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RESUMO 

  
Introdução: Estudos mostram um aumento progressivo na prevalência de anemia por 
deficiência de Ferro. Objetivo: Avaliar os níveis de hemoglobina e o consumo de alimentos 

fontes de Ferro em estudantes do ensino médio da rede pública estadual de Lagarto, 
Sergipe. Métodos: Realizou-se uma pesquisa com abordagem descritiva do tipo transversal 
durante o período de outubro de 2016 a fevereiro de 2017. Foram investigados 300 
estudantes por meio de amostragem de conveniência. Aplicaram-se formulários de extração 
de dados para avaliação dos fatores associados à anemia, comportamento alimentar e 
consumo de alimentos fontes de Ferro. Os níveis de hemoglobina foram medidos usando 
um hemoglobinômetro portátil. Resultados: Os níveis de hemoglobina apresentaram um 
valor médio igual a 13,31±1,4 g/dL (mínimo=8,0; máximo=17,3), sendo 17,3% (n=52) 
considerado abaixo do nível normal. A prevalência de anemia no sexo feminino foi maior 
(88,5%; n=46; p=0,001). Quanto à preferência alimentar, os alimentos fontes de ferro mais 
consumidos diariamente foram as leguminosas (85,6%; n=256) e as oleaginosas (75,3%; 
n=226). A carne vermelha (62,3%; n=187) e o ovo (62,3%; n=187) não estão incluídos no 
cardápio diário, porém são consumidos pela maioria dos estudantes todas as semanas.  
Conclusão: Uma vez que os adolescentes se encontram em risco para deficiência de Ferro 
é fundamental a sensibilização quanto à alimentação adequada e saudável e, desta forma, 
promover qualidade de vida e diminuir os impactos da anemia como redução da capacidade 
de aprendizagem e produtividade. 
DESCRITORES: Hemoglobinas. Ferro na dieta. Adolescente. 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: Studies show a progressive increase in the prevalence of iron-deficiency 
anemia. Objective: Evaluate hemoglobin levels and the consumption of iron-rich foods in 
students of state high schools in the town of Lagarto, State of Sergipe, Brazil. Methods: A 

transversal research with a descriptive approach was conducted from October 2016 to 
February 2017. In total, 300 students were analyzed by convenience sampling. Data 
extraction forms were administered to evaluate factors associated with anemia, eating 
behavior, and consumption of iron-rich foods. Hemoglobin levels were measured using a 
portable hemoglobinometer. Results: The mean hemoglobin level was 13.31 ± 1.4 (minimum, 
8.0; maximum, 17.3) g/dL, with 17.3% of the students (n = 52) having hemoglobin levels 
below the normal level. The prevalence of anemia in females was higher (88.5%; n = 46; p = 
0.001) than that in males. Regarding food preference, the most commonly consumed iron-
rich foods in everyday meals are leguminous pulses (85.6%; n = 256) and oilseeds (75.3%; n 
= 226). Red meat (62.3%; n = 187) and eggs (62.3%; n = 187) are not part of the students‟ 
daily meals, but most students eat them at least once a week. Conclusions: Because 
adolescents are generally at a risk of iron deficiency, it is fundamentally important to raise 
their awareness about consuming adequate and healthy foods, thereby improving their 
quality of life and reducing the consequences of anemia, such as impaired learning and 
productivity.  
DESCRIPTORS: Hemoglobins. Iron, dietary. Adolescent.  
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Introdução 

 

A adolescência é uma fase da vida na qual ocorrem transformações fisiológicas que 

resultam em uma maior necessidade de nutrientes devido ao aumento do volume sanguíneo 

e da massa muscular, bem como à perda sanguínea menstrual1. Além disso, 

comportamentos inerentes ao púbere como crescente independência, alterações 

psicológicas, busca de autonomia, definição da própria identidade, influência de amigos, 

demandas escolares e de trabalho, modificação das preferências alimentares e rebeldia 

contra padrões familiares, podem colocar este grupo em risco nutricional2. 

Nos adolescentes é comum observar a ingestão inadequada de alimentos 

caracterizada, principalmente, pelo maior consumo de produtos ricos em açúcares e 

gorduras em detrimento daqueles ricos em vitaminas e minerais o que pode levar a diversos 

tipos de deficiências nutricionais que, dentre elas, destaca-se a anemia3. Além disso, foi 

evidenciada a adoção de comportamentos alimentares não saudáveis como substituição das 

principais refeições (desjejum, almoço e jantar) por lanches rápidos e ausência do hábito da 

realização de desjejum4.  

O quadro de anemia, caracterizado pela diminuição na concentração de hemoglobina 

circulante, é considerado a principal consequência da deficiência de ferro. A depender do 

estágio anêmico, o indivíduo pode apresentar sinais e sintomas tais como fraqueza, 

diminuição da capacidade respiratória e tontura5. Apesar do amplo conhecimento sobre a 

etiologia e prevenção da anemia nos dias atuais “Dados revelam aumento progressivo na 

prevalência da anemia por deficiência de ferro, o que faz que esta seja considerada 

atualmente como um grave problema de saúde pública”6.  

O diagnóstico da anemia por meio da investigação dos níveis séricos de 

hemoglobina tem se demostrado adequado uma vez que é um indicador de fácil 

operacionalização, baixo custo e com vasta aplicação em pesquisas populacionais6.  

Portanto, considerando a importância do risco nutricional nessa faixa etária, devido a 

elevadas demandas metabólicas e nutricionais para o crescimento e maturação fisiológica e, 

nas meninas, acima da média da menarca brasileira, o objetivo deste estudo consistiu em 

avaliar os níveis de hemoglobina e o consumo de alimentos fontes de ferro em estudantes 

matriculados no ensino médio da rede pública estadual de Lagarto, Sergipe.  

 

Métodos 

 

Realizou-se uma pesquisa com abordagem descritiva do tipo transversal. A 

população-alvo foi constituída por estudantes matriculados no ensino médio de 3 colégios 

da rede pública estadual da cidade de Lagarto/SE e estimada em 1.985 alunos segundo 
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informações da Diretoria Regional de Educação 2 (DRE2-SE). Foram investigados 300 

estudantes por meio de amostragem de conveniência (erro amostral=5%; nível de 

confiança=95%; prevalência máxima de níveis de hemoglobina abaixo dos valores de 

referência=25%).  

Durante o período de outubro de 2016 a fevereiro de 2017 aplicaram-se formulários 

de extração referentes aos dados gerais como idade, sexo, colégio, níveis de hemoglobina, 

data e horário da coleta, comportamento alimentar (número e substituição de refeições), 

histórico de anemias, parasitoses e suplementação com ferro e/ou vitamina B12.  

