALL, 1992). Os níveis de IGFBP-3 estiveram dentro do esperado
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para a faixa etária (1211 ± 384 ng/ml), durante todo o estudo (SMITH, NAM, 

UNDERWOOD, et al., 1993).

Quanto aos níveis de IGFBP-2, mantiveram-se dentro da faixa de normalidade 

de 263 ± 101 ng/m l, (SMITH, NAM, UNDERWOOD, et al., 1993) sem diferenças 

significativas entre os grupos durante todo o estudo.



CONCLUSÕES

1) A suplementação da dieta da creche com farelo de arroz não interferiu nas variáveis 

peso e estatura.

2) Houve uma diminuição temporária dos níveis séricos de magnésio no grupo que 

recebeu a suplementação com farelo de arroz, verificada no primeiro mês de estudo.

3) Observou-se um aumento estatisticamente significativo nos níveis de zinco sérico 

no grupo que recebeu a suplementação com farelo de arroz.

4) Apesar da relação direta descrita entre o zinco e o IGF-I, não houve alteração 

significativa nas concentrações deste peptídeo.

5 ) 0  mesmo fato se verificou em relação às proteínas ligadoras do IGF-I, IGFBP-2 e 

IGFBP-3.

6) Os dados sugerem que a suplementação alimentar com farelo de arroz não 

interferiu no estado nutricional deste grupo de crianças.



ANEXO 1

D e c: 1 a r o t e r s i c! o i n f o r m a d o ( a ) q u e m e u ( a )

f i 1h o (a > .................................                 t er á

participação no estudo do efeito do farelo de arroz como 

s u p 1 e iti e n t  o a 1 i in e n t a r n a d i e t a d a c r e c h e X a p i n h a 1 . E s t e 

estudo serà relizado pela Dra. Carla D.Nogara, mestranda da 

d i s c i p 1 i n a d e E n d o c r .1 n o p e d i a t r i a d o 'D e p a r t a i t i e n t o d e 

Pediatria do Hospital de Clinicas da U F P R . 0 farelo de arroz 

nao possui efeitos colaterais e será utilizado como

suplemento alimentar.

Eu,________________________       concordo

que m e u (a ) filhoía) participe deste estudo, que me foi

explicado pela Dra. Carla D. Nogara, durante o qual será

submetido(a) à coleta de sangue via venosa por 3 vezes,

assim como coleta de fezes e urina para exames.

Curitiba, í5 de Abril de í .993.
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 3.iii - S62Í9/93

hATERIAL: F a r e l o  de Ar r o z 

REMETENTE: Luiz cie Lacerda Filho

ENDEREÇO: Rua General Carneiro, Í8Í - H.C •••• 14° andar 
Curitiba -• PR

DATA DE ENTRADA: 08/10/93

ANEXO 4

0 presente Bocusento te® seu valor r e s t r i to  sosente à anostra entregue no Tecpar, sendo emitido 
es usa via o rig ina l, respondendo o In s titu to  apenas pela veracidade desta via.

ANáLISE QUÍMICA
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em l<J/100g ----------
em kcal/100g ---- -

Fósforo (P), g/100g ---
Magnésio (Mg), g/100g ~
Potássio (K), g/í00g ..
Cálcio (Ca), mg/100g --
Sódio (Na), mg/í00g ---
Ferro (Fe), mg/100g ---
Manganês (Mn), mg/100g~
Cobre (Cu), mg/í00g----
Zinco (Zn), mg/í00g----
Lítio (Li) •— -----------
Vitamina B±> mg/í00g .
Niacinamida, mg/í00g---

não detectado à nível de 0,
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8 4 C - í 7 
27, 9 C -  
9, 8C-- 

í t , 0(■*"-- 
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- 0 , 21 )  
)
4.4) 
.1,5)
2.5) 
- 0 , 2 9 )  
-0 ,59) 
/100g 
- 0 , 6 0 )  
-0,14)

HETODOLOGIA

Umidade - A. D. A. C. - Official Methods of Analysis, lis! éd., 1970, 
31 .006.

Proteína (N x 6,25) - A.A.C.C. - American Association of Cereal
Chemists, Inc. 1976, Vol. II, 46-12.

Extrato etéreo - A.A.C.C. - American Association of Cereal Chemists, 
Inc. 1976, Vol. I, 30-26 adaptado.
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Resíduo mineral fixo •••■ A . 0 . A . C . Official Methods of Analysis, í5ííed . 
1990, S’S3 . @3 .

Fibras - A.Ü.A.Ü ■••• Official Methods of Analysis, lli ed . , 197®, 7@57.

