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RESUMO 

 

Foram considerados os indicadores nutricionais, funcionais e bioquímicos para 

determinar os intervalos de referência e o status de zinco sérico em crianças 

saudáveis do Nordeste brasileiro. Foram estudas 131 crianças aparentemente 

saudáveis, 72 meninas e 59 meninos, entre 6-9 anos de idade. A avaliação 

antropométrica foi feita pelo IMC/idade; a avaliação dietética por registro 

alimentar prospectivo de 3 dias e da avaliação de parâmetros bioquímicos. As 

amostras de zinco sérico foram analisadas em triplicada por meio da 

espectrofotometria de absorção atômica. Todos os indivíduos eram eutróficos 

de acordo com a classificação de IMC/idade. Com relação à avaliação 

dietética, somente a ingestão de fibras e cálcio estavam abaixo das 

recomendações para idade e gênero. Todos os parâmetros bioquímicos 

estavam de acordo com os parâmetros de referência. Os intervalos de 

referência para a concentração de zinco sérico foram: nos meninos de 0,70-

1,14 μg/mL; nas meninas de 0,73-1,17 μg/mL; e na população total de 0,72-

1,15 μg/mL. Este estudo apresenta intervalos de referência pediátricos para a 

concentração de zinco sérico, que são úteis para estabelecer o status de zinco 

na população ou em grupos específicos.  

 

 

Palavras-chaves: status de zinco, intervalos de referência, indicadores 

bioquímicos, indicadores dietéticos, indicadores funcionais e crianças. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O zinco é um micronutriente essencial com muitas funções enzimáticas. 

O zinco controla a síntese de DNA, RNA e proteínas, bem como o metabolismo 

intermediário de proteínas, carboidratos e lipídios. Expressão do gene, 

competência imunológica, funções cognitivas, desenvolvimento psicomotor, 

crescimento e desenvolvimento físico também estão associados com as ações 

de zinco. Portanto, a ingestão inadequada deste micronutriente tem 

consequências para a saúde de humanos em todos os ciclos da vida, desde a 

concepção até a senescência1,2. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), a Associação Internacional de 

Energia Atômica (AIEA) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) analisaram e recomendaram indicadores de zinco na população para 

uso internacional. Foram considerados três tipos de indicadores: dietético 

funcional e bioquímico. Estes indicadores podem ser utilizados em conjunto na 

avaliação da população ou em grupos específicos para estimar o status de 

zinco3. 

As avaliações da ingestão dietética de zinco fornecem informações 

sobre os hábitos alimentares de uma população ou de grupos específicos, os 

quais estão associados com a adequação ou inadequação de ingestão de 

zinco3. Concentrações de zinco sérico em uma população também refletem a 

ingestão habitual deste micronutriente na dieta4. Os dois melhores indicadores 

para a avaliação dietética de uma população são: a prevalência e a 

probabilidade de ingestão de zinco abaixo da Recomendação Média Estimada 

(EAR), a partir do Recordatório de 24 horas ou o registro alimentar, que seria 

repetido em dias não consecutivos para estimar a distribuição habitual do 

consumo de zinco – são os métodos de avaliação dietética mais utilizados3,5. 

As concentrações baixas de zinco sérico podem ser usadas para indicar risco 

de deficiência de zinco em uma população, quando a prevalência ou 

probabilidade de ingestão inadequada é superior a 25%3,6 dependendo da 

região geográfica7,8. 

Estima-se que a deficiência de zinco afeta 17% da população mundial, e 

devido ao processo de crescimento que ocorre nas crianças há um risco 



aumentado de deficiência nessa faixa etária, o que pode levar ao déficit de 

crescimento9. Dentre os  indicadores funcionais, o índice altura-para-idade é um 

indicador importante que pode ajudar a estabelecer o estado nutricional de 

deficiência de zinco9. Embora esse indicador não seja específico para o status 

de zinco, ele é útil para estabelecer se crianças, dentro de uma população ou 

subgrupo, são saudáveis ou não utilizando métodos não-invasivos9. Se ao 

avaliar uma determinada população, o percentual de crianças menores de 5 

anos com déficit no índice altura-para-idade (menor que -2 DP) for superior que 

20%, essa população pode ser considerada em risco de deficiência de zinco10. 