Para avaliação do consumo (frequência e tamanho da porção) dos principais 

alimentos fontes de ferro heme (fígado, carne bovina, ovo) e não heme (oleaginosas, 

cereais, folhas verde escuras, frutas secas, leguminosas), utensílios e modelos simulados 

com os tamanhos dos alimentos foram mostrados para que os estudantes tivessem uma 

melhor percepção do consumo e, dessa forma, melhorar a fidelidade dos resultados. Foram 

estabelecidos índices considerando a frequência (nunca=0; anual=1; mensal=2; semanal=3; 

diária=4) e/ou o tamanho (pequeno=0; médio=1; grande=2; extra grande=3). As três faixas 

(pequena, média e alta) foram determinadas a partir dos percentis de distribuição da 

amostra. 

Após treinamento e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados, 

foi realizada a punção digital com o auxílio de uma lanceta retrátil na porção lateral e distal 

dedo indicador ou médio. O procedimento de coleta foi realizado segundo o fabricante 

(Hemocue Hb301 ®). Em resumo, a primeira gota de sangue foi descartada através da 

limpeza da mesma com uma gaze. Posteriormente, a amostra de sangue foi obtida por meio 

da ação da capilaridade ao encostar a microcuveta na gota até preencher a região indicada. 

Após a verificação dos padrões normal, baixo e alto pelo aparelho, as microcuvetas 

experimentais foram inseridas no equipamento para leitura dos níveis de hemoglobina 

(g/dL). Foram adotados os parâmetros da Organização Mundial de Saúde para considerar 

níveis de hemoglobina abaixo do valor normal - sexo masculino (12 a 14 anos < 12 g/dL e ≥ 

17 anos < 13 g/dL) e feminino (todas as faixas etárias da adolescência < 12 g/dL)(7). 

A partir do formulário de extração de dados, os dados foram analisados utilizando o 

programa Statistical Package for the Social Sciences - SPSS® versão 20 para Windows. 

Foram empregadas estatísticas descritivas univariadas para avaliação das frequências, 

média, desvio padrão, mínimo/máximo e qui-quadrado (Χ2; p<0,05), coeficiente de 

correlação de Pearson (ρ) e Spearman (ρ; 0 a 0,2 correlação desprezível; 0,3 a 0,5 

correlação fraca; 0,6 a 0,7 correlação moderada; 0,8 a 0,9 correlação forte, 1 correlação 

muito forte) e teste z para comparação entre as proporções (a,b). Foi considerado 

significância estatística para valor-p menor do que 0,05 (p<0,05). 
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Os pesquisadores seguiram as diretrizes e normas regulamentadoras preconizadas 

na Resolução No 446/12 do Conselho Nacional de Saúde (CAAE 58263216.3.0000.5546; 

parecer No 1.768.022 de 10 de outubro de 2016).  

 

Resultados 

 

Participaram da pesquisa 300 estudantes com idade média de idade igual a 

16,64±1,49 (mínimo=14; máximo=19), sendo a maioria do sexo feminino (70,7%; n=212). Os 

níveis de hemoglobina apresentaram um valor médio igual a 13,31±1,4 (mínimo=8,0; 

máximo=17,3), sendo 17,3% (n=52) considerado abaixo do nível normal.  

De acordo com a tabela 1, observou-se que, dentre os estudantes que apresentaram 

valores de hemoglobina abaixo do valor normal a maioria era do sexo feminino (88,5%; 

n=46). Dessa forma, a prevalência de anemia no sexo feminino foi maior (p=0,001). No que 

se refere à suplementação com ferro e/ou Vitamina B12, 10,7% relataram fazer (n=32), 

porém alguns ainda mantiveram os níveis de hemoglobina fora do padrão de normalidade 

(n=6; 11,5%). Identificou-se também que uma maior proporção de pessoas que apresentou 

baixos níveis de hemoglobina também relatou possuir histórico de anemia (28,8%; n=15; 

p=0,007). Sobre o uso atual de medicamentos para parasitoses, apenas 7 (2,3%) fazem uso 

dos mesmos. 

Quanto ao comportamento alimentar (tabela 2), quase a metade dos estudantes 

tanto do sexo feminino (47,2%; n=100) quanto do masculino (54,5%; n=48) afirmaram que 

nunca trocaram as refeições principais por outros alimentos como doces, biscoitos e/ou 

salgadinhos. Além disso, a maioria de ambos os sexos relatou que realizava mais de três 

refeições por dia. No entanto, existe um pequeno grupo que não fazia as 3 principais 

refeições (4%; n=12). Aquelas menos efetuadas pela maioria dos participantes foram a ceia 

(54,3%; n=163) e a colação (49%; n=147).  
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Tabela I – Frequências absoluta e relativa dos níveis de hemoglobina em relação ao sexo e fatores 

associados à anemia em estudantes matriculados no ensino médio regular da rede pública (n=300), 

Lagarto, SE, 2016-2017.  

Variáveis 

Níveis de hemoglobina 

Χ2
/p r / ρ Normal 

n (%) 

Abaixo do 
normal 
n (%) 

Sexo  0,001* -0,179 

Feminino 166 (66,9)
a
  46 (88,5)

b
   

Masculino 82 (33,1)
a
 6 (11,5)

b
   

Suplementação atual com ferro e/ou Vit.B12   0,975 -0,013 
Sim 26 (10,5) 6 (11,5)   
Não 217 (87,5) 45 (86,5)   
Histórico de anemia    0,007* -0,178 

Sim 33 (13,3)
a
 15 (28,8)

b
   

Não 167 (67,3) 33 (63,5)   
Uso atual de medicamentos para parasitoses   0,551 -0,015 
Sim 5 (2,0) 2 (3,8)   
Não 241 (97,2) 49 (94,2)   

Fonte: Formulários da pesquisa. 
Notas: 

1
As frequências relativas estão representadas em relação aos níveis de Hb/variáveis das 
linhas. 

 
2
r/ρ=coeficiente de Pearson ou Spearman. 

3
*Nível de significância Χ2

/p<0,05.  
4
Diferença significativa entre as proporções das colunas (teste z) está representada por letras diferentes 

(a,b<0,05). 
5
Taxa de não resposta (não sei): 2%; 17,3%; 1%, respectivamente. 

 

Tabela II – Frequências absoluta e relativa do sexo em relação ao comportamento alimentar dos 

estudantes matriculados no ensino médio regular da rede pública (n=300), Lagarto, SE, 2016-2017.  

