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RESUMO 

ANDRETO, L. M. Impacto da suplementação com dupla megadose de vitamina A sobre 
as concentrações de retinol sérico em puérperas durante os primeiros seis meses pós-
parto.  Tese  -  Doutorado  em  Nutrição  -  Programa  de  Pós-Graduação  em  Nutrição, 
Universidade Federal de Pernambuco UFPE. Recife, 2011.

O estudo teve como objetivos avaliar o impacto da suplementação oral com dupla megadose 
de vitamina A (400.000 UI) nas concentrações de retinol sérico de puérperas durante os seis 
primeiros meses pós-parto bem como descrever a freqüência de deficiência de retinol sérico 
nas  mulheres  antes  da  suplementação  de  vitamina  A.  Trata-se  de  um  ensaio  clínico 
randomizado,  controlado,  triplo-cego,  de  base  hospitalar,  com 312 mulheres  atendidas  no 
período pós-parto imediato e acompanhadas durante os seis primeiros meses, de dois serviços 
públicos de saúde na cidade do Recife, região nordeste do Brasil, no período de agosto de 
2007 a março de 2009. Todas as mulheres receberam uma cápsula contendo 200.000 UI de 
vitamina  A  no  pós-parto  imediato  e  no  10º  dia  foram randomizadas  em dois  grupos  de 
suplementação: um grupo recebeu uma segunda cápsula de vitamina A (200.000UI) e o outro 
grupo recebeu o placebo de vitamina A. Além dos dados socioeconômicos,  demográficos, 
antropométricos, clínicos e obstétricos foram coletadas amostras de sangue para as análises 
das concentrações de retinol sérico, PCR e hemoglobina.  A pesquisa foi registrada sob o 
número NCT00742937.  215 mulheres completaram o estudo (111 no grupo de 400.000 UI de 
vitamina A e 104 no grupo de 200.000 UI de vitamina A). Não foi observado nenhum evento 
adverso  com  a  administração  das  cápsulas  de  vitamina  A.  Não  houve  diferença 
estatisticamente  significante  nas  concentrações  de  retinol  sérico  entre  os  grupos  de 
suplementação aos 2 meses (2,13 vs 2,03 µmol/L), 4 meses (2,20 vs 2,24 µmol/L) e 6 meses 
(2,29 vs 2,31 µmol/L). Observou-se um declínio da prevalência de concentrações inadequadas 
de retinol sérico de 21,1% para 2,35% ao longo dos seis meses após a suplementação.  A 
associação das concentrações de retinol sérico com as variáveis independentes foi testada pela 
Razão de Prevalência e apenas o número de gestações apresentou associação estatisticamente 
significante  com  a  deficiência  de  vitamina  A  (DVA).  Os  resultados  revelam  elevada 
prevalência concentrações inadequadas de retinol sérico na população estudada, apontando a 
necessidade de desenvolver ações voltadas para a promoção da educação nutricional além da 
realização de estudos populacionais para confirmar os fatores de risco que contribuem para o 
desenvolvimento  da  DVA.  Considerando  nenhum  efeito  adicional  observado  e  que  a 
população  estudada  tem um nível  de  deficiência  de  vitamina  A considerada  leve,  nossos 
resultados reforçam a manutenção da estratégia de prevenção preconizada pela OMS.

Palavras-chave: retinol sérico, suplementação, vitamina A, pós-parto.



ABSTRACT

ANDRETO, L.M. Impact of the supplementation with double high-dose of vitamin A on 
the serum retinol concentration in mothers during the first six months after delivery. 
Thesis  –  Nutriton  Doctorate  –  Nutrition  Post-Graduation  Program,  Federal  University  of 
Pernambuco UFPE. Recife, 2011.

The study objectives were to evaluate the impact of oral supplementation with double high-
dose of vitamin A (400 000 IU) on the serum retinol concentrations in mothers during the first 
six months after delivery as well  as describe the frequency of serum retinol deficiency in 
women before the vitamin A supplementation. It is a randomized, controlled, triple-blind, of 
hospital based trial, with 312 women attended on immediate postpartum period and followed 
during the first six months, in two public health services in the city of Recife, northeastern 
region of Brazil, from August 2007 to March 2009. All women received a 200 000 IU vitamin 
A capsule immediately after delivery and in the 10th day they were randomized in two groups 
of supplementation: one group received a second capsule containing 200000 IU vitamin A 
and  the  other  group  received  a  vitamin  A  placebo  capsule.  Besides  socioeconomic, 
demographic,  anthropometric,  clinical  and obstetric  data,  blood samples  were collected to 
analyze  the serum retinol  concentrations,  CPR, and hemoglobin  levels.  The  research  was 
registered under the number NCT00742937. 215 women completed the trial (111 in the 400 
000 IU vitamin A group and 104 in the 200 000 IU vitamin A group). No side effects related 
to  the  vitamin  A capsules  were  observed.  Serum retinol  mean  was 1.57 µmol/L  and the 
prevalence of inadequate serum retinol concentration was 23.4%. There were no statistically 
significant  differences  in  the  serum  retinol  concentrations  between  the  supplementation 
groups on the second (2.13 vs. 2.03 µmol/L), fourth (2.20 vs. 2.24 µmol/L) and sixth (2.29 vs. 
2.31 µmol/L) months. The association of the serum retinol concentrations and the independent 
variables  was  tested  by the  Odds  Ratio  and only the  number  of  pregnancies  presented  a 
statistically significant relation with the vitamin A deficiency (VAD). The results reveal a 
high prevalence of inadequate serum retinol concentrations in the studied population, showing 
the need of developing actions towards the promotion of nutritional education besides the 
development  of  population  studies  to  confirm  the  risk  factors  that  contribute  to  the 
development of VAD. Considering no additional effects and that the studied population has a 
low  VAD  level,  our  results  reinforce  the  maintenance  of  the  prevention  strategy 
recommended by WHO.

Key-words: serum retinol, supplementation, vitamin A deficiency, lactating women.



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1. Recomendação diária de vitamina A (RDA) ........................................................21

Quadro 2. Variável dependente ........................................................................................... 37

Quadro 3. Variáveis de controle ...........................................................................................37

Figura 1.  Fluxograma de distribuição da amostra  das mulheres  participantes  da pesquisa. 

Recife, 2007/09....................................................................................................................... 35

Tabela 1. Distribuição das perdas das mulheres do estudo segundo o grupo de suplementação. 
Recife-PE, 2007/09...................................................................................................................36

Tabela 2. Comparação de variáveis de controle, entre as mulheres que concluíram o estudo e 
as perdas. Recife-PE, 2007/09..................................................................................................36



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

AI – Adequate Intake 

CIC- Citologia da Impressão Conjuntival

CIMICRON – Centro de Investigação em Micronutrientes 

CRBP- Celular Retinol Binding Protein

DVA- Deficiência de vitamina A

EAR-  Estimated Average Requirement 

HPLC- Cromatografia Líquida de Alta Eficiência

IMIP- Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira 

IOM – Institute of Medicine 

IVACG- International Vitamin A Consultative Group 

MCT- Ministério da Ciência e Tecnologia

MRDR- teste modificado de resposta relativa à dose

OMS- Organização Mundial de Saúde 

PCR- Proteína C reativa

RBP - retinol binding protein

RDA- recomendações nutricionais

RDR- Relative Dose Response

SUS- Sistema Único de Saúde

TCLE- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UFPB- Universidade Federal da Paraíba

UFRN- Universidade Federal do Rio Grande do Norte

UI- Unidades Internacionais

UL- limite superior tolerável para ingestão

XN- Cegueira Noturna



S U M Á R I O

RECIFE – PE                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  1  

2011                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  1  

RECIFE – PE                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  2  

2011                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  2  

FICHA CATALOGRÁFICA                                                                                                      ..................................................................................................  3  
RECIFE – PE                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  4  

2011                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  4  

1 - APRESENTAÇÃO                                                                                                                  ..............................................................................................................  15  

2. - REVISÃO DA LITERATURA                                                                                              ..........................................................................................  18  

3.-  OBJETIVOS                                                                                                                           .......................................................................................................................  30  

3.1.-  Objetivo geral:                                                                                                                 ............................................................................................................  30  
3.2. Objetivos específicos:                                                                                                        ...................................................................................................  30  

4. - MÉTODOS                                                                                                                             ........................................................................................................................  31  

4.1 - Desenho e local do estudo                                                                                                ...........................................................................................  31  
4.2 - População do Estudo                                                                                                        ...................................................................................................  31  
4.3 - Amostragem                                                                                                                      ..................................................................................................................  32  
4.4 - Procedimentos para Seleção da Amostra                                                                          ......................................................................  32  
4.5 - Critérios de inclusão e exclusão                                                                                       ...................................................................................  32  
4.6 - Recrutamento e acompanhamento das participantes                                                        ....................................................  32  
4.7 - Definição e operacionalização das variáveis                                                                    ...............................................................  38  
4.8 - Padronização da coleta dos dados                                                                                    ................................................................................  39  
4.9 - Análise dos dados                                                                                                             .........................................................................................................  43  
4.10 - Viabilidade financeira                                                                                                     .................................................................................................  43  
4.11 - Considerações Éticas                                                                                                      ..................................................................................................  44  

5 - RESULTADOS                                                                                                                       ...................................................................................................................  45  

5.1 - Artigo 1: Serum retinol concentrations and factors associated with puerperal women 
cared for at health centers in the city of Recife- Brazil.                                                   ...............................................  45  

Desenho, período e local do estudo                                                                                          ......................................................................................  71  
Elegibilidade dos participantes                                                                                                 .............................................................................................  72  

Amostra                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  72  

Seleção das participantes                                                                                                              ..........................................................................................................  72  

Randomização e acompanhamento                                                                                               ...........................................................................................  72  

Métodos e técnicas de avaliação                                                                                                   ...............................................................................................  73  

Análise estatística                                                                                                                          .....................................................................................................................  74  

Aspectos Éticos                                                                                                                             .........................................................................................................................  74  

Viabilidade financeira                                                                                                                   ...............................................................................................................  75  

6. -  CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                                ............................................................................................  82  

8 - APÊNDICES                                                                                                                           .......................................................................................................................  92  

Andreto, L.M. Impacto da suplementação com dupla megadose de vitamina A sobre as concentrações de retinol.... 13



S U M Á R I O                                                                                                                          ......................................................................................................................  95  

Andreto, L.M. Impacto da suplementação com dupla megadose de vitamina A sobre as concentrações de retinol.... 14



1 - APRESENTAÇÃO

Dentre  as  deficiências  nutricionais,  em  especial  de  micronutrientes,  de  maior 

importância epidemiológica, a deficiência de vitamina A (DVA), aparece como uma das mais 

importantes que afeta o grupo materno infantil  nos países em desenvolvimento (UNICEF, 

2007).

Estima-se que das 107 milhões de mulheres grávidas a cada ano, em regiões em risco 

de  deficiência  de  vitamina  A,  aproximadamente  19,8  milhões  apresentam  baixas 

concentrações de retinol no sangue ou leite materno (<1,05µmol/L), e 7,2 milhões (37% das 

que possuem baixas concentrações) são deficientes deste micronutriente (<0,70µmol/L). As 

regiões de maior prevalência de inadequação sérica ou no leite humano (<1,05μmol/l) são: 

Sul e Sudeste da Ásia e os países da África. Na região das Américas encontram-se 4% dos 

casos, e no Brasil estima-se que 167,2 mil mulheres tenham DVA (WEST, 2002).