Outros parâmetros para analisar o estado nutricional incluem o índice 

antropométrico peso/idade e IMC/idade, usando as curvas de crescimento 

publicadas pela Organização Mundial de Saúde10. Indicadores funcionais 

podem ser usados em combinação com a avaliação bioquímica e dietética 

como indicadores do status de zinco. O ideal é que mais de um tipo de 

indicador seja usado para obter uma melhor estimativa do risco de deficiência 

de zinco em uma população ou em subgrupos. 

O zinco sérico é, atualmente, o biomarcador mais utilizado e aceito para 

o risco de deficiência de zinco na população, apesar de sua baixa sensibilidade 

e especificidade11. Além disso, ele é usado para identificar grupos para os 

quais as intervenções (ex. suplementação dietética) devem ser indicadas6,11,12. 

Esse biomarcador é sensível a suplementação e depleção de zinco na 

dieta12,13, e é afetado por refeições recentes, horário da coleta de sangue, 

idade e gênero do indivíduo e pela presença de infecção sistêmica ou 

processos inflamatórios6,8. 

Existem diferentes valores de referência para a concentração de zinco 

sérico descritos na literatura, a saber: 

O Exame Nacional de Inquérito Nutricional e Saúde II (NHANES II) 

sugeriu que para as crianças do gênero feminino e masculino, entre 3 e 9 anos 

de idade, a concentração média de zinco sérico seria de 0,83 ± 0,03 μg/mL e o 

ponto de corte para a deficiência de zinco seria 0,65 μg/mL, para amostras 

coletadas nas primeiras horas da manhã, com as crianças em estado de jejum. 

É importante ressaltar que durante a infância as concentrações de zinco sérico 

são maiores no gênero masculino em relação ao feminino4. Brown et al. (1998), 



estudaram crianças desde o nascimento até os 13 anos de idade, encontraram 

intervalos de referência de 0,42-1,40 μg/mL para ambos os gêneros14. No 

entanto, Lin et al. (2012) sugeriram intervalos de referência de 0,64-1,24 μg/mL 

para crianças de 6 meses a 18 anos.  

Os intervalos de referência em crianças são limitados e muitas vezes 

são estabelecidos a partir de estudos que consideram crianças em diferentes 

estágios de maturidade, como os citados acima e também a partir de 

resultados de adultos15. Além disso, os valores de referência diferem entre 

populações e devem ser estabelecidos em nível regional e local16,17.  

Os valores de referência de zinco sérico são úteis para estabelecer o 

risco de deficiência de zinco numa dada população3,15 ou em grupos 

específicos3,16. Entretanto, alguns cuidados durante a determinação de zinco 

sérico devem ser tomados, pois há muitos fatores confundidores os quais 

podem interferir na medição desse biomarcador (Quadro 1).  

Quadro 1 – Fatores confundidores que podem alterar o resultado de zinco 
sérico. 

Fatores confundidores 

Relacionados à amostra da 
pesquisa 

Tamanho da amostra; padronização do 
consumo alimentar; uso e tipos de 
suplementação; critérios de inclusão e 
exclusão de indivíduos; padronização da 
coleta de sangue11,12.  