Variáveis 
Sexo 

Χ2
/p r Feminino 

n (%) 
Masculino 

n (%) 

Troca as refeições principais (desjejum, 
almoço, janta) por doces, biscoitos, 
salgadinhos 

 
0,497 0,073 

Todos os dias 5 (2,4) -   
4 a 6 vezes por semana 9 (4,2) 3 (3,4)   
1 a 3 vezes por semana 48 (22,6) 20 (22,7)   
Raramente 50 (23,6) 19,7 (19,3)   
Nunca 100 (47,2) 48 (54,5)   
Número de refeições realizadas por dia   0,259 0,057 

< 3 refeições 11 (5,2) 1 (1,1)   
3 refeições 35 (16,5) 16 (18,2)   
> 3 refeições 166 (78,3) 71 (80,7)   

Fonte:  Formulários da pesquisa. 
Notas:  

1
As frequências relativas estão representadas em relação ao sexo/variáveis das linhas. 

 
2
r/ρ=coeficiente de Pearson ou Spearman. 

3
*Nível de significância Χ2

/p<0,05.  
4
Diferença significativa entre as proporções das colunas (teste z) está representada por letras diferentes 

(a,b<0,05). 

 

A tabela 3 mostra a frequência do consumo e o tamanho da porção de alimentos 

fontes de Ferro. O consumo de Ferro heme foi considerado médio tanto no sexo feminino 

(75,9%; n=161) quanto no sexo masculino (77,3%; n=68). Cabe ressaltar que houve 
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diferença significativa do consumo de Ferro heme pelo sexo masculino (p=0,036) uma vez 

que maior proporção dos homens tiveram a classificação na faixa média. Assim como as 

fontes de Ferro heme, a frequência do consumo de fontes de Ferro não heme foi 

principalmente distribuída na faixa média sendo 60,4% do sexo feminino (n=128) e 72,7% do 

masculino (n=64) com diferença significativa em relação ao sexo (p<0,05). Quanto ao 

tamanho, a maioria dos estudantes consome porção pequena de Ferro heme (90,1%; 

n=191; feminino / 78,4%; n= 69; masculino). Foi observado o mesmo padrão para o Ferro 

não heme (83,5%; n=177; feminino / 73,9%; n=65; masculino). Novamente, o sexo 

masculino apresentou maior proporção do perfil de consumo de porções de tamanho médio 

(p=0,007).  

Não houve associação entre níveis de hemoglobina e o perfil do consumo de 

alimentos fonte de Ferro heme e não heme (tabela 4). Cabe ressaltar que o consumo de 

Ferro heme (frequência + tamanho da porção) enquadrou-se, principalmente, na faixa alta, e 

o Ferro não heme na média. A diferença entre as proporções dos dois grupos também não 

foi significativa. 

 

Tabela III – Frequências absoluta e relativa do sexo em relação ao perfil de ingestão de alimentos 

fonte de ferro heme e não heme dos estudantes matriculados no ensino médio regular da rede 

pública (n=300), Lagarto, SE, 2016-2017.  

Variáveis 

Sexo 

 Χ2
/p r Feminino 

n (%) 

Masculino 

n (%) 
Frequência (Fe heme)  0,036* 0,148 

Baixa (0-5 pontos) 35 (16,5) 7 (8,0)   
Média (6-9 pontos) 161 (75,9) 68 (77,3)   
Alta (≥ 10 pontos) 16 (7,5) 14 (14,8)   
Frequência (Fe não heme)   0,099 -0,003 

Baixa (0-6 pontos) 56 (26,4) 18 (20,5)   
Média (7-12 pontos) 128 (60,4)

a
 64 (72,7)

b
   

Alta (13-20 pontos) 28 (13,2) 6 (6,8)   
Tamanho das porções (Fe heme)    0,007* 0,157 

Pequena (0-6 pontos) 191 (90,1)
a
 69 (78,4)

b
   

Média (7-11 pontos) 21 (9,9)
a
 19 (21,6)

b
   

Grande (12-15 pontos) - -   
Tamanho das porções (Fe não heme)    0,055 0,111 

Pequena (0-10 pontos) 177 (83,5) 65 (73,9)   
Média (11-16 pontos) 35 (16,5) 23 (26,1)   
Grande (17-20 pontos) - -   

Fonte:  Formulários da pesquisa. 
Notas:  

1
As frequências relativas estão representadas em relação ao sexo/variáveis das linhas. 

 
2
r/ρ=coeficiente de Pearson ou Spearman. 

3
*Nível de significância Χ2

/p<0,05.  
4
Diferença significativa entre as proporções das colunas (teste z) está representada por letras diferentes 

(a,b<0,05). 
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Tabela IV – Frequências absoluta e relativa dos níveis de hemoglobina em relação ao perfil do 

consumo de alimentos fontes de Ferro dos estudantes matriculados no ensino médio regular da rede 

pública (n=300), Lagarto, SE, 2016-2017.  

Variáveis 

Níveis de hemoglobina 

Χ2
/p R Normal 

n (%) 

Abaixo do 
normal 
n (%) 

Consumo Ferro heme  
(Frequência + tamanho da porção) 

 
0,308 -0,080 

Pequeno  6 (2,4) 3 (5,8)   
Médio  74 (29,8) 18 (34,6)   
Alto  168 (67,7) 31 (59,6)   
Consumo Ferro não heme  
(Frequência + tamanho da porção) 

  0,848 -0,032 

Pequeno  58 (23,4) 14 (26,9)   
Médio  127 (51,2) 26 (50)   
Alto  63 (25,4) 12 (23,1)   
Frequência Fe heme + não heme    0,814 -0,006 

Pequeno  175 (70,9) 38 (73,1)   
Médio  61 (24,7) 11 (21,2)   

Alto  12 (4,5) 3 (5,8)   

Fonte:  Formulários da pesquisa. 
Notas:  

1
As frequências relativas estão representadas em relação ao sexo/variáveis das linhas. 

 
2
r/ρ=coeficiente de Pearson ou Spearman. 

3
*Nível de significância Χ2

/p<0,05.  
4
Diferença significativa entre as proporções das colunas (teste z) está representada por letras diferentes 

(a,b<0,05). 
 
 
 

Quanto à preferência alimentar (tabela 5), os alimentos fontes de ferro mais 

consumidos diariamente foram as leguminosas (85,6%; n=256) e as sementes oleaginosas 

(75,3%; n=226). A carne vermelha (62,3%; n=187) e o ovo (62,3%; n=187) não estão 

incluídos no cardápio diário, porém são consumidos pela maioria dos estudantes todas as 

semanas. O fígado e as frutas secas foram os alimentos menos consumidos. 

 

 

Tabela V – Frequências absoluta e relativa dos principais alimentos fontes de Ferro segundo a 

regularidade de consumo pelos estudantes matriculados no ensino médio regular da rede pública 

(n=300), Lagarto, SE, 2016-2017.  