No Brasil,  os inquéritos  bioquímicos  disponíveis,  realizados  em crianças  em idade 

escolar, confirmam que a DVA é um problema de saúde nos Estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia e Amazonas (RAMALHO, et al., 

2002). No  Rio  de  Janeiro,  foi  observada  inadequação  dos  níveis  séricos  de  retinol 

(<1,05μmol/l) em 13,0% das gestantes, no 3º trimestre de gestação, e 15,0% de inadequação 

na ingestão dietética de vitamina A nesse mesmo período gestacional (ACCIOLY; SOUZA-

QUEIRÓZ, 2001). Em outro estudo realizado no Rio de Janeiro foi  encontrado 22,0% de 

inadequação  dos  níveis  séricos  de  retinol  (<1,05μmol/l)  em puérperas  e  em seus  recém-

nascidos 54,2% (RAMALHO et al., 2006). Apesar de os inquéritos hoje disponíveis no Brasil 

não terem caráter nacional, eles são unânimes em apontar um problema grave de carência 

marginal de vitamina A na população materno-infantil (RAMALHO et al., 2002).

Várias estratégias têm sido propostas para o enfrentamento da redução da DVA, dentre 

elas, a suplementação de megadose de vitamina A no pós-parto imediato. Neste sentido, seria 

beneficiada tanto a mulher pela elevação dos níveis desses micronutrientes, como a criança, 

pelo leite materno (STOLTZFUS; UNDERWOOD, 1995). 

Ensaios  clínicos  e  modelos  cinéticos  têm  indicado  que  suplementos  com  maior 

dosagem de  vitamina  A,  administradas  em mulheres  no  pós-parto,  têm elevado  o  status 

Andreto, L.M. Impacto da suplementação com dupla megadose de vitamina A sobre as concentrações de retinol.... 15



orgânico deste micronutriente em crianças no período neonatal (MILLER  et al., 2002). No 

pós-parto imediato, o aumento na dosagem da suplementação de vitamina A de 200.000UI 

para 400.000 UI, tem sido indicado, sem causar danos à saúde materno-infantil (BENOIST; 

GOODMAN, 2001).

Tomando como base esses resultados, o International Vitamin A Consultative Group 

(IVACG)  tem  endossado  aos  programas  de  combate  à  deficiência  de  vitamina  A,  a 

suplementação de 400.000 UI de vitamina A no pós-parto imediato, fracionada em duas doses 

com pelo menos um intervalo de um dia entre as doses (IVACG, 2002). Entretanto, a eficácia 

desse esquema de intervenção ainda não foi devidamente avaliada, quanto aos seus potenciais 

efeitos benéficos para a saúde materno-infantil, particularmente nos seis primeiros meses pós-

suplementação (RICE, 2007). Além disso, ainda não se tem disponível a real prevalência da 

deficiência de vitamina A em gestantes e puérperas, oriundos de inquéritos bioquímicos do 

sangue desta população (WEST, 2002).

Diante deste contexto, a suplementação com dupla megadose de vitamina A (400.00 

UI)  em mulheres no pós-parto mediato,  aumentaria  as concentrações de retinol sérico  nos 

primeiros 6 meses pós-parto quando comparados com um grupo controle (suplementação de 

megadose de 200.000 UI) ?

Destarte,  o  presente  trabalho  tem  como  objetivos:  avaliar  o  impacto  da 

suplementação oral  com  dupla megadose de vitamina A  (400.000 UI) na concentração de 

retinol sérico de puérperas durante os seis primeiros meses pós-parto bem como descrever a 

freqüência de deficiência de retinol sérico nas mulheres antes da suplementação de vitamina 

A e determinar a magnitude do incremento dos níveis séricos de retinol, com 2, 4 e 6 meses 

pós-suplementação.

Para  tais  fins,  foi  realizado  um  estudo  randomizado,  controlado,  triplo-cego, 

conduzido em mulheres no período pós-parto, atendidas em dois serviços públicos de saúde 

na cidade do Recife, região nordeste do Brasil, para avaliar os efeitos da suplementação pós-

parto de 400.000UI de vitamina A em comparação com a dose de 200.000 UI de vitamina A.

A tese foi composta por um capítulo de revisão da literatura e dois artigos originais. O 

capítulo de revisão da literatura  aborda a importância  da vitamina A no organismo e seu 

metabolismo,  principais  fontes  alimentares,  as  conseqüências  do  consumo  inadequado  e 

importância do programa de suplementação. As informações supracitadas foram revisadas de 
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artigos publicados em revistas científicas, livros textos e organizadas segundo a Associação 

Brasileira Normas Técnicas (ABNT)- NBR 6023. 

O  primeiro  artigo  original  intitula-se  “Serum  retinol  concentrations  and  factors 

associated with puerperal women cared for at health centers in the city of Recife- Brazil.”, 

enviado para publicação na Revista Journal of Health,  Population and Nutrition (aviso de 

recebimento -  Anexo 1) cujas respectivas normas estão no Anexo 2. Nele se descreve as 

concentrações de retinol sérico e os fatores associados em puérperas da cidade do Recife- 

Brasil.

O segundo artigo “The effects of two maternal Vitamin A supplementation regimens 

on serum retinol in postpartum mothers: a randomised controlled trial in Brazil.”, descreve o 

ensaio clínico  realizado com puérperas  com o objetivo de avaliar  se as  concentrações  de 

retinol sérico de mães suplementadas com 400.000 UI de vitamina A é maior do que aqueles 

suplementados com 200.000 UI de vitamina A. Este artigo foi enviado para publicação no 

Public Health Nutrition (aviso de recebimento - Anexo 3), cujas normas estão detalhadas no 

Anexo 4.
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2. - REVISÃO DA LITERATURA

O termo vitamina A (ou retinóide) abrange uma série de compostos pré-formados, tais 

como: retinol (álcool), retinal ou retinaldeído (aldeído) e ácido retinóico (ácido) (IOM, 2001).

Os carotenóides, pigmentos encontrados nos vegetais, são um pool de compostos com 

a  capacidade  de  se  converterem em vitamina  A.  Existem aproximadamente  600 tipos  de 

carotenóides, porém apenas 20 são encontrados em tecidos humanos, entre eles, o α-caroteno 

e o β-caroteno. Os carotenóides são capazes de se converterem em vitamina A por isso são 

designados  de  pró-vitamina  A  (LINDSHIELD;  ERDMAN,  2006).   Os  vegetais  folhosos 

verde-escuros  e  frutas  amarelo-alaranjados  possuem  altos  teores  de  pró-vitamina  A 

(GALLAGHER, 2005). Os retinóides e os carotenóides são instáveis aos processos oxidativos 

e isomerização quando expostos a luz, oxigênio e ao calor (SOLOMONS, 2006).

O retinol é um álcool primário, lipossolúvel, de grande capacidade reativa por ser uma 

molécula insaturada. Freqüentemente é esterificado em ácido graxo (palmitato) e passa a ser 

chamado  retinil  palmitato.  Encontra-se  presente  apenas  em  produtos  de  origem  animal, 

principalmente no fígado ou associada a gordura do leite e do ovo. É considerada a forma 

ativa da vitamina A (pré-formada) (GALLAGHER, 2005; SOMMER, 1995).

Funções 

A vitamina A é importante para o funcionamento do sistema visual, crescimento e 

desenvolvimento,  manutenção  da  integridade  das  células  epiteliais,  sistema  imune  e 

reprodução (WHO, 1995). Apresenta especial importância durante os períodos de proliferação 

e rápida diferenciação celular, como na gestação, período neonatal e infância (WHO, 1997). 

Durante  a  fase  embrionária,  a  vitamina  A,  atua  no  desenvolvimento  do coração,  olhos  e 

ouvidos e a sua ingestão, tanto deficiente quanto excessiva, pode acarretar defeitos congênitos 

nesses  mesmos  órgãos  (IOM,  2001).  Na  gestação,  devido  à  seletividade  da  barreira 

placentária,  as  reservas  fetais  estão  limitadas  provavelmente  para  evitar  estes  efeitos 

teratogênicos, desta forma os recém-nascidos nascem com baixa reserva hepática de vitamina 

A (UNDERWOOD, 1994). As maiores concentrações de vitamina A são transferidas durante
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o  período  de  lactação  podendo  as  reservas  hepáticas  do  recém-nascido,  aumentarem 

aproximadamente 60 vezes (WHO,1998).

O retinol é essencial no processo reprodutivo e atua na síntese de proteínas, enzimas, 

globulinas,  glicoproteínas,  queratina,  na  permeabilidade  celular  e  nos  metabolismos  da 

hemoglobina  e  do zinco  (IOM, 2001).  Participa,  ainda,  da manutenção da integridade  da 

barreira epitelial, pois é indispensável para a diferenciação normal das células produtoras de 

muco,  substância  responsável pela hidratação natural  da pele  e da mucosa (SOLOMONS, 

2006).

Metabolismo

A ingestão da vitamina A é realizada habitualmente através da dieta composta  por 

alimentos de origem animal (retinol) ou por vegetais contendo β-caroteno (pró-vitamina A) e 

pela  ingestão de  cápsulas  contendo  palmitato  de  retinil  (vitamina  A  pré-formada) 

(GALLAGHER, 2005).

No aparelho  gastrointestinal,  a  absorção  do retinol  é  realizada  similarmente  à  das 

gorduras. Para absorção completa do retinol e de seus ésteres recomenda-se administrá-lo com 

soluções aquosas e em jejum (BEITUNE et al., 2004). O retinol é transportado para as células 

da mucosa intestinal por uma proteína carreadora de retinol celular (CRBP- celular retinol 

binding protein), tornando-se disponível, onde pode ser ligado a proteínas celulares ou re-

convertido a éster de retinil e desta forma armazenado no fígado (IOM, 2001).

Aproximadamente  50- 80% da vitamina  A no organismo é armazenada no fígado. 

Essa capacidade de armazenamento regula os efeitos de variabilidade da ingestão da vitamina 

A sendo importante durante os períodos de baixa ingestão (GALLAGHER, 2005). O fígado 

libera  o  retinol  livre  na  corrente  sanguínea  de  forma  contínua,  mantendo  assim  sua 

concentração  constante  em  combinação  com  a  proteína  RBP  (retinol  binding  protein) 

(BEITUNE, 2004).

Ao ser liberado na corrente sanguínea, este complexo 1:1 é referido como holo- RBP. 

No soro,  o complexo RBP-retinol  combina com transtiretina (proteína plasmática também 

sintetizada no fígado que transporta tiroxina e retinol). O retinol é então removido do soro e 
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utilizado por células-alvo, tais como fotorreceptores da retina e células epiteliais em todo o 

corpo (SOMMER, 1995).

O ácido retinóico é um metabólito do retinol, no qual o metabolismo do grupo álcool 

sofreu oxidação. Apesar de ser mais potente que o retinol em promover a diferenciação e o 

crescimento do tecido epitelial na deficiência da vitamina A, o ácido retinóico não apresenta a 

mesma eficiência na restauração da visão ou das funções reprodutivas (MAHAN; STUMP, 

2000).  O  ácido  retinóico  é  absorvido  após  passagem  na  circulação  pela  veia  porta  e 

transportado na corrente sanguínea como um complexo ligado à albumina , não é armazenado 

no fígado sendo facilmente excretado (BEITUNE, 2004).

Os carotenóides são solubilizados por produtos da digestão da gordura e sais biliares 

sendo absorvidos  por  mecanismo  de  difusão  passiva  e,  em parte,  são  bioconvertidos  em 

retinol. Por esta razão, suas fontes são processadas de maneira menos eficiente, levando a uma 

absorção limitada pelo intestino (FAO; WHO, 1998). Segundo o Institute of Medicine (IOM), 

12µg de β-caroteno são necessários para obter-se 1 µg de equivalente ativo de retinol (RAE) 

(IOM, 2001).

Qualquer queda súbita na ingestão quer como resultado de mudança na dieta ou pela 

diminuição da absorção, por exemplo, na presença de doenças gastrointestinais, tais como: 

gastroenterite,  ou  um  aumento  repentino  na  demanda  metabólica  em  face  de  infecção, 

sarampo ou crescimento acelerado irá causar rápida depleção das reservas (SOMMER, 1995).