Relacionados ao indivíduo Faixa etária; gênero; gravidez; status de 
proteínas séricas; catabolismo de tecidos; 
presença de doenças crônicas, doenças 
inflamatórias agudas e/ou doenças 
infecciosas; uso de medicamentos 
(esteroides, diuréticos, contraceptivos 
orais); uso de suplementação de zinco.4,12,15 

Relacionados à coleta de 
sangue 

Uso de torniquete; posição do indivíduo 
durante a coleta; estado de jejum; dieta 
prévia à coleta; uso de anticoagulantes para 
a separação do soro; contaminação das 
amostras; tempo decorrido entre a coleta e 
separação de sangue; tempo de espera 
para coagulação; procedimentos de 
centrifugação; hemólise das amostras; 
condições de armazenamento.4,12,18,19 

 

Estas possíveis fontes de interferência fazem com que os resultados das 

avaliações de concentração de zinco no soro não sejam necessariamente 



idênticos, causando diferenças inter-laboratório12. Portanto, estudos adicionais 

para estabelecer valores de referência que controlem ou minimizem os fatores 

confundidores são necessários, especialmente em crianças e adolescentes 

para os quais existem resultados limitados16,19.  

  Diante disso, o objetivo do presente estudo foi determinar o status de 

zinco, especialmente o intervalo de referência, e sua relação com indicadores 

nutricionais e funcionais em uma população de crianças saudáveis.  

2 JUSTIFICATIVA 

 

Intervalos de referência para concentrações de zinco sérico voltados 

para crianças são limitados na literatura científica. No entanto, esse parâmetro 

é importante para a avaliação do status de zinco em uma população, pois a 

deficiência desse mineral pode causar retardo no crescimento e 

desenvolvimento de crianças, dentre outras manifestações clínicas. Os valores 

normais para esse micronutriente podem variar em diferentes populações e por 

isso devem ser estabelecidos regionalmente. Nesse sentido, o presente estudo 

visa estabelecer valores de referência para o zinco sérico em uma população 

de crianças eutróficas e saudáveis em RN. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral  

 

Estabelecer o status de zinco, relacionando os valores de zinco sérico 

com indicadores bioquímicos, dietéticos e funcionais, em uma população de 

crianças saudáveis  do nordeste brasileiro. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar a concentração de zinco sérico em crianças eutróficas e 

saudáveis; 

 Estabelecer valores de referência da concentração de zinco sérico para 

crianças; 

 Avaliar o estado nutricional das crianças mediante indicadores 

antropométricos;  

 Determinar o consumo alimentar das crianças quanto à ingestão de 

energia, macronutrientes, fibras, cálcio, ferro e zinco. 

 Correlacionar o zinco sérico com os indicadores bioquímicos, dietéticos e 

funcionais na população estudada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



4 MÉTODOS 

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

Foram recrutadas 220 crianças pré-púberes de ambos os gêneros, com 

idades entre 6-9 anos, em quatro escolas municipais localizadas nas regiões 

leste e oeste da Cidade de Natal, RN, Brasil. As famílias das crianças tinham 

uma renda média mensal de R$ 1.041,61, acima do limite de R$ 90,98 

estabelecido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, de 201020.  

Com base no cálculo amostral realizado, o tamanho mínimo da amostra 

para ambos os gêneros foi de 62, para detectar uma diferença considerada 

significante (clinicamente ou metabolicamente) no zinco sérico superior ou igual 

a 0.08. Com isso foi utilizada uma amostragem de conveniência, portanto não-

probabilística, porém representativa. O projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, (protocolo nº 323/09) 

os pais ou responsáveis pelas crianças assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e as crianças concordaram em participar da pesquisa.  

 

4.2 Critérios de seleção 

 

Foram incluídas apenas as crianças saudáveis de acordo com a 

avaliação nutricional, considerando os parâmetros antropométricos (peso 

corporal, altura e IMC/idade) todos dentro da faixa de normalidade dos valores 

de referência21; e de acordo com avaliação médica, considerando que as 

crianças deveriam estar no Estágio I de Tanner para crescimento genital, 

mamário e de pêlos pubianos22. Cada criança foi examinada no Laboratório 

Multidisciplinar de Doenças Crônico-Degenerativas da UFRN.  

 

4.3 Grupo do estudo 

 



As crianças voluntárias foram estudadas entre os anos de 2009 a 2012. 