Alimentos fontes de Ferro 

Frequência do consumo 
n (%) 

Nunca Ano Mês Semana Dia 
Fígado 116 (38,7) 27 (9,0) 103 (34,3) 53 (17,7) 1 (0,3) 
Cortes de carne vermelha 16 (5,3) 2 (0,7) 27 (9,0) 187 (62,3) 68 (22,7) 
Ovo 25 (8,3) - 26 (8,7) 187 (62,3) 62 (20,7) 
Sementes oleaginosas 33 (11) 2 (0,7) 9 (3) 30 (10) 226 (75,3) 
Cereais 54 (18) 24 (8) 114 (38) 94 (31,3) 14 (4,7) 
Folhas verdes 66 (22) 6 (2) 42 (14) 117 (39) 69 (23) 
Frutas secas 166 (55,3) 26 (8,7) 42 (14) 53 (17,7) 13 (4,3) 
Leguminosas 10 (3,3) 1 (0,3) 2 (0,7) 31 (10,3) 256 (85,6) 

Fonte:  Questionários da pesquisa. 
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Discussão 

O presente estudo mostrou que a anemia em adolescentes é um importante 

problema de saúde pública nas escolas estaduais do município de Lagarto-SE uma 

vez que a prevalência dos níveis de hemoglobina abaixo dos valores normais foi 

17,3%, ou seja, relativamente mais elevada em relação a outros estudos realizados 

no Brasil. Considerando apenas pesquisas realizadas com adolescentes, foram 

demonstradas concentrações inadequadas de hemoglobina igual a 10,2%8, 9,7%9, 

11%10 e 7,5%11. Cabe ressaltar que pequenas diferenças podem ser identificadas a partir da 

adoção de critérios distintos de classificação de anemia segundo Gallagher - masculino (13 

a 16 anos < 13 g/dL e ≥ 17 anos < 14 g/dL) e feminino (todas as faixas da adolescência < 

11,5 g/dL)12 ou Organização Mundial de Saúde – masculino (12 a 14 anos < 12 g/dL e ≥ 17 

anos < 13 g/dL) e feminino (todas as faixas da adolescência < 12 g/dL)7. Além disso, os 

testes utilizados também podem gerar variações, no geral, cianometahemoglobina, sistema 

automatizado e hemoglobinômetro portátil13. Embora o hemoglobinômetro possa resultar em 

falsos-negativos14, o uso em pesquisas de campo é validado14,15. 

Os adolescentes constituem um grupo de risco para a deficiência de Ferro devido 

aos fatores biológicos, especialmente durante os estágios de mudanças pubertárias mais 

intensas(10), que repercutem diretamente no metabolismo e na necessidade de ferro(17). No 

geral, estima-se que as necessidades de Ferro para os adolescentes variam de 12 a 16 

mg/dia e, desses, em torno de 1 mg é absorvido. Durante a fase de aceleração do 

crescimento, o aumento da massa muscular e do volume sanguíneo nos meninos elevam a 

demanda em relação ao sexo feminino. No entanto, posteriormente, na fase de 

desaceleração pós-menarca, a demanda no sexo feminino se torna maior (14 a 18 

mg/dia)3,18. Para esta faixa etária, destacam-se ainda inadequadas condições nutricionais 

como comportamentais, qualitativas e quantitativas, e presença de verminoses3.   

A associação de baixos níveis de hemoglobina em adolescentes do sexo feminino 

também foi descrita em estudos nos quais há uma delimitação mais específica da faixa 

etária8,10. Neste trabalho, observou-se que, em relação ao sexo masculino, uma menor 

proporção de meninas possuía uma frequência média de consumo de Ferro não heme e o 

tamanho das porções de Ferro heme foi menor. Esses achados que podem explicar a maior 

prevalência de anemia no sexo feminino. Uma pesquisa demonstrou que aproximadamente 

70% dos adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos, apresentavam consumo de Ferro 

abaixo da recomendação estimada de 15 mg/dia19.  

Considerando o hábito alimentar, o trabalho apontou que uma parcela importante dos 

estudantes substitui as refeições principais por alimentos com inadequado valor nutricional 
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com a frequência de 1 a 3 vezes por semana, principalmente. Outros trabalhos 

demonstraram um perfil similar como, por exemplo, em São Paulo, 38,8 % dos jovens 

trocavam o almoço ou jantar por lanches20. Em estudantes do ensino médio técnico a 

frequência de substituição foi igual a 29% no almoço e 42% no jantar21. O perfil do consumo 

alimentar do adolescente no Brasil é caracterizado pelo baixo valor nutricional uma vez que 

inclui alimentos ricos em gordura saturada, sódio e açúcar. Em contrapartida, há um baixo 

consumo de frutas, vegetais, hortaliças, leite e derivados19,20,22. Além disso, em relação ao 

número de refeições realizadas diariamente, foi encontrado um comportamento preocupante 

uma vez que alguns estudantes realizavam menos de três refeições por dia. No geral, as 

diretrizes recomendam, no mínimo, 3 refeições por dia intercaladas por pequenos lanches e 

dividida em porções que atinjam a quantidade de energia (Kcal) adequados23. 

Neste estudo também não foi demonstrada a associação entre os níveis 

inadequados de hemoglobina e o consumo de Ferro heme e/ou não heme. Sugere-se que a 

ausência de associação está relacionada à biodisponibilidade do Ferro e/ou ao consumo de 

alimentos fortificados. Cabe ressaltar que o ferro orgânico (heme), encontrado em alimentos 

de origem animal, e o ferro inorgânico (não heme) possuem diferentes padrões de 

biodisponibilidade. Deste modo, a quantidade de ferro não heme absorvida pode ser 

reduzida pelo cálcio, fitatos e polifenóis ou potencializada pelo ácido ascórbico e vitamina 

A18,19. Devido ao perfil da dieta dos brasileiros e alta prevalência de anemia, por meio da 

resolução RDC Nº 344, de 13 de dezembro 2002, a fortificação das farinhas de trigo e milho 

com Ferro e Ácido Fólico tornou-se obrigatória24. Atualmente, observa-se a grande 

disponibilidade domiciliar de produtos oriundos de cerais que são fortificados, em especial, o 

trigo25,26. No entanto, uma revisão referente ao consumo de alimentos fortificados com Ferro 

mostrou a existência de trabalhos com resultados contraditórios e não conseguiu chegar a 

uma conclusão sobre a eficácia e efetividade da fortificação de alimentos sobre a 

prevalência de anemia27.  

O perfil do consumo alimentar foi equivalente ao de outras pesquisas realizadas em 

âmbito regional e nacional25,26. Os tipos de alimentos fontes de Ferro mais consumidos 

diariamente foram o feijão e as sementes oleaginosas, ou seja, Ferro não heme. Um 

percentual importante de estudantes consome hortaliças com uma frequência muito baixa 

ou, até mesmo, nunca.  Tanto os cortes de carne vermelha quanto o ovo tiveram um padrão 

de consumo similar, porém, em grande parte, não é diário.  