Quando as reservas de retinol no fígado estão muito elevadas, no entanto, a pessoa 

pode ficar meses sem ingerir a vitamina A, e possivelmente não sofra graves conseqüências. 

Se a ingestão permanece baixa por períodos prolongados, ocorre depleção no fígado, os níveis 

séricos de retinol caem, e a função celular é prejudicada, resultando na diferenciação anormal 

como por exemplo: a xeroftalmia e outras manifestações clínicas da deficiência (ex: anemia, 

diminuição a resistência às infecções) (SOMMER, 1995).
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Aspectos Etiológicos da Deficiência de Vitamina A (DVA)

A principal causa da DVA é a ingestão inadequada de alimentos fontes de vitamina A 

(vitamina  A  pré-formada  e  carotenóides),  para  satisfazer  as  necessidades  fisiológicas  do 

indivíduo (WHO, 1995).

Outros  fatores  podem  contribuir  para  o  desenvolvimento  da  DVA  envolvendo 

privações nos ambientes ecológicos, econômicos e social tanto a nível populacional (região, 

país) quanto no núcleo familiar.  A influência desses fatores varia de acordo com cada região 

ou país, necessitando de uma análise situacional para realização de programas de intervenção 

específico,  no  entanto  existem  alguns  fatores  epidemiológicos  que  podem  caracterizar 

situações onde a DVA é um problema de saúde pública: fatores ecológicos como terra árida, 

períodos de chuvas intensas e umidade, saneamento ambiental inadequado, abastecimento de 

água deficitário.  Fatores socioeconômicos como a pobreza dos indivíduos (particularmente 

das  mulheres),  tabus  e  maus  hábitos  alimentares,  além de  escassos  conhecimentos  sobre 

nutrição, também podem agravar a carência de vitamina A (WHO, 1996). A baixa ingestão de 

proteínas,  lipídeos  e  zinco  na  dieta  pode  comprometer  a  absorção  da  vitamina  A 

(SAUNDERS, et al., 2000).

A  freqüência,  duração  e  a  gravidade  da  infecção  podem  contribuir  direta  ou 

indiretamente na DVA. A infecção reduz o apetite, além de diminuir a eficiência de absorção, 

conservação e utilização da vitamina A (WHO, 1995). 

A  deficiência  primária  de  vitamina  A  é  conseqüência  da  ingestão  inadequada  de 

vitamina A pré-formada (retinol) e carotenóides, já as deficiências secundárias resultam de 

má-absorção devido à insuficiência dietética de lipídeos, insuficiência pancreática ou biliar e 

de  transporte  prejudicado  devido  a  abetalipoproteinemia,  doença  hepática,  desnutrição 

protéico-calórica ou deficiência de zinco (GALLAGHER, 2005). 

Sinais e sintomas da deficiência 

A deficiência de vitamina A é sucedida por alterações em órgãos e tecidos de origem 

ectodérmica.  Um sintoma precoce é a hemeralopia com elevada sensibilidade à luminosidade e, 

após longo período de tempo sucede-se o aparecimento de alterações anatomopatológicas como a 

queratose conjuntival e a queratomalácia  caracteriza da por dessecação, úlcera e xerose da córnea 

e conjuntivite, além de lesões da pele (hiperqueratose folicular) e infecções (FRANCO, 1998). 
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Historicamente,  a  manifestação  mais  perceptível  é  a  cegueira  noturna  que  aparece  somente 

quando a deficiência é grave (MOORE, 1930; OLSON, 1999). 

Os sinais e sintomas de DVA respondem à suplementação dessa vitamina na mesma 

ordem em que elas  aparecem.  A cegueira  noturna  responde muito  rapidamente,  enquanto 

anormalidades  da  pele  podem levar  várias  semanas  para  regredirem (MAHAN;  STUMP, 

2000).

Necessidade humanas na infância, gestação e lactação

O Institute of Medicine (IOM), em 2001, propôs a ingestão dietética  de referência 

(DRI – Dietary Reference Intakes), para a vitamina A, segundo a faixa etária, sexo e estágio 

fisiológico,  e  são  expressas  em  µg/dia.  Para  a  caracterização  da  necessidade  diária 

recomendada de vitamina A é utilizado a definição de necessidade média estimada (EAR) 

como aquela  ingestão  diária  suficiente  para  satisfazer  as  necessidades  de  metade  de uma 

população saudável  e a necessidade diária recomendada (RDA) como a ingestão dietética 

necessária para suprir as necessidades em 97 a 98% dos indivíduos saudáveis (Quadro 1). A 

ingestão dietética máxima observada em adultos nos Estados Unidos ficou estabelecida em 

1965 µg/dia para homens e 1050 µg/dia para mulheres que estejam amamentando. 

Quadro 1. Recomendação diária (RDA) 

Grupo Faixa etária EAR RDA AI UL
(µg RAE/dia) (µg RAE/dia) (µg RAE/dia) (µg de vitamina A pré-formada /dia)

Crianças 0-6 meses - - 400 600
7-12 meses - - 500 600

Gestantes 14-18 anos 530 750 - 2800

19-50 anos 550 770 - 3000

Lactantes 14-18 anos 885 1200 - 2800

19-50 anos 900 1300 - 3000

RDA- recomendações nutricionais; EAR- necessidade média estimada; AI – ingestão adequada; UL- limite superior tolerável 
para ingestão. Fonte: IOM, 2001.
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Fontes de vitamina A

As fontes dietéticas de vitamina A incluem alimentos de origem animal e vegetal. As 

fontes alimentares de origem animal ricos em vitamina A pré-formada (retinol) são fígado, 

rim,  manteiga,  queijo,  leite  integral,  peixes  e gema de ovo.   As fontes  dietéticas  de pró-

vitaminas (carotenóides) provenientes de origem vegetal são encontradas em hortaliças verdes 

escuras (espinafre, couve, brócolis, chicória, alface e agrião), em alguns vegetais alaranjados 

(cenoura, abóbora, manga, mamão, moranga) além de caju, goiaba vermelha, milho, batata 

doce, mostarda, caruru e folhas de beterraba. No entanto, as fontes de provitamina A mais 

expressivas são duas frutas, amplamente encontrados no nordeste brasileiro: dendê e buriti. 

As raízes brancas e tubérculos, assim como todos os grãos, apresentam conteúdo reduzido em 

pró-vitamina A (FAO/WHO, 1998; IOM, 2001). Estima-se que os carotenos provenientes de 

vegetais contribuam com cerca de 68,0% da vitamina A da dieta em termos mundiais, e com 

82,0% nos países desenvolvidos (SIMPSON, 1983).

Classificação

O  estado  nutricional  de  vitamina  A  pode  ser  classificado  em  cinco  categorias: 

deficiência (deficiência clínica), estado marginal (deficiência subclínica), estado satisfatório, 

excesso e toxicidade (UNDERWOOD; OLSON, 1993).

A deficiência clínica de vitamina A (DVA) é diagnosticada pela presença de sinais de 

xeroftalmia  (WHO, 1996;  GALLAGHER, 2005).  A xeroftalmia  compreende a atrofia  das 

glândulas  perioculares,  hiperqueratose da conjuntiva e queratomalácia  e se manifesta  com 

alterações oculares: na retina (cegueira noturna), alterações na conjuntiva e na córnea como 

xerose conjuntival, mancha de Bitot e xerose córnea (DINIS; SANTOS, 2000; McLAREM; 

FRIGG, 2001; WEDNER et al.,2004; SOLOMONS, 2006).

O estado marginal (deficiência subclínica) é caracterizado quando as concentrações de 

vitamina  A  no  sangue  estão  suficientemente  diminuída  a  ponto  de  trazer  conseqüências 

adversas na saúde mesmo sem evidências clínicas de xeroftalmia (WHO, 1996).
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Indicadores

A Organização Mundial  de Saúde (OMS) definiu 2 classes indicadores específicos 

para  o  diagnóstico  da  DVA:  indicadores  biológicos  e  o  indicador  ecológico/demográfico 

(WHO, 1996). 

Os indicadores  biológicos  foram divididos em 3 grupos: funcionais,  bioquímicos  e 

histológicos. Entre os indicadores funcionais está incluída a cegueira noturna ou a dificuldade 

de adaptação ao escuro. Os indicadores bioquímicos são: retinol sérico, vitamina A no leite 

materno,  RBP (retinol binding protein) e os testes de dose resposta:  os testes de resposta 

relativa à dose -RDR (relative dose response) que é aceita como “padrão ouro” para avaliar a 

reserva hepática de vitamina A, teste modificado de resposta relativa à dose (MRDR) e o teste 

de  resposta  sérica  de  trinta  dias  a  uma  dose  de  vitamina  A (+S30DR).  Nos  indicadores 

histológicos  está  incluída  a  citologia  da  impressão  conjuntival  (CIC).  Os  indicadores 

ecológico/demográficos  são:  estado  nutricional  e  dietético,  morbidades  e  variáveis 

socioeconômicas (educação materna, condições sanitárias, acesso ao serviço de saúde, renda e 

emprego e serviços e insumos agrícolas) (WHO, 1996). 

Indicador Funcional 

A cegueira noturna (XN), ou dificuldade de adaptação de visão no escuro, é a primeira 

manifestação  funcional  da DVA que potencialmente  pode ser mensurada (GALLAGHER, 

2005).

A cegueira noturna (nictalopia) ocorre pela perda de pigmentos visuais resultante da 

falha  da  retina  em regenerar  a  rodopsina  (GALLAGHER,  2005).  Como  conseqüência  o 

indivíduo  apresenta  a  visão  prejudicada  (dificuldade  de  se  adaptar  à  luz  brilhante  ou  da 

claridade para o escuro), possui capacidade de discriminação visual precária e pode não ser 

capaz de enxergar com pouca claridade ou na penumbra (UNICEF, 2009).

A cegueira  noturna  é  um indicador  de DVA na população  e  pode ser  usado para 

avaliar o impacto de programas de intervenção. É um importante indicador nos segmentos 

mais vulneráveis as carências nutricionais como as gestantes, nutrizes e crianças em idade 

pré-escolar  (WHO,  1996).  Durante  a  gravidez  a  XN,  causada  por  DVA,  também  é  um 

marcador de aumento da morbidade reprodutiva, desnutrição energética-protéico,  anemia e 

aumento nas taxas de mortalidade materna e infantil (IVACG, 2002). 
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Para  esse  indicar  ter  maior  credibilidade  é  importante  que  os  procedimentos  para 

coleta das informações e interpretações sejam padronizados. Desta forma, a OMS, construiu 

um formulário estruturado, que constitui um algoritmo para aumentar a sensibilidade e reduzir 

o erro de classificação da XN, e que deve ser empregado utilizando-se linguagem adequada 

para cada região do mundo. Para a sua aplicação não é necessário o uso de equipamentos 

caros e conhecimento oftalmológico especializado (WHO, 1996).

A prevalência de cegueira noturna materna  ≥ 5% é recomendada como ponto de corte 

para a DVA e pode ser considerado um problema de saúde pública (IVACG, 2002).

Esse  indicador  acumula  vantagens  metodológicas  que  permitem  seu  emprego  em 

estudos populacionais, além de requer baixo custo operacional para sua aplicação. Entretanto, 

poucos  pesquisadores  realizaram  uma  análise  crítica  sobre  os  aspectos  relacionados  à 

validação da entrevista padronizada para o diagnóstico da DVA em gestantes, puérperas e 

nutrizes (COELHO, 2003). 

Indicador bioquímico: Retinol Sérico

A dosagem de  retinol  sérico  é  o  método  bioquímico  mais  empregado  em estudos 

epidemiológicos  na  identificação  de  populações  em risco  de  DVA (WHO, 1995;  WEST, 

2002; de PEE; DARY, 2002). É utilizado também em estudos cujo objetivo é o de validar 

outros indicadores de identificação do estado nutricional  de vitamina A, entre os quais,  o 

dietético e o leite humano (RAMALHO, 2008). 