Inicialmente foram avaliadas 220 crianças. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Desenho do estudo. 

4.4 Indicadores do status de zinco  

4.5.1 Indicadores dietéticos  

 

A avaliação dietética foi realizada mediante o registro alimentar de 3 

dias, sendo dois dias do meio da semana (cardápios típicos) e um do final de 

semana (cardápio atípico). Os pais foram instruídos a registrar todos os 

alimentos e bebidas consumidos pela criança. Os cálculos de energia, 

macronutrientes, fibras, cálcio, ferro e zinco foram realizados com o software 

NutWin® versão 1.5 (Programa de Apoio à Nutrição), desenvolvido pelo 

Departamento de Informática em Saúde da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), Brasil23. Alimentos não incluídos no programa foram inseridos com 

base em tabelas de composição química de alimentos24. Nutricionistas 

treinadas realizaram essas avaliações dietéticas. 

 

4.5.2 Indicadores funcionais 

 

Peso corporal (kg) e altura (cm) foram medidos utilizando uma balança 

eletrônica (Balmak, BK50F, São Paulo, SP, Brasil) e um estadiômetro (Sanny 

Stadiometer Professional, American Medical do Brasil, São Paulo, SP, Brasil), 

respectivamente. Para medir o peso, a criança manteve-se em pé sobre a 

balança, sem sapatos e com roupas leves. Para medir a altura, a criança 

Escolas 

Crianças selecionadas 
(220) 

Avaliação 
antropométrica 
 

Avaliação 
dietética  

 

Avaliação 
bioquímica  

 



permaneceu de pé, sem sapatos, com os calcanhares unidos e o corpo o mais 

reto possível. Os calcanhares, nádegas, ombros e cabeça tocaram a superfície 

vertical do equipamento de medição. O mesmo observador realizou todas as 

medições. 

A avaliação do estado nutricional foi baseada em indicadores 

antropométricos (peso/idade, estatura/idade e IMC/idade). O estado nutricional 

antropométrico foi baseado no IMC/idade por meio das curvas de crescimento 

publicadas pela Organização Mundial de Saúde21. Esse parâmetro foi calculado 

acessando o OMS AntroPlus versão 1.0.421, disponível em 

www.who.int/growthref/en/.  

 

4.5.3 Indicadores bioquímicos 

4.5.3.1 Zinco 

 

Foram coletados 4 mL de sangue para análise de zinco sérico. Uma veia 

da fossa antecubital foi puncionada para a coleta da amostra sanguínea, 

utilizando-se seringas livres de metal e sem torniquete. Todo o material 

utilizado para a coleta, separação e armazenamento de zinco era de 

polipropileno e livre de metais. Os tubos foram adquiridos da Becton Dickinson 

(BD Vacutainer, Oligoelementos, Serum, BD Franklin Lakes, NJ, EUA ) e as 

pipetas adquiridas da Bio-Rad (Hercules, CA, EUA). 

Todos os procedimentos relacionados ao manuseio de amostras para 

dosagem de zinco foram realizados de acordo com as normas internacionais12. 