Também foi identificada a persistência de anemia em adolescentes que relataram 

fazer suplementação oral com Ferro. Uma revisão integrativa mostrou que as causas mais 

frequentes para a falha do tratamento com Ferro por via oral, ou de sua refratariedade 

consistiam no uso incorreto do medicamento, presença de outras deficiências nutricionais e 
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coexistência com outras doenças que interferem nos processos de absorção e/ou 

metabolização do Ferro28.   

 

Conclusões 

Tendo em vista os resultados, foram detectados níveis inadequados de hemoglobina 

resultando em uma prevalência de grau leve de anemia nos adolescentes segundo a 

significância em saúde pública, em especial, no sexo feminino o que evidenciou risco 

nutricional nesta faixa etária.  

É necessário que seja realizado o monitoramento da situação alimentar e nutricional 

dos adolescentes a fim de subsidiar estratégias individuais e coletivas que visam a 

promoção de práticas alimentares saudáveis. Sugere-se que o ambiente escolar seja um 

importante cenário para o estudo dos fatores associados aos desvios alimentares e 

nutricionais, bem como a implementação de ações educativas pautadas na interação 

dialógica e baseada em evidências científicas a fim de contemplar o contexto específico 

desta faixa etária.  
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS E QUESTIONÁRIO 

SEXO: (   ) F   (    ) M   IDADE: _____ COLÉGIO: ________________________________ 

FAZ USO DE MEDICAMENTO PARA VERME/PARASITA?  

(   ) Sim (   ) Não  (    ) Não sei 

FAZ SUPLEMENTAÇÃO COM FE E/OU VITAMINA B12? 

(   ) Sim (   ) Não  (    ) Não sei 

VOCÊ TEM ANEMIA COM FREQUÊNCIA?  

(   ) Sim (   ) Não  (    ) Não sei 

VOCÊ COSTUMA TROCAR REFEIÇÕES MAIORES POR SALGADOS / DOCES / 

BISCOITOS? 

(   ) Todos os dias (   ) 4 a 6 vezes/semana  (    ) 1 a 3 vezes/semana (     ) Raramente (    ) 

Nunca (    ) Não sei 

MARQUE A REFEIÇÕES QUE VOCÊ REALIZA NA MAIORIA DOS DIAS DA SEMANA 

(   ) Desjejum/café da manhã (    ) Lanche pela manhã (    ) Almoço  (    ) Lanche à tarde     

(   ) Janta   (   ) Lanche à noite 

 

DOSAGEM DE Hb: _____________________ DATA: ____/_____ HORÁRIO: _________ 
Questionário - Frequência de consumo de alimentos-fonte de ferro 

 

 Com que frequência você costuma comer?  

 Qual frequência? 

 

Quantas vezes? 

 

Referência da porção média 

(M) 

Sua porção 

Fígado bovino (    ) por dia 

(    ) por semana 

(    ) por mês 

(    ) por ano 

(   ) 0 (   ) 1 (   ) 2 

(   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 

(   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 

(   ) 9 (   ) 10 

1 bife médio ou dois pedaços 

médio 

(100 g) 

(     ) P 

(     ) M 

(     ) G 

(     ) GG 

Carne bovina (    ) por dia 

(    ) por semana 

(    ) por mês 

(    ) por ano 

(   ) 0 (   ) 1 (   ) 2 

(   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 

(   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 

(   ) 9 (   ) 10 

1 bife médio ou dois pedaços 

médio 

(100 g) 

(     ) P 

(     ) M 

(     ) G 

(     ) GG 

Ovo (cozido, frito) (    ) por dia 

(    ) por semana 

(    ) por mês 

(    ) por ano 

(   ) 0 (   ) 1 (   ) 2 

(   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 

(   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 

(   ) 9 (   ) 10 

1 unidade 

(50g) 

(     ) P 

(     ) M 

(     ) G 

(     ) GG 

Oleaginosas (castanha, 

amendoim, avelã, 

nozes, pistache) 

(    ) por dia 

(    ) por semana 

(    ) por mês 

(    ) por ano 

(   ) 0 (   ) 1 (   ) 2 

(   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 

(   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 

(   ) 9 (   ) 10 

½ xícara de chá (     ) P 

(     ) M 

(     ) G 

(     ) GG 

Cereais (aveia, germe 

de trigo) 

(    ) por dia 

(    ) por semana 

(    ) por mês 

(    ) por ano 

(   ) 0 (   ) 1 (   ) 2 

(   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 

(   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 

(   ) 9 (   ) 10 

3 colheres de sopa 

 

(     ) P 

(     ) M 

(     ) G 

(     ) GG 

Folhas verde escuras 

(couve, espinafre, 

agrião, brócolis, 

rúcula) 

(    ) por dia 

(    ) por semana 

(    ) por mês 

(    ) por ano 

(   ) 0 (   ) 1 (   ) 2 

(   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 

(   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 

(   ) 9 (   ) 10 

1 prato de sobremesa 

(30 g) 

(     ) P 

(     ) M 

(     ) G 

(     ) GG 

Frutas secas (pêssego, 

uva passa, damasco) 

(    ) por dia 

(    ) por semana 

(    ) por mês 

(    ) por ano 

(   ) 0 (   ) 1 (   ) 2 

(   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 

(   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 

(   ) 9 (   ) 10 

2 unidades para as maiores e ½ 

xícara para as menores 

(     ) P 

(     ) M 

(     ) G 

(     ) GG 

Leguminosas (feijão, 

lentilha, fava) 

(    ) por dia 

(    ) por semana 

(    ) por mês 

(    ) por ano 

(   ) 0 (   ) 1 (   ) 2 

(   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 

(   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 

(   ) 9 (   ) 10 

1 concha média no caso de 

caldo 

(86g) ou 

1 colher média no caso de grão 

(35 g) 

(     ) P 

(     ) M 

(     ) G 

(     ) GG 



21 
 

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – CAMPUS DE LAGARTO 
 

 Esta pesquisa intitula-se FREQUÊNCIA DO CONSUMO DE ALIMENTOS FONTES 
DE FERRO E NÍVEIS DE HEMOGLOBINA EM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA 
REDE PÚBLICA ESTADUAL, e está sendo desenvolvida por Taís dos Santos Silva da 
Universidade Federal de Sergipe, sob a orientação da Professora Dra. Flávia Márcia 
Oliveira.  