O retinol sérico reflete o estado de vitamina A do indivíduo, especialmente quando os 

estoques  estão  limitados,  pois  sua  concentração,  em  indivíduos  saudáveis,  é 

homeostaticamente  controlada e  seus níveis  só irão declinar  se os estoques de reserva no 

fígado  estiverem  expressivamente  comprometidos  (de  PEE;  DARY,  2002; 

TANUMIHARDJO, 2004).  No entanto,  a concentração do retinol sérico é diminuído por 

fatores que alteram a liberação de holo-RBP a partir do fígado: a presença de infecção e a 

desnutrição proteica-energética, em geral, esses fatores diminuem a concentração de retinol 

sérico (de PEE; DARYA, 2002; IVACG, 2002; TANUMIHARDJO, 2004).

Os métodos utilizados para análise do retinol sérico são: cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC), a espectrofotometria e a fluorescência. O HPLC é reconhecido como o 
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método de escolha para análise do retinol sérico, pois é o mais específico e sensível, possui a 

desvantagem de ser o de maior custo e necessitar de profissionais treinados (WHO, 1996). 

Valores de retinol séricos menores ou iguais a 0,7 µmol/l  (20 μg/dL) são utilizados como 

ponto de corte para indicar deficiência de vitamina A (WHO, 1996; WHO,1997) embora já se 

cogite a possibilidade de se utilizar o ponte de corte<1,05μmol/l (30 μg/dL) (SOMMER,1995; 

BISWAS,2000; ACCIOLY; SOUZA-QUEIRÓZ, 2001; WONDMIKUN, 2002). 

As  prevalências  identificadas  com  a  aplicação  desse  método,  geralmente,  são 

empregadas  no  cálculo  das  estimativas  mundiais,  revelando  a  magnitude  da  DVA  em 

diferentes países (de PEE; DARY, 2002; WEST et al.,2002). 

Indicador Ecológico (indicador indireto)

Os indicadores ecológicos permitem identificar populações/ áreas onde há alto risco de 

DVA, além de fornecer informações importantes para o planejamento e monitoramento de 

intervenções  de  controle  da  DVA,  aumentando  assim  a  probabilidade  da  eficiência  de 

programas comunitários.  Estes indicadores não substituem os indicadores biológicos e não 

podem ser utilizados isoladamente para a determinação do status de vitamina A na população, 

no entanto eles corroboram com os indicadores biológicos para determinar  risco de saúde 

pública (WHO, 1996).

São  exemplos  de  indicadores  ecológicos:  indicadores  populacionais  do  estado 

nutricional  e dietético (aleitamento materno,  estado nutricional de menores de cinco anos, 

baixo  peso  ao  nascer,  disponibilidade  de  alimentos,  hábitos  alimentares  de  grupos 

vulneráveis, freqüência de consumo de alimentos semiquantitativa e qualitativa); indicadores 

relacionados  com  enfermidades  em  pré-escolares  (prevalência  de  enfermidades,  taxa  de 

cobertura  de  imunização,  taxa  de  casos  fatais  de  sarampo);  indicadores  socioeconômicos, 

como grau de escolaridade materna, renda, abastecimento de água, saneamento da moradia, 

acesso as serviços de saúde, entre outros (WHO, 1996). 

Os indicadores funcional, bioquímico, histológico e ecológico caracterizam a situação 

atual  da DVA e fornecem a base para determinar  futuras  mudanças  (WHO, 1996).  Cada 

indicador  apresenta  vantagens  e  desvantagens  inerentes  a  cada  metodologia  empregada. 
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Alguns ainda carecem de validação. Contudo, na tentativa de minimizar as limitações de cada 

um, recomenda-se a aplicação combinada das provas diagnósticas, bem como a intervalidação 

entre essas (WHO, 1996).

Teratogenia e toxicidade

Há indícios que durante a gestação, situações de excesso quanto de deficiência de 

vitamina A podem ser nocivas. Existem estudos com animais, que indicam que a exposição 

excessiva  a  baixas  ou  altas  concentrações  de  vitamina  A durante  o  período  embrionário 

podem resultar em teratogenia, caracterizados por defeitos congênitos no trato genito-urinário, 

nos  rins,  nos  pulmões,  no  coração  e  anormalidades  oculares  (RASMUSSEN,  1998; 

CLAGETT-DAME; DeLUCA, 2002).

Quanto  à  toxicidade,  existem  relatos  na  literatura,  da  ocorrência  alguns  efeitos 

colaterais,  como conseqüência  da  ingestão  de  altas  doses  de  vitamina  A.  Em adultos,  os 

efeitos  incluem a ocorrência  de náuseas,  vômitos,  visão borrada,  dor de cabeça,  alopecia, 

alterações ósseas e articulares e aumento da pressão no fluido cérebro-espinhal, porém esses 

efeitos tóxicos, em geral, são transitórios e pouco freqüentes (SMITH; GOODMAN, 1976; 

BAUERNFEIND, 1980;  RUSSEL,  2000;  AZAIS-ABRAESCO; PASCAL, 2000;  ALLEN; 

HASKELL, 2002).

Suplementação

Nos  países  onde  a  deficiência  de  vitamina  A  é  considerada  endêmica,  a  OMS 

recomenda que as mulheres no primeiro mês pós-parto recebam uma cápsula de vitamina A 

(WHO/IVACG, 1998).

Diversos  estudos  de  intervenção  vêm  demonstrando  que  a  suplementação  com 

vitamina A em mulheres e crianças, em área onde a deficiência é endêmica,  pode reduzir 

expressivamente a mortalidade materno-infantil (BEATON, 1993; FAWZI, 1993; GLAZIOU, 

1993). Estudo realizado no Nepal, com 20.000 gestantes, sugere que a suplementação reduz 

em  40,0%  a  mortalidade  relacionada  com  a  gravidez  entre  as  mulheres  que  receberam 

suplementação de palmitato de retinol ou β- caroteno (WEST, 1999).
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No  Brasil,  a  partir  de  2002,  o  Ministério  da  Saúde,  implantou  o  programa  de 

suplementação  de  200.000 UI  de vitamina  A em mulheres  no  pós-parto  imediato  com o 

objetivo de reduzir as taxas de deficiência de vitamina A em crianças menores de 6 meses e 

nas puérperas. Esse programa abrange a região Nordeste e Vale do Jequitinhonha em Minas 

Gerais (BRASIL, 2004).

No entanto, uma dose de 200.000 UI no pós-parto parece ser insuficiente para corrigir 

a carência sub-clínica da vitamina A em mulheres e seus filhos nos primeiros seis meses de 

vida (RICE, 1999; BENOIST, 2001; SOMMER, 2002). Por conseguinte, foi sugerido que a 

recomendação deva ser alterada para 400.000 UI de vitamina A, fracionada em duas doses, no 

pós-parto (BENOIST, 2001; ROSS, 2002). Essa recomendação foi posteriormente endossada 

pelo IVACG, reforçando que altas doses de vitamina A são recomendadas para as mulheres 

no período de seis semanas pós-parto,  momento em que a chance de gravidez permanece 

remota (WHO/IVACG, 1998).  É importante que a segunda dose seja dada após 24 horas a 

primeira, quando esta já terá sido metabolizada pelo fígado. No entanto, um intervalo mais 

longo é o preferido, porque permite uma melhor retenção da segunda dose (BENOIST, 2001).

Existem estudos realizados nas regiões da África e Ásia, avaliando a suplementação 

com 400.000 UI no pós-parto imediato e seus efeitos na saúde materno-infantil, porém ainda 

não existe consenso quanto a eficácia desta suplementação (MALABA, 2005; TCHUM, 2006; 

DARBOE, 2007; AYAH, 2007). 

MALABA  et  al.(2005),  evidenciaram   que 37,1% das  mulheres  na  linha  de  base, 

tinham concentrações séricas de retinol > 1,05 µmol/L. Em 6 semanas, as concentrações de 

retinol sérico materno aumentaram em todos os grupos, no entanto,  o aumento médio foi 

maior nos dois grupos em que as mães receberam a vitamina A (0,58 ± 0,49 µmol/L) do que 

nos dois grupos tratados com placebo (0,42 ± 0,51 µmol/L) (p = 0,096). Além disso, após seis 

semanas, houve diminuição da deficiência de vitamina A na população estudada onde apenas 

1,0% das mulheres do estudo apresentaram concentrações de retinol sérico > 1,05 µmol/L.

No  estudo  de  TCHUM  et  al.(2006),com  153  puérperas  africanas,  evidenciou-se 

aumento nas concentrações de retinol sérico após suplementação, onde 21,8% das mulheres 

estudadas apresentavam concentrações séricas de retinol > 1,05 µmol/L e após o tratamento 

19,2%. As concentrações séricas de retinol não variam por grupo, antes e após o tratamento 

(p= 0,87) ou pelo tempo de seguimento (p= 0,15). O valor médio (1,44 ± 0,50 e 1,44 ± 0,47 
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µmol/L) antes e após o tratamento de vitamina A, respectivamente, foi bem superior ao que é 

considerado para indicar deficiência marginal de vitamina A (1,05µmol/L).

AYAH et al. (2007) observaram que não houve efeito da suplementação de vitamina 

A materna no aumento das concentrações de retinol sérico materno, nos dois momentos da 

análise (tanto 14 quanto 26 semanas pós-parto). As estimativas não se alteraram após ajustado 

do retinol sérico basal e as concentrações séricas da proteína de fase aguda antiquimotripsina 

α1 (ACT) elevadas no acompanhamento. Não houve interação entre a suplementação materna 

de vitamina A materna e algumas características avaliadas (retinol sérico, ferritina e ACT, 

peso de nascimento e sexo da criança). 

No estudo conduzido  por  DARBOE  et  al.(2007),  com 197 pares  (mãe e  criança), 

observou-se  aumento  nas  concentrações  de  retinol  sérico  e  que  após  2  meses  de 

suplementação  somente  4,0%  das  mulheres,  em  ambos  os  grupos  de  suplementação, 

apresentaram deficiência de vitamina A (< 0,7 µmol/L).

No  Brasil  não  foram  encontrados  estudos  que  avaliassem  a  eficácia  dessa 

suplementação materna nas concentrações séricas de retinol.  Por esta razão, realizamos um 

estudo randomizado,  controlado  com placebo,  triplo-cego  no  Recife,  Pernambuco,  Brasil, 

para medir os efeitos da suplementação pós-parto com 400.000UI de vitamina A,  em duas 

doses de 200.000 UI. Nós supomos que a diminuição das concentrações séricas de vitamina A 

durante os primeiros 6 meses de lactação seria menor no grupo de mulheres suplementadas 

com  400.000UI de vitamina A do que no grupo com 200.000 UI de vitamina A.
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3.-  OBJETIVOS

3.1.-  Objetivo geral: 

Avaliar o impacto da suplementação oral com dupla megadose de vitamina A (400.00 UI) nas 

concentrações de retinol sérico de puérperas durante os seis primeiros meses pós-parto.

o estudo teve como objetivo estimar a prevalência das 

3.2. Objetivos específicos: 

− Descrever a freqüência de concentrações inadequadas de retinol sérico e sua 

associação  com  as  condições  biológica,  socioeconômicas,  obstétricas  e 

nutricionais de puérperas antes da suplementação de vitamina A; 

− Determinar a magnitude do incremento dos níveis séricos de retinol, com 2, 4 e 

6 meses pós-suplementação;
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4. - MÉTODOS 

4.1 - Desenho e local do estudo 

Estudo tipo ensaio clínico, triplamente mascarado, controlado, randomizado, de base 

hospitalar, envolvendo puérperas, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), assistidas em 

duas maternidades do município do Recife: Instituto de Medicina Integral Professor Fernando 

Figueira (IMIP) e Maternidade Bandeira Filho. Ambas as maternidades estão localizadas na 

Cidade do Recife e realizam em média 400 internamentos por mês para a assistência ao parto. 