Fósforo -• A.O.A.C - Official Methods of Analysis, ííã ed . , 1970, 2<d2
adapt a d o .

Magnésio, Potássio, Cálcio, Sódio, Ferro, Manganês, Cobre, Zinco 
Lítio - Espec t r o f ot oinet: r ia de Absorção Atômica.

Vitamina B a. , Ni ac in ami cla - Croinat ograf i a Liquida de Alta E fie iene i 
< HP L C ) .

CURITIBA, 03 DE NOVEMBRO DE Í993
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i i h L H Í Ü K i Ü  LM::. ANA L  !■::>!::.

FUNDACAO UFPR / PROJETOS 
R„ Xv DE NOvFriBRO; i 4 5 7  CENTRO
8®2 í CURITIBA -■ PR

PRODUTO „ „ „ „ , „ ... , „ v: F A R E L O  DE ARROZ 
OR NLUb OOP ,, „ „ „ ;; N Aü  1 NR O K r I 0 P'

CATA PECEB I WIN TO :: «2/08/93 
NOS Ei A RFFEPIINCIA:: O 2  2 7 3 o

A N A  !... I S E .... V\ E T 0 L) o n resultado

Umidade a ív5 c . 8 „47 q/Í«0o

Proteína Bruta ( H 6/25) :: i 4 e 38 g/Í00q

Acido Aspar ti cg * i „2^ ü/Í00q

Treoni na « 0 » 53 S/Í009
Ser i na » rV: .c. u g/Í0@y

Acido Gliitamico B i .  95 g/iMs

Ü i ! c i n a lt 0 „ 76 g/i0#g

Alan i na a 6»84 g/íã®g

C i st i na ô„29 g/ÍMg

Uaii na 0,76 g/i0£g

tíet iani n a 0.30 g/i#fôg

Isoleuc i na r. 0 „ 49 g/í0©3

Leuci na Sl í„0í g/iÔ0g
T i ros ; na u 0.47 q/í0ftü

Feri i lalan i na i: 0,65 g/i00g

L i s ina n 0 .66 y/ívftg

H i st i n i na u 0,42 g/i00g
Ar g i n i na u i .2© g/í0&g

Quatro Barras,-23 de a 9 0 st. o 1993,,

U BA fí 
N8AVEÍ . . .
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ANEXO 6

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 3.111 - 27731/93

MATERIAL: Farelo de Arroz 

REMETENTE: Luiz de Lacerda Filho

ENDEREÇO: Rua General Carneiro, 181 - H.C. - 14°andar 
Curitiba/PR

DATA DE ENTRADA: 27/12/93

0 presente Docuaento te» seu valor restrito soaente à aiostra entregue no TECPAR, sendo eaitido 
e» uia via original, respondendo o Instituto apenas pela veracidade desta via.

METODOLOGIA:

Aflatoxina - SOARES, L.M.V. e RODRIGUES - AMAYA, A.O.A.C. - 
Official Methods of Analysis, 14*ed., (1984) 26.083 Jornal
A.O.A.C. 1989, 72(1) 22-26

ANALISE QUÍMICA

Aflatoxina não detectada à nível de 15 M9/kg

Curitiba, 17 de janeiro de 1994.

Respondendo pelo Laboratório 
de Alimentos
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ANEXO 7

MATERIAL: Farelo de Arroz

PROCEDENCIA: Curitiba - PR 

REMETENTE: LUIZ DE LACERDA FILHO

ENDEREÇO: Rua General Carneiro, 181 - HC - 142 andar - Curitiba - PR

A presente análise te« seu valor restrito  soaente à aaostra entregue no Instituto. 0 presente Docuaento 
é eaitido es 1 ria original, respondendo o instituto apenas pela veracidade desta ria.

RESULTADO

Contagem total de bactérias mesófilas : 6 x 102/g 

Contagem total de bolores e leveduras : negativa 

Contagem de coliformes totais (NMP/g) : negativa

Contagem de coliformes fecais (NMP/g) : negativa

Contagem de Bacillus cereus : 6 x 102/g

Contagem de Staphylococcus aureus : negativa

Contagem de Clostridium sulfito redutor: negativa

Pesquisa de Salmonella em 25g : negativa

Curitiba,18 de janeiro de 1994.

CARMEN ETSUKO KATAOKA H^SKINO 
Farm Bioq Ind CRF/9 - 2481 
Técnico Responsável

ANTON IO^ÄRDÖS-erBOUZA 
Eng.Quím. CRQ/9-09300397 
Gerente Div. Anal. Biológicas
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