Os objetivos da pesquisa vão avaliar como está a alimentação dos estudantes do 
ensino médio regular e se podem estar com sinais de anemia. Para isso, faremos a 
aplicação de um questionário e a dosagem de hemoglobina a partir de uma gota de sangue. 
Esta análise contribuirá para promoção de ações de educativas sobre nutrição e anemia e 
encaminhamento para a clínica de nutrição da universidade caso tenham interesse em 
participar. 
 A participação na pesquisa é voluntária e, portanto, o estudante não é obrigado a 
fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelos pesquisadores. 
Caso decida que o estudante não deverá participar da pesquisa, ou resolver a qualquer 
momento desistir de participar, não sofrerá nenhum dano, prejuízo, nem haverá modificação 
na assistência que vem recebendo na Instituição. 
 Os riscos para participar desta pesquisa são mínimos. Em relação à privacidade, a 
avaliação dos níveis de hemoglobina e a entrevista serão realizados em um ambiente 
individual. Em relação ao sigilo não será necessário escrever o nome do participante na 
folha do questionário, ou seja, todas as informações ficarão em segredo e bem guardadas. 
Em relação à segurança, a realização do teste de hemoglobina, os materiais (lanceta retrátil) 
serão utilizados individualmente – aberto/descartado na presença do estudante; os 
pesquisadores receberam treinamento para a realização da perfuração do dedo utilizando 
normas de segurança para evitar qualquer tipo de infecção (jaleco, luvas). 

Solicito sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos 
científicos e publicar em revista científica. Por ocasião da divulgação dos resultados, os 
nomes dos participantes não serão revelados, os resultados serão apresentados em um 
conjunto de outros alunos de diversos municípios. Será garantida a privacidade dos dados e 
informações fornecidas, que se manterão em caráter confidencial.  
 Os pesquisadores responsáveis estarão a sua disposição para qualquer 
esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. O contato pode ser 
pessoalmente no Departamento de Educação em Saúde localizado na Avenida Padre Alvares 

Pitangueira 248, Centro, Lagarto-SE, por email fmo.ufs@hotmail.com ou telefone: (79) 2105-6550. 
 Eu, ______________________________________________ (nome), declaro que fui 
devidamente esclarecido (a) e dou o meu consentimento para participar da pesquisa e para 
publicação dos resultados. Fica registrado que tenho conhecimento de que essas informações, dados 
e/ou material serão usados pelos responsáveis pela pesquisa com propósitos científico, e que 
receberei uma cópia deste documento. 

 
   _________________________, ___ de _________________de 2016. 

 
__________________________________________________ 
 Assinatura do Pai ou Mãe ou Responsável Legal (menor de idade) 
 
_________________________________________________ 
           Assinatura do aluno  
 
_________________________________________________ 
                Assinatura do (a) Pesquisador (a) 
 

mailto:fmo.ufs@hotmail.com
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DIRETRIZES PARA AUTORES 

Os manuscritos devem ser submetidos on-line para o portal de periódicos da Universidade de Fortaleza no 
endereço eletrônico:  
 
http://periodicos.unifor.br/RBPS. 
 
Não há taxa para submissão e avaliação de manuscritos. 

 
A Revista Brasileira em Promoção da Saúde vem desenvolvendo uma política de ampliação de seu impacto, com 
vistas à indexação em bases de dados nacionais e internacionais, para o que é imprescindível a publicação de 
manuscritos em outro idioma. Assim, informamos que: 
 
1) O manuscrito tramitará em português ou espanhol e somente quando for aprovado em última versão pelos 
editores é que os autores providenciarão a versão em inglês.  
2) Os custos com a tradução para a língua inglesa serão de responsabilidade dos autores. 
3) A Revista Brasileira em Promoção da Saúde dispõe de tradutores especializados a ser informado 
posteriormente. 
4) Caso não haja interesse na publicação on line do seu manuscrito na língua inglesa solicitamos sua breve 
manifestação para cancelamento do processo de avaliação.  
Para as submissões na língua inglesa não se faz necessário a tradução para o outro idioma. 
 
O manuscrito, incluindo ilustrações e referências bibliográficas, deve estar em conformidade com os “Requisitos 
Uniformes para Originais Submetidos a Revistas Biomédicas”, publicado pelo Comitê Internacional de Editores 
de Revistas Médicas (http://www.icmje.org). 
 
O manuscrito deve conter as seguintes seções: 
I. Página de ROSTO; 
II. Resumo em português, abstract em inglês; 
III. TEXTO; 
IV. AGRADECIMENTOS, quando absolutamente necessário;  
V. Referências 
Cada seção deve ser iniciada em uma nova página seguindo a sequência descrita anteriormente. 
O artigo deve ser formatado para folha tamanho A4, todas as margens de 25 mm, fonte Times New Roman, 
tamanho 12, espaço duplo em todas as seções e páginas numeradas no canto superior direito iniciando na 
página de rosto. Deve-se utilizar o Microsoft Word. 
 
I. PÁGINA DE ROSTO 
 
A página de rosto deverá conter: 
• Título do manuscrito em português ou inglês ou espanhol, em negrito, centralizado e em letras caixa alta. 
• O Título deve ser conciso e explicativo, representativo do conteúdo do trabalho. 
• Titulo em inglês, em itálico, negrito, centralizado e em letras maiúsculo-minúscula. 
• Título resumido do manuscrito, com no máximo 40 caracteres, incluindo os espaços (para constar no topo de 
todas as páginas do manuscrito). 
• O tipo de colaboração enviada (artigo original, artigo de revisão, descrição ou avaliação de métodos, técnicas, 
procedimentos e instrumentais, relato de casos). 
• Nome completo e filiação institucional de cada autor, permitindo até 8 autores.  
• Nome, endereço institucional, telefone, fax e e-mail do primeiro autor e do responsável pela correspondência 
(que será contatado durante o período de submissão do artigo e que constará no artigo para posterior contato 
sobre a publicação). 
• Fonte financiadora da pesquisa. 
• Se o manuscrito foi baseado em tese/dissertação, colocar o título, o nome da instituição, ano de defesa e 
número de páginas. 
 
II. RESUMO EM PORTUGUÊS E INGLÊS (ABSTRACT) 
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• Artigos Originais: devem conter de forma sintetizada e estruturada: objetivo, métodos, resultados e conclusão. 
• Revisões: devem conter de forma sintetizada e estruturada: objetivo, métodos, resultados e conclusão. 
• Descrição ou avaliação de experiências: devem conter de forma sintetizada e estruturada: objetivo, síntese dos 
dados e conclusão. 
• Relatos de casos: devem conter de forma sintetizada e estruturada: objetivo, descrição do caso e conclusão. 
• Descritores e Descriptors: inserir de 3 a 6 descritores, listados nos Descritores em Ciências da Saúde, da 
Biblioteca Virtual em Saúde (decs.bvs.br) ao final do resumo. 
Apresentar ao final do abstract, o número do registro (NCT) obtido no cadastramento da pesquisa de Ensaio 
Clínico, previamente aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Os autores devem 
cadastrar sua pesquisa na seguinte base de dados (website): www.clinicaltrials.gov. 
 