Em sua  maioria  são  gestantes  provenientes  da  cidade  do  Recife  bem como  das  cidades 

vizinhas. 

4.2 - População do Estudo 

Participaram  do  estudo  puérperas  domiciliadas  no  município  do  Recife  e  Região 

Metropolitana e assistidas nas maternidades do IMIP e na Maternidade Bandeira Filho, no 

período de agosto de 2007 a junho de 2009. As informações primárias para a realização deste 

estudo foram utilizadas a partir da pesquisa: “Impacto da suplementação materna com dupla 

megadose de vitamina A no  post partum imediato sobre os níveis  de vitamina A no leite 

materno, no estado nutricional de vitamina A e ferro no binômio mãe-filho e no crescimento e 

morbidade  das  crianças  menores  de  seis  meses  em  aleitamento  materno”,  viabilizado 

mediante convênio com o Ministério de Ciência e Tecnologia convênio n. 01.0265.00/2005-

MCT,  processo  n.01200.006980/2005-MCT,  Ministério  da  Saúde  convênio  n.4807/2005, 

processo  n.25000.202.039/2005-11 e  o  Instituto  de  Medicina  Integral  Professor  Fernando 

Figueira – IMIP.

Inicialmente a pesquisa foi realizada no IMIP, porém surgiram alguns intercorrências 

durante  a  seleção  das  pacientes,  como  a  reforma  na  maternidade  e  a  restrição  de 

internamentos  somente  para  casos  de alta  complexidade  e  desta  forma,  se  fez  necessário 

incluir  a  Maternidade  Bandeira  Filho,  que  além  da  proximidade  com  o  IMIP,  uma  das 

pesquisadoras  possui  vínculo  nessa  instituição.  Para  a  efetivação  da  coleta  de  dados  na 

referida maternidade, solicitou-se anuência na Maternidade Bandeira Filho (anexo 5). 
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4.3 - Amostragem

O tamanho da amostra foi calculado pela fórmula: N= (u +v)2 (dp1
2 + dp2

2)/(µ 1 -µ2)2 

(KIRKWOOD; STERNE, 2005) . Tomando-se como base os pressupostos de um erro α = 5% 

(u), erro β = 20% (v), o desvio padrão da distribuição das concentrações de retinol sérico, nos 

dois grupos (dp1  e dp2) igual a 0,5µmol/L (FLORES, 1991) e a diferença entre médias de 

retinol  dos  dois  grupos  (µ 1 -  µ0)2 igual  a  0,20µmol/L.  Deste  modo,  o  tamanho amostral 

mínimo,  calculado para cada  grupo foi de 98 mulheres.  No sentido  de corrigir  eventuais 

perdas, foi considerada uma amostra de 156 mulheres em cada grupo.

4.4 - Procedimentos para Seleção da Amostra

Para compor a amostra de conveniência foram selecionadas 312 gestantes na triagem 

obstétrica  que  concordaram em participar  do  estudo  mediante  a  assinatura  do  Termo  de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice1) e atenderam os critérios de inclusão.

4.5 - Critérios de inclusão e exclusão

As participantes  elegíveis  foram puérperas  na faixa etária  entre  13 a 45 anos com 

gestação de feto único, a termo e residir na cidade do Recife ou Região Metropolitana. Foram 

excluídas puérperas com infecções pelo HIV, diabetes mellitus, síndromes hipertensivas ou 

transtorno mental grave.

4.6 - Recrutamento e acompanhamento das participantes

As  gestantes  foram  selecionadas  no  momento  da  internação  para  o  parto.  Após 

esclarecimento  sobre  os  objetivos  da  pesquisa,  aquelas  que  concordaram  em  participar, 

assinaram o TCLE, responderam um formulário e tiveram seus prontuários carimbados para 

identificação de participante da pesquisa. Em seguida, as auxiliares de pesquisa realizaram a 

aferição  das  medidas  antropométricas  e  coletaram  amostras  de  sangue  para  análises 

laboratoriais (apêndice 3). No pós-parto imediato, todas as mães receberam uma cápsula com 

200.000 UI de vitamina A conforme a rotina do serviço (apêndice 4). No momento da alta 

hospitalar foi entregue um cartão de identificação da pesquisa contendo o número de telefone 

da pesquisa e data de retorno ao ambulatório da maternidade. 
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Randomização e acompanhamento das participantes

A randomização foi individual e realizada no 10° dia pós-parto, na consulta de rotina 

do serviço de puericultura, mediante tabela de números randômicos elaborados pelo programa 

EPI  INFO  versão  6.04  (WHO/CDC,  Atlanta,  GE,  USA).  A  randomização  simples  foi 

realizada por uma pesquisadora da equipe e as puérperas foram alocadas em dois grupos de 

tratamento:  um  grupo  que  recebeu  a  segunda  cápsula  de  vitamina  A  com  200.000  UI 

totalizando 400.000UI e outro grupo que recebeu a segunda cápsula de vitamina A (placebo). 

Os  códigos  de  randomização  foram  realizados  pela  farmacêutica  do  IMIP,  não 

participante  da  pesquisa,  e  guardados  num  envelope  lacrado  no  cofre  do  IMIP.  Foram 

mantidos sob sigilo durante toda a pesquisa e só foram reveladas após a conclusão da análise 

dos dados.

Todas  as  puérperas  eram  contactadas  previamente  como  forma  de  garantir  o  seu 

acompanhamento,  confirmando  a  consulta  e  local  do  atendimento.  A equipe  da  pesquisa 

realizou orientações quanto à importância da participação da pesquisa, os procedimentos a 

serem realizados,  as vantagens do aleitamento materno e foi entregue um panfleto com as 

orientações para a coleta de sangue e leite materno (apêndice 5). Após a entrega da segunda 

cápsula (placebo e vitamina A), foi realizado monitoramento durante três dias consecutivos 

para avaliar potenciais efeitos colaterais. Nenhuma referência que pudesse ser relacionada aos 

efeitos colaterais foi mencionada as mães para evitar que fossem sugestionadas sobre algumas 

das manifestações clínicas pesquisadas.

As mulheres foram acompanhadas mensalmente durante os seis primeiros meses pós-

parto no ambulatório do IMIP e através de visitas domiciliares. Nas consultas do 2°, 4° e 6° 

mês pós-parto além das medidas antropométricas, foram coletados 10 ml de sangue materno 

para análise do retinol sérico, Proteína C Reativa - PCR e hemograma (apêndice 6). 

Todas as consultas e visitas foram agendadas pela equipe da pesquisa e confirmadas 

por  telefone  no  dia  anterior.  As visitas  domiciliares  ocorreram com o carro  da  pesquisa, 

devidamente identificado, e as entrevistas e aferição de medidas antropométricas realizadas 

pelos auxiliares de pesquisa e uma pesquisadora (apêndice 7). Mesmo após confirmação do 

endereço e ponto de referência,  existiram muitas  dificuldades para encontrar os endereços 

informados pelas mulheres assim como dificuldades no acesso ao local de moradia.
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Nos meses em que se realizou a coleta de sangue (2°, 4° e 6° mês pós-parto), foi 

realizado  contato  por  telefone,  no  dia  anterior,  informando  as  orientações  do aleitamento 

materno e o jejum. Todas as mulheres receberam lanche após coleta de sangue além de vale-

transporte para retornarem nas consultas subseqüentes. Foram registrados os motivos de todas 

as recusas ao longo da pesquisa (apêndice 8).

Após  a  coleta  de  sangue,  o  material  foi  encaminhado  ao  laboratório  de  análises 

clínicas do IMIP, para separação, centrifugação e análises. Para análise do retinol sérico, a 

técnica de laboratório, separou o soro e acondicionou-os em tubos eppendorf e armazenou no 

freezer  todas  as  amostras,  devidamente  identificadas.  As  pesquisadoras,  mensalmente, 

transportavam  essas  amostras,  em  caixas  de  isopor  com  gelo,  para  o  laboratório  do 

CIMICRON /UFPB, onde foram realizadas as análises.  Todas as pesquisadoras receberam 

treinamento, quanto à análise do retinol, por técnicos do CIMICRON /UFPB.  

O  fluxograma  da  seleção,  randomização  e  acompanhamento  das  participantes  são 

apresentados no Diagrama 1. As análises de perdas e comparabilidade entre os grupos são 

apresentadas na figura 1 e tabelas 1e 2.

Detalhamento dos grupos:

Grupo A – recebeu uma cápsula de 200.000 UI (palmitato de retinol) + 40mg de vitamina E, 

por via oral,  logo após o parto e 10 dias pós-parto foi administrada a segunda cápsula de 

200.000 UI (palmitato de retinol) + 40mg de vitamina E. 

Grupo B – recebeu uma cápsula de 200.000 UI (palmitato de retinol) + 40mg de vitamina E, 

por  via  oral,  logo  após  o  parto  e  10  dias  pós-parto  foi  administrado  à  segunda  cápsula 

“placebo” contendo (40mg de vitamina E diluída em óleo de soja).

As cápsulas  de vitamina  A e “placebo” foram preparados de forma idêntica  na aparência 

física, tamanho, forma, cor e sabor pela Relthy Laboratórios (Indaiatuba, São Paulo-Brasil).
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Diagrama 1.  CAPTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SUJEITOS
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Das 312 mulheres recrutadas para participar da pesquisa, no decorrer do estudo houve uma 

perda de segmento de 31,1 % (97/ 312) por saída espontânea ou perda de material biológico. 

Ao final, 215 mulheres concluíram o estudo, conforme se observa na Figura 1.

312 mulheres
randomizadas 

individualmente

Basal
400.000 UI 

vitamina A
(n= 152* )

Basal
200.000 UI 
vitamina A
(n= 160*)

                ↓        ↓ 
2 meses

(n=126*)
2 meses

(n=128 *)
                ↓          ↓

4 meses
(n= 115*)

4 meses
(n= 113*)

               ↓          ↓
6 meses

(n= 111 *)
6 meses

(n= 104*)

* Retinol sérico materno analisado

Figura 1.  Fluxograma de distribuição da amostra  das mulheres  participantes  da pesquisa. 

Recife, 2007/09.
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06 plasma insuficiente 
03 perda de contato 

07 plasma insuficiente 
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02 plasma insuficiente 
02 recusas



Análise das perdas

Das  312  mulheres  incluídas  na  etapa  inicial  do  estudo,  ocorreram  97  perdas,  o  que 

correspondeu a um percentual de 31,1 %. Estas perdas se distribuíram igualmente entre os 

grupos de suplementação (p=0,126; Tabela 1)

Tabela 1. Distribuição das perdas do estudo segundo o grupo de suplementação. Recife-PE, 
2007/09.
Grupo de 
suplementação
 

Perdas Concluíram estudo Total  

n % n % n %
400.000 UI vitamina A 41 26,9 111 73,1 152 100,0
200.000 UI vitamina A 56 35,0 105 65,0 160 100,0
Teste do X 2 de Pearson  p= 0,126

Não houve diferença estatisticamente significante entre as variáveis de controle segundo os 

grupos que foram acompanhados e perdidos ao longo do seguimento (Tabela 2).

Tabela 2. Comparação de variáveis de controle, entre as mulheres que concluíram o estudo e 
as perdas. Recife-PE, 2007/09.