As amostras de sangue foram mantidas em tubos livres de metal, sem 

anticoagulante, por 120 minutos, a 37 ºC, em uma estufa de aço inoxidável 

(502, Fanem, São Paulo, Brasil) até a formação do coágulo. Em seguida, 500 

µL de soro foram recolhidos com pipetas de plástico desmineralizadas e 

transferidas para tubos de plástico polipropileno, isentos de metais, contendo 2 

mL de água ultrapura (Milli-Q mais, Millipore, Bedford, MA, EUA) para diluir o 

soro para análise de zinco. As amostras foram armazenadas a -80 °C para 

análise subsequente. As amostras de zinco sérico foram analisadas em 

triplicadas no mesmo ensaio por espectrofotometria de absorção atômica 

(SpectrAA-240FS, Varian, Mulgrave, Victoria, Australia) com uma lâmpada de 

http://www.who.int/growthref/en/


cátodo de zinco de acordo com as instruções do fabricante. A sensibilidade do 

zinco foi de 0,01 µg/mL, o coeficiente de variação foi de 2,09%. A solução 

padrão de zinco (1,000 mg/mL) foi obtida por diluição do padrão de zinco 

Titrisol (Merck, Darmstadt, Alemanha) em água ultrapura. O comprimento de 

onda foi de 213,9 nm, a corrente da lâmpada era de 10 mA, e a velocidade de 

aspiração foi de 6 mL/min. A concentração de zinco no soro foi determinada a 

partir de uma curva linear padrão (r2 = 0,999), através da representação gráfica 

de concentrações crescentes de uma solução padrão de zinco (0,125, 0,25, 

0,50, 0,75, e 1,0 µg/mL) versus a absorvância (Figura 2). 

 

Figura 2. Curva padrão para a medição da concentração de zinco sérico. 

 

4.5.3.2 Proteínas 

 

As proteínas totais, albumina, globulina e a razão entre 

albumina/globulina foram dosadas pelo método colorimétrico em um analisador 

bioquímico (Dade Behring Dimension AR, Illinois, EUA). 

 

4.6 Análise estatística 

 

A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov 

e Normal Q-Q Plot. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o teste t 

de Student para amostras independentes para comparar as variáveis contínuas 

entre meninos e meninas. Foi realizada a regressão linear para testar a 

possibilidade de associação entre o valor de zinco sérico e os indicadores 



dietético (proteína, gordura, carboidrato, fibra, ferro e cálcio), funcionais (IMC, 

peso, altura/idade) e bioquímico (proteína total, albumina, proteína e a relação 

albumina/proteína). A seguir o modelo de regressão multivariado stepwise foi 

desenvolvido para testar a possibilidade de associação destas três categorias 

como predição da variância do zinco.  

Para a determinação dos valores de referência do zinco sérico, foram 

seguidas as diretrizes estabelecidas pela Federação Internacional de Química 

Clínica (IFCC). Estas diretrizes recomendam que sejam usados ≥ 120 

indivíduos para estimar os percentis pelo método paramétrico25. Foi utilizada a 

correlação de Spearman para os dados não paramétrico e regressão linear. Os 

intervalos de referência foram baseados em 95%. O software IBM SPSS® 20 

(SPSS, Chicago, IL, EUA) foi usado. Os valores são registrados como média ± 

desvio padrão, e p < 0,05 foi considerado significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 ARTIGO SUBMETIDO 

 

Título: Serum zinc reference intervals and its relationship with dietary, 

functional, and biochemical indicators in healthy children 

Periódico: The Journal of the American College of Nutrition 

 

Fator de impacto: 1.04 

 

Qualis B1 da CAPES para área Medicina II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Objective: To determine the zinc status and reference intervals for 

serum zinc concentration considering dietary, functional, and biochemical 

indicators in healthy children in the Brazilian Northeast.  

Methods: The study included 131 healthy children, 72 girls and 59 boys, 

between 6-9 years old. Anthropometric assessment was made by BMI/age; 

dietary assessment by prospective 3-day food register, and evaluation of total 

proteins was performed. Zinc in serum samples were analyzed in triplicate in 

the same assay flame using atomic absorption spectrophotometry.  

Results: All subjects were eutrophic according to BMI/age classification. 

With respect to dietary assessment, only the intake of fiber and calcium were 

below the recommendations by age and gender. Biochemical parameters were 

all within the normal reference range. Reference intervals for basal serum zinc 

concentration 0.70-1.14 μg/mL in boys, 0.73-1.17 μg/mL in girls, and 0.72-1.15 

μg/mL in total population.  

Conclusions: This study presents pediatric reference intervals for serum 

zinc concentration, which are useful to establish the zinc status in the 

population or in specific groups. 