III. TEXTO  
 
A estruturação do texto deve se adequar à norma Vancouver de texto, referencial teórico e ao tipo de artigo, 
conforme abaixo:  
 
a) ARTIGOS ORIGINAIS:  

Devem conter de forma sintetizada: introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão. 
 
a1. Introdução: deve conter a justificativa e os objetivos do trabalho ressaltando a relevância do tema 
investigado. Deve ser concisa e atualizada. Devem ser evitadas revisões extensas sobre o assunto, assim como 
adiantar resultados do estudo a ser descrito. 
a2. Métodos: devem descrever de forma sucinta a população e amostra estudada, os critérios de seleção, 

procedimentos, técnicas, materiais e instrumentos utilizados e a estatística aplicada na análise dos dados, mas 
de forma a permitir a reprodução da pesquisa e a verificação da análise a partir desta descrição. Métodos e 
procedimentos estabelecidos devem ser citados com referências. Devem ser citados os fabricantes dos 
aparelhos e equipamentos e a origem do material utilizado. A declaração de que o estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição a qual os autores são vinculados ou ao do local da pesquisa 
tem que ser incluída no último parágrafo dos métodos. 
a3. Resultados: devem ser descritos de forma objetiva e em sequência lógica. Deve ser evitada a repetição dos 

dados nas tabelas e figuras. Quando houver grande número de dados tentar apresentá-los por meio de gráficos 
ao invés de tabelas, respeitando o número máximo de 5 figuras/tabelas. 
a4. Discussão: deve conter a análise interpretativa dos resultados, embasada por dados existentes na literatura 

atual e pertinente com o tema, enfatizando as novas informações obtidas no estudo, sua importância e suas 
implicações. Deve-se também informar e discutir as limitações do estudo. A repetição de resultados ou de 
aspectos descritos em outras seções deve ser evitada. 
a5. Conclusão: deve conter de forma concisa a resposta aos objetivos propostos. A repetição de resultados ou 

de aspectos descritos em outras seções deve ser evitada. 
Nos trabalhos com abordagem qualitativa, os resultados poderão ser descritos, analisados e discutidos 
conjuntamente, devendo neste caso receber a denominação: Resultados e Discussão. Da mesma forma, serão 
aceitas Considerações finais, substituindo o tópico Conclusão, como forma de síntese dos objetivos alcançados. 
Será permitido um número máximo de 20% de referências de livros e capítulos. 
 
b) REVISÕES:  
Devem conter uma introdução, onde seja justificada a importância daquele tema e se aborda algum aspecto 
específico do mesmo; métodos devem descrever de forma sucinta dos procedimentos utilizados (bases de 
dados, descritores, período, critérios de inclusão e exclusão); resultados, que podem ser subdivididos em 
seções/tópicos; discussão deve conter a análise interpretativa dos resultados, 
embasada por dados existentes na literatura, enfatizando as novas informações obtidas no estudo, sua 
importância e suas implicações; e a conclusão, baseada nos dados analisados e nos objetivos propostos. 
 
c) DESCRIÇÃO OU AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS: 
As descrições devem conter uma introdução, com uma breve revisão sobre o assunto para situar o leitor quanto 
à importância do tema e quanto aos seus objetivos; síntese dos dados, que pode ser subdividida em 
seções/tópicos; e a conclusão, baseada nos dados analisados e nos objetivos propostos. No caso de avaliação, 
devem-se seguir a mesma padronização recomendada para os artigos originais (introdução, métodos, 
resultados, discussão e conclusão). 
 
d) RELATOS DE CASOS: 
Devem conter uma introdução, contendo objetivos, a relevância (justificativa) da descrição do(s) caso(s) para a 
promoção de saúde e uma breve revisão sobre o assunto abordado; descrição do caso, o(s) caso(s) deve(m) ser 
apresentado(s) de forma detalhada permitindo a compreensão de dos fatores condicionantes e da sua evolução; 
discussão, deve conter dos aspectos originais do(s) caso(s), relacionando-o(s) com dados existentes na literatura 
(outros casos semelhantes descritos etc.). Deve-se enfatizar as novas informações obtidas a partir do(s) caso(s), 
bem como as possíveis implicações dos achados em termos de aplicação prática; e conclusão, baseadas nos 
dados analisados e nos objetivos propostos. 
 



24 
 

IV. AGRADECIMENTOS 

 
Nesta seção incluir, de forma sucinta, colaborações que não justificam autoria, como auxílios técnicos, 
financeiros e materiais, incluindo auxílios institucionais, governamentais ou privados, e relações que possam 
implicar em potencial conflito de interesse, sendo colocados antes das referências. 
 
V. REFERÊNCIAS 

 
As referências bibliográficas devem seguir a norma Vancouver, estar em folha separada após a seção 
agradecimentos, com a mesma formatação recomendada para o restante do artigo, sendo dispostas por ordem 
de entrada no texto e numeradas consecutivamente, sendo obrigatória a sua citação. 
No texto, devem ser citadas por ordem de aparecimento, utilizando-se algarismos arábicos, sobrescritos e entre 
parênteses. 
A exatidão das referências constantes e a sua correta citação no texto são de responsabilidade do autor. Aceitar-
se-á um máximo de 20% de referencial advindo de livros, teses e dissertações. 
Usualmente, o número de referências deve totalizar não mais que 
60 para revisões e 40 citações para: a) Artigos originais, b) Relatos de casos, c) Descrição ou avaliação de 
experiências, métodos, técnicas, procedimentos e instrumentais. 
Devem ser formatadas no estilo Vancouver, conforme os exemplos a seguir. Incluir todos os autores de cada 
artigo ou livro; em trabalhos com um grande número de autores, deverão ser listados os primeiros seis (6) 
seguidos de “et al.”. Referências já aceitas, mas ainda não publicadas podem ser incluídas, acrescentando a 
expressão no prelo, conforme exemplo a seguir. Para maiores detalhes consulte os “Requisitos Uniformes para 
Originais Submetidos a Revistas Biomédicas”, disponível no site: http://www.icmje.org/#print - IV.A.9.b. 
Reference Style and Format e acesso direto pela National Library of Medicine no site http://www.nlm. 
nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. 
 
V. 1. Artigos em periódicos 
 
Fuchs SC, Silva AA. Hipertensão arterial e diabetes mellitus: uma visão global. Rev Bras Hipertens. 
2011;18(3):83-8.  
 
Leaning J, Guha-Sapir D. Global health: natural disasters, armed conflict and public health. N Engl J Med. No 
prelo 2013. 
 
V. 2. Livro e Capítulo de livro 
 
Capítulo de livro 
 
Diniz EMA. Toxoplasmose congênita. In: Marcondes E, Vaz FAC, Ramos JLA, Okay Y. Pediatria básica. São 
Paulo: Sarvier; 2008. p. 533-40. 
 