Grupo estudo Grupo perda
Características n Média ± DP n Média ± DP p*
Idade 215 24,6 6,19 97 24,2 5,6 0,563
Número de gestações 215 2,13 1,56 97 2,01 1,61 0,883
Intervalo intergestacional 
(meses)

215 29,8 36,8 93 24,7 38,7 0,275

Consultas pré-natais (n) 213 6,22 2,20 94 6,17 2,55 0,858
Anos de estudo 215 8,79 2,35 95 8,84 2,75 0,874
Renda familiar (R$) 213 621,1

4

349,9 90 587,53 349,9 0,465

IMC (kg/m2) 168 28,3 4,3 66 28,6 4,8 0,649
Retinol (μmol/L) 173 1,61 0,69 73 1,66 0,81 0,593
Hemoglobina (g/dL) 196 11,4 1,7 81 11,6 1,4 0,328

* Teste t Student
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4.7 - Definição e operacionalização das variáveis 

Variável independente

Intervenção (200.000UI e 400.000UI de vitamina A)

Quadro 2 – Variável dependente 
VARIÁVEL REFERÊNCIA TIPO VALOR DE REFERÊNCIA

Retinol FURR et al., 1992 Variável numérica contínua 30 µg/dL (1,05µmol/L)

Quadro 3 – Variáveis de controle 
VARIÁVEL REFERÊNCIA TIPO VALOR DE 

REFERÊNCIA
PCR SINGER et al.,1957; 

NILSSON, 1968; 
SCHEIFFARTH, 1970

Variável numérica 
contínua

Inferior a 12 mg/L

Hemoglobina WHO, 2001 Variável numérica 
contínua

< 12 g/dL

Idade Idade em anos completos 
no momento da entrevista

Variável numérica 
discreta

Categorizada  em 
anos completos

Procedência Cidade  de  residência  da 
mulher

Variável categórica 
policotômica

Categorizada  em 
Recife,  Olinda, 
Jaboatão  e  outras 
cidades  da  Região 
Metropolitana 

Escolaridade Número completo de anos 
estudados conforme 
informação da mulher

Variável  numérica 
discreta

Categorizada  em 
anos  de  estudo 
completos

Estado marital Situação conjugal 
conforme informação da 
mulher

Variável  categórica 
policotômica

Casada/vive junto
Solteira
Viúva
Outros

Atividade atual Ocupação principal 
referida pela mulher

Variável  categórica 
policotômica

Estudante
Do lar
Doméstica/Babá
Outros

Tabagismo Número  de  cigarros  por 
dia referidos pela mulher

Variável  categórica 
policotômica

Sim
Não
Nunca fumou

Etilismo Consumo  de  bebidas 
alcoólicas 

Variável  categórica 
policotômica

Sim
Não
Nunca bebeu

Idade 
gestacional

Idade  gestacional  no 
momento  do  parto 
(semanas  de  gestação) 
definido  pela  data  da 
última  menstruação  e 
corrigido  pela  ultra-
sonografia. 

Variável  numérica 
discreta

Categorizada  em 
semanas de gestação

Andreto, L.M. Impacto da suplementação com dupla megadose de vitamina A sobre as concentrações de retinol.... 38



VARIÁVEL REFERÊNCIA TIPO VALOR DE 
REFERÊNCIA

Intervalo 

intergestacional

Tempo em anos decorrido 
entre o parto anterior e o 
início da última gestação.

Variável numérica 
discreta

Categorizada em 
meses

Índice de Massa 
Corpórea

Estabelecido pela fórmula 
peso (kg) /altura(m)2.

Variável numérica 
discreta

Categorizada  em: 
baixo peso, 
peso adequado, 
sobrepeso/obesidade

Circunferência 
do braço

Estabelecido  pelo  ponto 
médio entre o acrômio e o 
olécrano. 

Variável numérica 
discreta

Categorizada em:
< 23,5 cm ou
≥ 23,5 cm

Assistência pré-
natal

Números  de  consultas 
realizadas  durante  a 
gestação confirmada  pelo 
cartão da gestante

Variável numérica 
discreta

Categorizada em:
< 6 consultas ou 
> 6 consultas

Consumo 
alimentar

Questionário  de 
freqüência  alimentar 
semiquantitativo

Variável categórica 
policotômica

Expressa  em 
mediana e percentil.

Condições de 
saneamento 

Presença de água ligada a 
rede  pública  com 
canalização  interna, 
presença de esgoto ligado 
à  rede  pública  e  coleta 
regular de lixo.

Variável categórica 
dicotômica

Categorizada em: 
adequada ou 
inadequada

4.8 - Padronização da coleta dos dados

Todos  os  pesquisadores  (técnicos  de  enfermagem,  técnicos  de  laboratórios, 

administrativos, motorista e acadêmicos de nutrição e enfermagem) receberam treinamento e 

orientação sobre os procedimentos e a rotina de desenvolvimento da pesquisa para assegurar a 

fidedignidade dos dados. A coleta propriamente dita dos dados foi feita por uma equipe de 

técnicos previamente treinados para a aferição das medidas antropométricas (peso e altura), 

seguidas às recomendações de  LOHMAN  et al.(1988)  e  aplicação do questionário, no qual 

foram anotadas  informações  sócio-demográficas,  obstétricas  e  comportamentais.  Todos os 

participantes  da  pesquisa  receberam um manual  de  orientações  da  pesquisa (apêndice  2). 

Após treinamento, foi realizado um piloto com duração de 4 meses, contemplando entrevistas 

com as  mulheres,  para  identificar  possíveis  falhas  na  captação  e  ajustes  nos  formulários. 

Todos os profissionais envolvidos na coleta de dados receberam crachá e camisa para melhor 

identificação dos mesmos pelas puérperas. 
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Medidas antropométricas

As  técnicas  adotadas  para  determinar  as  medidas  antropométricas  (peso  e  altura) 

seguiram as recomendações de LOHMAN et al. (1988) e de FRISANCHO (1990).

Cada puérpera foi medida duas vezes por dois examinadores e a cada cinco mães, uma 

teve  seus  dados  replicados  por  um  dos  pesquisadores  com  a  finalidade  de  garantir  a 

fidedignidade  das  medidas  intra  e  inter  observadores.  As  medidas  antropométricas  foram 

realizadas como referido a seguir:

Peso

A 1ª aferição foi realizada na admissão, por dois técnicos de enfermagem, com a mãe 

utilizando  apenas  a  bata  e  descalça.  O  peso  foi  avaliado  fazendo-se  uso  da  balança  de 

plataforma  eletrônica,  marca  Toledo,  modelo  6063866,  (Toledo  do  Brasil  Indústria  de 

Balanças Ltda., São Paulo, Brasil) carga máxima 150 kg e precisão de 0,05 kg. A técnica foi 

realizada da seguinte maneira: colocado a mulher no centro da plataforma da balança, em 

posição firme, com os braços ao longo do corpo. Verificado a leitura do peso com cautelosa 

atenção.  O  peso  foi  anotado  em  kg  com  1  casa  decimal.  Ex:  75,2  kg.  As  aferições 

subseqüentes do peso foram realizadas mensalmente até o sexto mês pós-parto no ambulatório 

do  IMIP  por  auxiliar  de  pesquisa,  obedecendo  à  mesma  técnica  observada  acima, 

acrescentando que a mulher deveria ser pesada descalça e com a menor quantidade de roupa 

possível, tendo cuidado de observar se não apresentava objetos nas mãos ou bolsos e adorno 

na cabeça.

Altura 

Foi aferida apenas na admissão por técnico de enfermagem. Realizada com a mulher 

descalça e sem adornos de cabeça e medida com a alça metálica acoplada a balança. A mulher 

deveria ficar de pé, com os calcanhares, ombros e cabeça contígua, sem dobrar os joelhos e a 

linha de mira (plano de Frankfurt) na horizontal. No momento de medir a altura, deslizou-se 

suavemente a esquadria, até tocar a cabeça da mulher. Retirado a mulher e anotado o número 

observado no visor da fita. O examinador colocou-se à frente da fita métrica, a fim de fazer a 

leitura  em linha  reta.  O resultado  foi  anotado  em metros  com duas  casas  decimais.  Ex: 

1,63cm.
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Circunferência Braquial

A aferição foi realizada por técnico de enfermagem, onde a circunferência foi medida 

no ponto médio entre o acrômio (ombro) e o olécrano (cotovelo). Para sua obtenção, o braço 

não dominante deveria estar flexionado em direção ao tórax, fazendo um ângulo de 900 para 

indicação do ponto médio. Nesta situação, solicitar a mulher que deixe o braço estendido ao 

longo do corpo com a palma da mão voltada para a coxa, em seguida contornar o braço com a 

fita  flexível  no  ponto  marcado  de  forma  ajustada,  sem compressão  da  pele  ou  folga.  A 

circunferência braquial foi anotada em cm com 1 casa decimal. Ex: 20,3 cm. Valores > 23,5 

cm foram indicativos de estado nutricional adequado considerando que esse ponto de corte 

seria  uma  estimativa  confiável  de  peso  adequado  do  recém  nascido  ao  nascimento 

(LECHTIG, 1988).

Diagnóstico do estado nutricional

As tomadas  de  peso  e  altura  da  mãe  foram medidas  na  condição  de  gestante,  no 

momento que precedeu ao parto, na sala de triagem. O indicador utilizado foi o Índice de 

Massa corporal – IMC que é a relação entre peso (em quilogramas) e altura (em metros) ao 

quadrado ajustado para a idade gestacional (ATALAH et al.,  1997). Essa avaliação também 

foi realizada após o parto, no 2º, 4º e 6º mês de acompanhamento.

Consumo alimentar

A ingestão dos alimentos utilizados pela puérpera no período do estudo foi avaliada 

mediante  utilização  de  questionário  de  freqüência  de  alimentar  semi-quantitativo  para 

comparação dos grupos de suplementação. 

Quanto às dúvidas no relato das preparações/porções dos alimentos, utilizou-se um 

álbum de fotografias com o tamanho das porções dos alimentos, identificadas como pequena, 

média e grande.

Foi observada a freqüência por dia/semana/mês e a quantidade ingerida através de uma 

estimativa de consumo cujas porções foram referidas mediante o uso de medidas caseiras. 

Para  análise  do  consumo alimentar  foi  utilizado  o  Programa DIETSYS (National  Cancer 

Institute,  Bethesda,  Estados  Unidos;  http://appliedresearch.cancer.gov/DietSys/ 

software.html). 
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Condições de saneamento

As condições de saneamento foram consideradas adequadas quando o abastecimento 

de água ligada a rede pública apresentava canalização interna, presença de esgoto ligado à 

rede pública e coleta regular de lixo. 

Medidas bioquímicas

Retinol Sérico 

As amostras foram transportadas para o laboratório do CIMICRON /UFPB, mantida a cadeia 

de frio, para análise das concentrações do retinol sérico pela cromatografia liquida de alta 

resolução (HPLC, modelo 305, Gilson, França), segundo o método estabelecido por FURR et  

al.,  (1992).  Após o descongelamento,  foram pipetados  100µL de soro de cada amostra  e 

colocados em tubos cônicos de vidro, identificados, e adicionados 100µL de etanol absoluto 

(C2H5OH),  para  promover  a  precipitação  das  proteínas,  e  200µL  de  hexano  (C6H14), 

responsável  pela  extração  do  retinol.  Em  seguida,  as  amostras  foram  agitadas  por  30 

segundos, no agitador de tubos, em velocidade contínua, e centrifugados à velocidade de 3000 

rpm, durante 5 minutos. Posteriormente, foram extraídos 100µL do sobrenadante, colocados 

em tubos de vidro pequeno e evaporados com nitrogênio, por aproximadamente 1 minuto. O 

resíduo da amostra foi redissolvido com 50µL de metanol e deste, retirados 20µL para leitura. 

O ponto de corte adotado para identificar as concentrações inadequadas de vitamina A foi a 

concentração sérica de retinol < 1,05µmol/L (< 30 μg/dL).