 

 

 

 

 



6 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 

 

O meu ingresso no Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde 

ocorreu no ano de 2011 para a realização do mestrado, sendo este concluído 

no ano de 2013. Três meses após, ingressei no doutorado por meio do fluxo 

contínuo e tive como meta não só a obtenção do título de Doutor, mas também 

aprofundar os conhecimentos e técnicas da pesquisa iniciada no mestrado. 

Além disso, promover o fortalecimento e divulgação científica das pesquisas 

realizadas pelo nosso grupo.  

O estudo teve como objetivo geral estabelecer valores de referência de 

zinco sérico baseado em indicadores dietéticos, funcionais e bioquímicos. E ao 

final, foi possível inferir a importância de mais pesquisas para estabelecer 

intervalos de referência de zinco sérico, baseada nos indicadores citado, pois 

mesmo tendo encontrado uma correlação positiva apenas com as variáveis 

dietéticas em um grupo específico de crianças aparentemente saudáveis, é 

importante usar os três tipos de indicadores em conjunto para identificar o risco 

de deficiência de zinco.  

Trata-se de um estudo com um desenho metodológico satisfatório, que 

contou com a participação de nutricionistas, médicos e farmacêuticos. 

Realizado com o intuito de estabelecer o status de zinco, especialmente os 

intervalos de referência, por meio de indicadores bioquímicos, dietéticos e 

funcionais, em uma população de crianças saudáveis no nordeste brasileiro. A 

publicação deste estudo será muito importante para a comunidade científica 

relativamente à área de Saúde. 

Desde o mestrado venho trabalhando não apenas no meu projeto de 

pesquisa, mas também em outros estudos que ocorreram dentro do grupo ao 

qual estou ligada, o que proporcionou a oportunidade de aprender técnicas 

laboratoriais e vivenciar o ambiente de pesquisa, experiências importantes para 

a consolidação dessa etapa acadêmica. O delineamento metodológico da 

presente tese iniciou-se em 2009 e desde o começo funcionou, 

satisfatoriamente, sem a necessidade de plano piloto. A exequibilidade desse 

projeto pode ser creditada sobretudo ao tempo em que o nosso grupo vem 

estudando os diversos aspectos da suplementação de zinco sobre a saúde de 



crianças. No entanto, é importante ressaltar que o estudo apresentou algumas 

limitações como o longo período para selecionar as crianças, padronização dos 

testes e executá-los. 

Entendendo que a divulgação científica é parte inerente à pesquisa, 

participei dos seguintes eventos com apresentação de resultados de estudos 

desenvolvidos no Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, desde o 

mestrado até o doutorado: 

 
1. Vale SHL; Dantas MMG, Alves CX, Brito NJN, Leite LD, Brandão-Neto J. 

Different methods of clearance for diagnosing zinc deficiency in 

prepubertal children. In: International Conference on Growth and 

Nutrition, 2012, Paris. (Apêndice 1). 

2. Alves CX, Vale SHL, Brito NJN, Dantas MMG, Maia AA, Leite LD, 

Brandão-Neto J. Zinc supplementations on growth and hormonal 

secretion of GH, IGF1 and IGFBP3 in prepubertal children. In: 

International Conference on Growth and Nutrition, 2012, Paris. 

(Apêndice 2) 

3. Moura JE, Dantas MMG, Alves CX, Vale SHL, Araújo DM, Leite LD, 

Brandão-Neto J. Cognitive function of elementary school children 

improved by oral zinc suplementation. In: Conference on Growth and 

Nutrition, 2012, Paris. (Apêndice 3) 

4. Baracho MFP, Leite LD, Vale SHL, Alves CX, Santos MGN, Farjado CM, 

Hirata MH, Brandão-Neto J. Association of PPAR-Gamma2 

Polymorphism on Lipid Profile in Berardinelli-Seip Syndrom. In: 6th 

Congress of the International Society of Nutrigenetics / Nutrigenomics, 

2012, São Paulo. (Apêndice 4) 

5. Vermeulen, KM, Lima, MAF, Vale, SHL, Alves, CX, Leite, LD. Avalição 

da reserva muscular em homens enfermos e saudáveis. CONBRAM, 

XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição & V Ibero-Americano em 

Nutrição, Espirito Santos, 2014 (Apêndice 5). 