Livro no todo 
 
Luna RL. Hipertensão arterial: diagnóstico e tratamento. São Paulo: Revinter; 2010. 
 
V. 3. Evento (Anais/Proceedings de conferência) 
 
Malecka-Tendera E, Klimek K, Matuski P. Obesity prevalence and risk factors in representative group of Polish 7 
to 9 years old children [abstract]. In: 16th European Congress of Endocrinology;2003 Nov 13-14; Copenhagen; 
2013.  
 
V. 4. Dissertação e Tese 
Venancio SI. Determinantes individuais e contextuais do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses 
de vida em cento e onze municípios do Estado de São Paulo [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo: 
Universidade de São Paulo; 2002. 
 
V. 5. Artigo de revista ou monografia em formato eletrônico 
Melere C, Hoffmann JF, Nunes MAA, Drehmer ME, Buss C, Ozcariz SGI, et al. Índice de alimentação saudável 
para gestantes: adaptação para uso em gestantes brasileiras. Rev Saúde Pública [periódico na Internet]. 2013 
[acesso em 2013 Nov 18]; 47(1):20-8. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102013000100004&lng=en. 
 
Livro no formato eletrônico 
 
Livro eletrônico no todo 
Kapoor OP. Role of vegetarian diet in health and diseases 
[monography online]. India: Reddy „s Laboratories. [cited 2013 



25 
 

Nov 10]. Available from: URL: http://www.bhj.org/books/diets/ 
contents.htm 
 
Capítulo de livro eletrônico 
Banka NH. Vegetarianism and the liver. In: Kapoor OP. Role of vegetarian diet in health and diseases 
[monography online] India; Reddy‟s Laboratories. [cited 2013 Nov 10]. Available from: URL: 
http://www.bhj.org/books/diets/chap6.htm 
 
VI. ILUSTRAÇÕES (Tabelas, Quadros e Figuras) 

 
As tabelas, quadros e figuras devem ser utilizadas para facilitar a apresentação de dados. Fotografias, gráficos, 
desenhos devem constar no artigo como figuras. 
Quando houver grande número de dados, preferir os gráficos ao invés de tabelas. Deve-se evitar a repetição dos 
dados (texto, tabelas e gráficos). 
Cada tabela, quadro e figura deve ser apresentada de forma ordenada de acordo com o aparecimento no texto. 
As tabelas e quadros devem ser numeradas com algarismos romanos e as figuras com algarismos arábicos (Ex. 
Tabela I, II, III ...; Figura 1, 2, 3 ...). 
Cada tabela, quadro ou figura deve conter a respectiva legenda. Esta deve ser clara e objetiva, de forma a 
permitir a compreensão da tabela ou figura, independente do texto. Figuras que necessitam de digitalização (Ex. 
fotografias, desenhos) devem ter suas legendas em página própria, devidamente identificada com os respectivos 
números. As figuras devem ser originais e de boa qualidade. O significado das letras e símbolos deve constar 
nas legendas. As figuras deverão ser encaminhadas em preto e branco ou tons de cinza. 
No caso de uso de figuras ou tabelas publicadas previamente por outro autor, é necessário enviar a permissão 
dos editores para sua reprodução. 
 
VII. ABREVIAÇÕES  

 
O uso de abreviações deve ser mínimo, sendo evitadas no título e resumo. Quando utilizada, deve ser definida 
na sua primeira menção no texto, colocada entre parênteses 

  

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão em 
relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão 
devolvidas aos autores. 

1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra revista. 
2. Neste trabalho existe informação sobre conflitos de interesse. 
3. Foi realizada referência a órgãos ou a instituições financiadoras da pesquisa. ( Caso se aplique ) 
4. Declaração de autoria e responsabilidade e transferência de direitos autorais assinadas por todos os 

autores (modelo RBPS) 
5. Parecer de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. ( Caso se aplique ) 
6. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word. 
7. O texto está espaço duplo; usa uma fonte Times New Roman tamanho 12-pontos; emprega itálico ao 

invés de sublinhar (exceto em endereços URL); com figuras, tabelas e quadros inseridos no final do 
texto 

8. Incluiu o resumo em português com no máximo 250 palavras, e o em inglês (abstract) sendo este uma 
versão fiel do resumo em português. 

9. Incluiu 3 a 6 descritores (palavras-chave) no final do resumo. Devem ser empregados aqueles que 
constam na Lista de Descritores em Ciências da Saúde, da BIREME (http://decs.bvs.br), apresentadas 
na língua original e em inglês. 

10. De acordo com o tipo de artigo (artigo original, relato de caso etc.), constam todos os itens do texto 
(introdução, métodos etc.). 

11. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes para Autores, na 
seção Sobre a Revista. 

12. As referências bibliográficas estão formatadas no estilo Vancouver, dispostas por ordem de entrada no 
texto e numeradas consecutivamente (respeitando o número máximo permitido), e no texto, estão 
citadas por ordem de aparecimento (algarismos arábicos), entre parênteses. 

13. Todos os endereços de páginas na Internet (URLs), incluídas no texto (Ex.: http://www.ibict.br) estão 
ativos e prontos para clicar. 

14. Os quadros, tabelas e figuras estão apresentadas de forma ordenada de acordo com o seu 
aparecimento no texto, numeradas como recomendado, contendo as respectivas legendas. 

15. Se for o caso, está enviando a permissão dos editores para reprodução de figuras ou tabelas publicadas 
previamente. 
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16. O artigo, incluindo ilustrações e referências bibliográficas, está em conformidade com os “Requisitos 
Uniformes para Originais Submetidos a Revistas Biomédicas”. 

17. As abreviações utilizadas estão definidas na sua primeira menção no texto, entre parênteses. 
18. Se for o caso, apresentou o número do registro em bases de dados internacional para ensaios clínicos, 

ao final do resumo. Os autores podem cadastrar sua pesquisa em uma das seguintes bases de dados 
(website): www.clinicaltrials.gov, http://isrctn.org. 

  

DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL 

Os manuscritos apresentados devem destinar-se exclusivamente à RBPS, não sendo permitida sua 
apresentação a outro periódico. 
 
Junto ao envio do manuscrito autores devem apresentar declaração de direitos autorais "(modelo 
RBPS)" assinada, parecer de aprovação do Comitê de Ética e registro do Clinical Trials quando pertinente. 
 
O autor poderá depositar a versão final do artigo, com revisão por pares “postprint” em qualquer repositório ou 
website de acordo com a Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. 

  

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços prestados por 
esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou à terceiros. 

  

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B2c-4_xJRwaqTFdYWXZzU25Ydjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B2c-4_xJRwaqTFdYWXZzU25Ydjg/view