Proteína C reativa- PCR

A  PCR  foi  analisada  pelo  laboratório  do  IMIP  e  determinada  pelo  método  de 

aglutinação de látex, qualitativo e semi-quantitativo e sua leitura seguiu a seguinte estrutura: o 

teste foi considerado positivo quando houve nítida aglutinação (> 6 mg/L), e negativo quando 

a  suspensão  permaneceu  homogênea  (SINGER  et  al.,  1957;  NILSSON,  1968; 

SCHEIFFARTH, 1970).  Considerando que o processo inflamatório  é  freqüente  durante  o 

parto e o puerpério em suas primeiras horas, e que pode interferir nas concentrações séricas 

do  retinol  (KAAPA,  1993;  MAKKONEM,  1993;  THURHAN,  2003),  utilizou-se  como 

presença de atividade inflamatória PCR >12 mg/L (SMUTS, 2005).
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Hemoglobina

As concentrações de hemoglobina foram analisadas em contador eletrônico de células 

(Sysmex SF 3000 Automated hematology Analyzer, GMI, Inc. Ramsey, MN, USA). O ponto 

de corte adotado para identificação da anemia em puérperas foram valores de hemoglobina 

<12 g/dL (WHO, 2001).

4.9 - Análise dos dados

Os dados foram digitados em dupla entrada e verificados com o módulo “Validate” do 

pacote  estatístico  Epi-info,  versão  6.04d (WHO/CDC,  Atlanta,  GE,  USA),  para  checar  a 

consistência e validação dos mesmos. As análises estatísticas foram realizadas no programa 

Statistical Package for Social Science - SPSS for Windows, versão 12.0 (SPSS Inc., Chicago, 

IL, USA).

As variáveis contínuas foram testadas quanto à normalidade da distribuição, pelo teste 

de Kolmogorov Smirnov. As variáveis com distribuição normal foram descritas na forma de 

médias e dos respectivos desvios padrões, apenas a variável consumo alimentar apresentou 

distribuição não normal e foram descritas na forma de mediana e intervalo interquatílico Na 

descrição  das  proporções  procedeu-se  uma  aproximação  da  distribuição  binomial  à 

distribuição  normal  pelo  intervalo  de  confiança  de  95% (IC95%).  Para  a  comparação  das 

médias entre os grupos foi utilizado o teste t de Student para dados não pareados. Na análise 

das proporções utilizou-se os testes Qui-quadrado de Pearson e exato de Fisher. Na análise 

multivariada foi aplicado o modelo de regressão linear e utilizado o nível de significância de 

5% para rejeição de hipótese de nulidade.

4.10 - Viabilidade financeira

Pesquisa  financiada  pelo  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  (convênio  nº 

01.0265.00/2005  MCT -  processo  nº  01200.006980/2005-83)  e  o  IMIP  e  a  Maternidade 

Bandeira Filho disponibilizaram a infra-estrutura. As cápsulas de vitamina A e placebo foram 

fornecidos pela Relthy Laboratórios.
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4.11 - Considerações Éticas

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Medicina Integrada Prof. 

Fernando Figueira- IMIP, sob o nº 720/2006 em 27 de janeiro de 2006 (anexo 6) e a pesquisa 

foi  registrada  no  www.clinicaltrials.gov sob  o nº NCT00742937.  Após  explicação  dos 

objetivos da pesquisa, foi solicitada a autorização por escrito das mulheres que concordaram 

em participar da pesquisa. No caso das mulheres abaixo de 18 anos, foi solicitada também a 

autorização  do  responsável  pela  menor.  Durante  o  estudo,  as  mulheres  com  anemia 

(hemoglobina abaixo de 12,0 g/dL) receberam o tratamento inicial com sulfato ferroso nas 

doses  preconizadas  pelo  Ministério  da  Saúde  e  foram  encaminhadas  para  o  devido 

acompanhamento  no  serviço  de  saúde.  Não  foram  estabelecidas  regras  formais  para  a 

interrupção do ensaio clínico.
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5 - RESULTADOS

Os resultados deste estudo estão apresentados sob a forma de artigos científicos originais, 

conforme regulamentação do Colegiado de Pós-Graduação do Centro de Ciências da Saúde 

da Universidade Federal de Pernambuco.

5.1 -  Artigo 1: Serum retinol concentrations and factors associated with puerperal 

women cared for at health centers in the city of Recife- Brazil.

Artigo original enviado para Journal of Health, Population and Nutrition
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Serum retinol concentrations and factors associated with puerperal 

women cared for at health centers in the city of Recife- Brazil.
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RESUMO 

O estudo teve como objetivo estimar as concentrações de retinol sérico e os fatores 
associados em puérperas da cidade do Recife- Brasil. Foram selecionadas 340 puérperas com 
gestação única e a termo no período de agosto de 2007 a junho de 2009. Amostras de sangue 
foram coletadas para as análises das concentrações de retinol sérico, PCR e hemoglobina. A 
associação das concentrações de retinol sérico com as variáveis independentes foi testada pela 
Razão  de  Prevalência.  A  média  do  retinol  sérico  foi  1,57  μmol/L  e  a  prevalência  de 
concentrações inadequadas de retinol sérico foi  de 23,4%. Apenas o número de gestações 
apresentou  relação  estatisticamente  significante  com  a  deficiência  de  vitamina  A.  Os 
resultados  revelam  alta  prevalência  de  concentrações  de  retinol  sérico  inadequado na 
população estudada, apontando a necessidade de desenvolver ações voltadas para a promoção 
da educação nutricional além da realização de estudos populacionais para confirmar os fatores 
de risco que contribuem para o desenvolvimento da hipovitaminose A.

Palavras chaves: retinol sérico; Vitamina A; deficiência de vitamina A; 
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INTRODUÇÃO

Estima-se que, a cada ano, aproximadamente 20 milhões de mulheres grávidas que vivem em 

regiões de risco para a deficiência de vitamina A (DVA) apresentam baixas concentrações de 

retinol  (<1,05µmol/L)  no  sangue  ou  no  leite  materno,  e  37.0%  dessas  são  deficientes 

(<0,70µmol/L) neste micronutriente. As regiões de maior prevalência de inadequação sérica 

ou no leite são o Sul e Sudeste da Ásia e alguns países da África Subsaariana (Etiópia, Kenia, 

Nigéria, Senegal, África do Sul). Para a região das Américas as estimativas estão em torno de 

8,0% dos casos e no Brasil 5,0 % das mulheres possuem DVA (1) .

Artigo de revisão sobre a DVA no grupo materno-infantil da população brasileira  (2) revela 

estimativas  de prevalência  em torno  de 22,0% de DVA em estudos  realizados  na região 

Sudeste  do Brasil.  Ressalta-se que para a Região Nordeste do país  apenas um estudo foi 

identificado,  de  delineamento  transversal  com  72  puérperas  no  qual  se  encontrou  uma 

prevalência de 25,0% de DVA (3).

Para avaliação do estado nutricional de vitamina A e identificação de populações em risco de 

DVA, o método mais utilizado tem sido a análise das concentrações de retinol sérico (1,4,5). No 

entanto,  o  retinol  sérico parece  refletir  o  estado de vitamina  A do indivíduo,  apenas  nos 

estados onde as reservas estão limitadas ou excessivas, pois sua concentração, em indivíduos 

saudáveis,  é  homeostaticamente  controlada  e  seus  níveis  séricos  só  irão  sofrer  alterações 

quando os estoques hepáticos estiverem alterados (5,6). 

Gestantes  apresentam  maior  vulnerabilidade  de  desenvolver  DVA  e  consequentemente 

intercorrências  gestacionais,  a  exemplo  do  abortamento(7),  pré-eclâmpsia(8),  prematuridade, 

síndromes hipertensivas, anemia [9] e processos infecciosos contribuindo expressivamente 

para o aumento nas taxas de morbimortalidade materno-infantil (8-14).

Apesar  da  indiscutível  importância  de  que  se  reveste  a  DVA no  binômio  mãe/filho,  no 

contexto brasileiro, os dados disponíveis são ainda escassos para possibilitar uma avaliação 

consistente  de  sua  magnitude,  bem  como  dos  fatores  associados  à  sua  distribuição,  as 

conseqüências  em  termos  de  saúde  coletiva  e  as  medidas  mais  recomendáveis  para  o 

tratamento preventivo e curativo do “déficit” de vitamina A de origem carencial.  Logo, o 

estudo teve como objetivo estimar a prevalência das concentrações de retinol sérico e sua 
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associação  com  as  condições  biológica,  socioeconômicas,  obstétricas  e  nutricionais  de 

puérperas.

MATERIAL E MÉTODOS

Desenho e amostra do estudo

Estudo de corte  transversal  envolvendo puérperas na faixa etária  entre  13 a 45 anos com 

gestação de feto único e a termo. Foram excluídas 20 puérperas com infecções pelo HIV, 

diabetes mellitus, síndromes hipertensivas e transtorno mental grave. O tamanho amostral foi 

determinado com base na prevalência de níveis inadequados de retinol sérico da ordem de 

25,0% (3), precisão de 5,0% e confiabilidade de 95,0% resultando num tamanho mínimo de 

289, no sentido de corrigir eventuais perdas foi adicionado 15%, totalizando 340 puérperas. O 

processo de seleção foi do tipo aleatório simples. 

Coleta de dados

Foram selecionadas puérperas atendidas em duas maternidades da cidade do Recife - Brasil: 

Maternidade Bandeira Filho e Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – 

IMIP, no período de agosto de 2007 a junho de 2009. As entrevistas abordando as condições 

biológica,  socioeconômicas,  obstétricas  e  nutricionais  e  a  avaliação  bioquímica  foram 

realizadas até 24 horas após o parto por técnicos devidamente treinados.

As amostras de sangue para análise do retinol foram mantidas em tubos protegidos da luz, 

centrifugadas a 3000 rpm (rotação por minuto), e o soro foi armazenado à temperatura de - 

20°C. A análise foi feita pela cromatografia liquida de alta resolução (HPLC, modelo 305, 

Gilson,  França),  segundo  o  método  estabelecido  por  Furr  e  cols  [15].  Foi  considerado 

deficiência de vitamina A a concentração sérica de retinol < 1,05 μmol/L (< 30 μg/dL) (16-22).

A PCR foi determinada pelo método manual de aglutinação de partículas (quantitativo) no 

Laboratório  do IMIP,  utilizando o KIT PCRTEST (Doles  Reagente  e  Equipamentos  para 

Laboratório  Ltda,  Goiânia,   Brasil)  (23-25).  Considerando  que  o  processo  inflamatório  é 

frequente  durante  o  parto  e  o  puerpério  em  suas  primeiras  horas  e  pode  interferir  nas 

concentrações séricas do retinol (26-28), o ponto de corte utilizado como indicativo da presença 

de infecção/inflamação foi de PCR >12 mg/l (29).
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As  concentrações  de  hemoglobina  foram  analisadas  em  contador  eletrônico  de  células 

(Sysmex SF 3000 Automated hematology Analyzer, GMI, Inc. Ramsey, MN, USA). O ponto 

de  corte  adotado  para  identificação  da  anemia  em puérperas  foi  hemoglobina  <  12  g/dL 

segundo critério adotado pela Organização Mundial de Saúde (30).

Os dados antropométricos foram coletados durante a admissão do parto. Na tomada do peso, 

utilizou-se uma balança digital eletrônica, marca Filizola, Personal Life, carga máxima 150 

kg e precisão de 0,1 kg. A estatura foi determinada com a alça metálica acoplada à balança. O 

indicador utilizado para avaliação do estado nutricional foi o Índice de Massa Corporal – 

IMC e classificado de acordo com a idade gestacional, proposta por Atalah (31). 

A aferição da circunferência do braço foi realizada no ponto médio entre o acrômio (ombro) e 

o olécrano (cotovelo) com fita flexível, no ponto marcado de forma ajustada, sem compressão 

da pele ou folga, valores acima de 23,5 cm foram indicativos de estado nutricional materno 

adequado (32) . 

As variáveis biológica, socioeconômica, demográficas (idade, escolaridade, situação conjugal, 

atividade profissional, renda e condições de saneamento), comportamentais (uso de álcool e 

fumo) e obstétricas (intervalo gestacional, número de gestações e o número de consultas de 

pré-natal) foram obtidas por entrevista no ambiente hospitalar e no domicílio e confirmadas 

pelo cartão de pré-natal e prontuário. 