6. Vermeulen, KM, Lima, MAF, Vale, SHL, Alves, CX, Leite, LD. 

Comparação da Reserva Muscular em Adultos Sadios Avaliadas por 

Três Métodos Diferentes. CONBRAM, XXIII Congresso Brasileiro de 



Nutrição & V Ibero-Americano em Nutrição, Espirito Santos, 2014. 

(Apêndice 6) 

 

Some-se a estes, a publicação de artigos em periódico de circulação 

internacional: 

1. Quirino MAB, Modesto-Filho J, Vale SHL, Alves CX, Leite LD, Brandão-

Neto, José. Influence of basal energy expenditure and body composition 

on bone mineral density in postmenopausal women. International Journal 

of General Medicine, 2012:5 909-915. (Apêndice 7). 

2. Alves CX, Vale SHL, Dantas MMG, Maia AA, Franca MC, Marchini JS, 

Leite LD, Brandao-Neto, José. Positive effects of zinc supplementation 

on growth, GH, IGF1, and IGFBP3 in eutrophic children. J Pediatr 

Endocr Met 2012; 25(9-10): 881–887. (Apêndice 8). 

3. Moura JE, Moura ENO, Alves CX, Vale SHL, Dantas MMG, Silva AA, 

Almeida MG,  Leite LD, Brandão-Neto José. Oral Zinc Supplementation 

May Improve Cognitive Function in Schoolchildren. Biological Trace 

Element Research, 2013:154, 1–8. (Apêndice 9). 

4. Vale SHL, Leite LD, Alves CX, Dantas MMG, Costa JBS, Marchini JS, 

França MC , Brandão-Neto José. Zinc pharmacokinetic parameters in 

the determination of body zinc status in children. European Journal of 

Clinical Nutrition, 2014:68, 203–208. (Apêndice 10). 

Também foi publicado um artigo em revista de circulação nacional: 

 

5. Brito, ANA, Vale, SHL, Alves, CX, Castro JL, Júnior, METD, Leite, LD 

Protocolo diferenciado para Terapia Nutricional na Esclerose Lateral 

Amiotrófica - Special Protocol to Nutritional Therapy in Amyotrophic 

Lateral Sclerosis. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, 2014 18:79-

86. (Apêndice 11) 

Durante o primeiro semestre do doutorado, fui aprovada no concurso 

para professora na área de Nutrição Clínica da Universidade Potiguar (UnP). 

Com essa oportunidade, foi possível desenvolver um projeto de pesquisa no 

Centro de Reabilitação Infantil (CRI) com crianças com déficit de atenção, o 



qual teve como objetivo avaliar o estado nutricional antropométrico e o 

consumo de alimentos fontes de zinco.  

Além disso, foi possível participar como Nutricionista voluntária do 

Ambulatório Multidisciplinar de Esclerose Lateral Amiotrófica do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (ELA/HUOL), o qual é parte de um projeto de 

extensão: “Ambulatório multidisciplinar para atendimento de portadores de 

DNM/ELA”, com a participação de professores e alunos da UFRN, além de 

profissionais voluntários de várias outras áreas da saúde, dando suporte aos 

pacientes com esta doença.   

A conclusão desta etapa de formação deixa o desejo de continuar os 

estudos, além de aprofundar ainda mais os conhecimentos sobre zinco e sua 

relação com os processos de crescimento e desenvolvimento. E por fim poder 

vislumbrar a continuidade na carreira acadêmica onde a pesquisa, ensino e 

extensão podem ser desenvolvidos de forma conjunta.   
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