As condições de saneamento foram consideradas adequadas quando o abastecimento de água 

ligada  a  rede  pública  apresentava  canalização  interna,  presença  de  esgoto  ligado  à  rede 

pública e coleta regular de lixo (33). As informações sobre renda familiar per capita foi coleta 

em reais (moeda local), e convertida em salários mínimos (SM) da época e categorizada em: < 

¼ de SM e > ¼ de SM (1 SM= R$ 413,00).

 

O consumo  de  tabaco  e  de  álcool  foi  categorizado  como  não para  a  mulher  que  nunca 

fumou/nunca consumiu álcool e sim aquela que fez uso de bebida alcoólica/cigarros durante a 

gestação.  A  escolaridade  foi  classificada  em  anos  de  freqüência  à  escola  formal  com 

aprovação. A idade foi categorizada em anos (≥ 20 anos como término da adolescência), a 

situação conjugal (ter ou não companheiro); o número de gestações (considerou-se todas as 
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gestações que resultaram em nascido vivo ou morto,  excluindo-se aborto e o parto atual), 

atividade laboral (ter ou não remuneração).

Análises dos dados

Os dados foram digitados em dupla entrada e verificados com o módulo “Validate” do pacote 

estatístico Programa Epi-info, versão 6.04d (WHO/CDC, Atlanta, GE, USA), para checar a 

consistência e validação dos mesmos. As análises estatísticas foram realizadas no programa 

Statistical Package for Social Science - SPSS for Windows, versão 13.1 (SPSS Inc., Chicago, 

IL, USA). 

As variáveis com distribuição normal foram descritas na forma de médias e medianas e dos 

respectivos desvios padrões. 

Na descrição das proporções, a distribuição binomial foi aproximada à distribuição normal, 

pelo intervalo de confiança de 95%. A associação das concentrações de retinol sérico com as 

variáveis independentes foi testada pela Razão de Prevalência com os respectivos intervalos 

de  confiança.  A comparação  das  percentagens  foi  testada  pelo  teste  do  Qui-quadrado  de 

Pearson.  No  Teste  de  Hosmer  e  Lemeshow,  o  modelo  não  demonstrou  boa  aderência 

(p=0,900)  logo  foi  descartada  a  análise  de  regressão  posterior.  Foi  utilizado  o  nível  de 

significância de 5% para rejeição de hipótese de nulidade.

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Medicina Integrada 

Professor Fernando Figueira, sob o nº 720/2006 em 27 de janeiro de 2006. Todas as mulheres 

foram submetidas ao regime de suplementação de vitamina A no pós-parto imediato seguindo 

o  protocolo  do  programa  de  suplementação  de  vitamina  A  do  Brasil  e  aquelas  que 

apresentavam níveis baixos de hemoglobina foram tratados com sulfato ferroso no esquema 

posológico recomendado pelo serviço.

RESULTADOS

Do total de 340 puérperas selecionadas foram analisadas as concentrações de retinol sérico em 

325. As perdas foram decorrentes de material biológico insuficiente ou dificuldade na análise 

bioquímica.  As  demais  perdas  resultaram  de  inconsistência  no  preenchimento  dos 

questionários.
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Na amostra estudada, aproximadamente 77,0% das mulheres apresentavam idade acima de 20 

anos e a mediana de idade foi de 23 anos. A média de escolaridade foi 8,7 ± 2,8 anos de 

estudo  e  55,8% apresentavam  renda  inferior  a  1  salário  mínimo.  Em relação  à  situação 

conjugal,  74,5%  das  mulheres  moravam  com  o  companheiro.  Quanto  aos  hábitos 

comportamentais aproximadamente 85,0% delas não consumiam bebidas alcoólicas ou fumo. 

A avaliação antropométrica mostrou que 39,5% (IC 95% 33,63 -45,65) eram eutróficas segundo 

a classificação proposta por Atalah et al. (1997) e a anemia esteve presente em 32,4% (IC 95% 

27,16 –38,06) da população estudada.

As concentrações de retinol apresentaram distribuição normal com média de retinol sérico de 

1,57μmol/L ± 0,72 e a prevalência de concentrações inadequadas de retinol foi de 23,4% (IC 

95% 19,02 – 28,21) (<1,05μmol/L) (Tabela 1).

A associação entre concentrações séricas de retinol e as variáveis biológica, socioeconômicas, 

obstétricas, nutricionais, comportamentais estão descritas na tabela 2. Observa-se que apenas 

a  variável  número  de  gestações  apresentou  relação  estatisticamente  significante  com  a 

deficiência de vitamina A (Tabela 2).
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Tabela1. Concentrações de retinol sérico de puérperas atendidas em duas maternidades 
do Recife, Nordeste do Brasil. 2007/2008. 
Retinol sérico (μmol/L) n f*  % F â€ % IC 

95%
 

< 0,35 1 0,3 0,3 0,0-1,7
0,35 – 0,70 28 8,6 8,9 5,8-12,2
0,70 – 1,05 47 14,5 23,4 10,8-18,8

≥ 1,05 249 76,6 100,0 71,6-81,1
Total 325 100,0

* freqüência simples; â€ freqüência acumulada   IC=Intervalo de confiança
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Tabela 2 - Concentrações de retinol sérico, segundo variáveis biológica, antropométricas, 
socioeconômicas e obstétricas das puérperas de duas maternidades do Recife, Nordeste do 
Brasil. 2007/2008.

Níveis de retinol sérico (μmol/L)
                                                            < 1,05               ≥ 1,05  
 Características n % n % Total RP    IC95%        p**
Idade (anos) (n=325)
< 20 19 25,7 55 74,3 74 1,1 0,7 - 1,8 0,596
 20 57 22,7 194 77,3 251
Estado Nutricional * (n=253)
Adequado 24 24,0 76 76,0 100 1,0 - 0,574
Baixo peso 14 24,6 43 75,4 57 1,2 0,6-1,8
Sobrepeso/obesidade 29 30,2 67 69,8 96 1,3 0,8-2,0
Circunferência braquial (n=172)
< 23,5 cm 06 37,5 10 62,5 16 1,2 0,6 - 2,4 0,581
≥ 23,5 cm 48 30,8 108 69,2 156
Anemia (< 12 g/dL)(n=299)
Sim 18 18,6 79 81,4 97 0,7 0,4-1,1 0,086
Não 56 27,7 146 72,3 202
PCR (n=256)
<12 mg/L 25 24,5 77 75,5 102 0,8 0,5-1,2 0,897
≥12mg/L 37 24,0 117 76,0 154
Escolaridade (n=325)
< 8 anos 34 24,8 103 75,2 137 1,1 0,7 -1,6 0,602
≥ 8 anos 42 22,3 146 77,7 188
Situação conjugal (n=321)
Sem companheiro 23 28,0 59 72,0 82 0,8 0,5-1,2 0,245
Com companheiro 52 21,8 187 78,2 239
Atividade laboral (n=321)
Não remunerada 55 22,7 187 77,3 242 0,9 0,6-1,4 0,637
Remunerada 20 25,3 59 74,7 79
Renda per capita (n=292)
< ¼ salário mínimo 31 24,8 94 75,2 125 1,0 0,7-1,6 0,867
≥ ¼ salário mínimo 40 24,0 127 76,0 167
Condições de saneamento 
(n=253)
Inadequadas 14 21,2 52 78,8 66 1,1 0,6-1,8 0,834
Adequadas 42 22,5 145 77,5 187
Tabagismo (n=317)
Sim 09 24,3 28 75,7 37 1,1 0,6-1,9 0,842
Não 64 22,9 216 77,1 280
Etilismo (n=318)
Sim 12 24,0 38 76,0 50 1,1 0,6-1,8 0,803
Não 60 22,4 208 77,6 268
Número de gestações (n=325)
≥ 2 30 39,5 144 57,8 174 1,5 1,2-2,6 0,005
1 46 60,5 105 42,2 152

IC= Intervalo de confiança) RP=Razão de prevalência  ** Qui-quadrado de Pearson  * segundo Atalah (1997)
Das 174 mulheres com mais de 1 gestação, 120 tinham intervalo intergestacional maior que dois anos
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DISCUSSÃO

A prevalência de concentrações inadequadas de retinol sérico observada nas puérperas foi alta 

(23,4%)  e  vem  confirmar  a  suscetibilidade  num  grupo  de  reconhecida  vulnerabilidade 

biológica face às demandas e circunstâncias em que envolve o período grávido-puerperal. 

Embora se tenha observado alta prevalência de concentrações inadequadas de retinol sérico 

nas puérperas investigadas, é pertinente observar que a ocorrência da deficiência possa ser 

ainda maior, visto que o indicador utilizado para avaliar o estado nutricional da DVA foi a 

concentração sérica do retinol na qual é homeostaticamente controlada e seus níveis séricos só 

irão sofrer alterações quando os estoques hepáticos estiverem alterados  (5,6).  Além disso, o 

consumo alimentar não foi avaliado, o que poderia identificar se as mulheres dessa região do 

país consumiam alimentos ricos em vitamina A. Acredita-se que a ingestão inadequada de 

alimentos fontes de vitamina A seja um dos fatores etiológico da carência desta vitamina e 

que o baixo consumo estejam mais relacionado a hábitos alimentares inadequados (quer seja 

por desconhecimento quanto aos alimentos ricos em vitamina A disponíveis  ou por tabus 

alimentares) do que a fatores socioeconômicos, exceto em situações de extrema pobreza (34).

Estudo  semelhante  realizado  na  cidade  do  Recife  (2004)  observou-se  que  25,0%  das 

puérperas apresentaram níveis de retinol sérico abaixo de 0,70 μmol/L (3). Em outra região do 

Nordeste do Brasil, na cidade de Natal (RN), observou-se que 7,5% das mulheres avaliadas 

tinham concentração de retinol considerada marginal (10 – 20μg/dL) (38). Apesar da escassez 

de pesquisas de base populacional no Brasil, ressalta-se que os resultados aqui apresentados, 

se equivalem aos obtidos em estudos pontuais realizados no Brasil, como os relatados por 

Saunders  et al.(2004), e Rondo  et al. (1999), realizados na região sudeste do Brasil onde a 

maior ocorrências de DVA em puérperas é encontrada no Rio de Janeiro com prevalência de 

24,4 % e concentração  média  de retinol  sérico  de 1,70 μmol/L  (39) e  em São Paulo com 

prevalência de 10,2% e concentração média de retinol de 1,71 μmol/L (18).

O ponto de corte do retinol sérico <1,05μmol/L tem sido utilizado para detectar os casos de 

deficiência  ainda  em  estágio  subclínico  ou  marginal  em  gestantes  e  puérperas  (16-22).  O 

International Vitamin A Consultive Group (IVACG) também registrou diversos estudos que 

reforçam a utilização do referido ponto de corte para diagnosticar a deficiência da vitamina A 

em variados grupos populacionais (37). 
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Existem poucos  estudos,  que avaliam a influência  da paridade  sobre as  concentrações  de 

retinol sérico em mulheres no pós-parto. Entre as puérperas investigadas, as concentrações do 

retinol sérico foram maiores nas multíparas (com 2 ou mais gestações) quando comparadas 

com as primíparas. Resultados similares foram encontrados em Bangladesh e na Turquia onde 

foram  observados  níveis  séricos  mais  baixos  de  retinol  em  primíparas  lactantes  em 

comparação com as multíparas (41-42).  Em estudo realizado com puérperas na cidade do Rio de 

Janeiro,  Brasil,  observou-se  que  as  multíparas apresentaram maiores  níveis  de retinol no 

plasma e no leite comparadas com as mulheres primíparas e sugerem que a lactação anterior 

pode predispor à maior absorção intestinal de retinol, maior absorção pela glândula mamária, 

e / ou maior mobilização das reservas de retinol (43) .

A ausência  de  associação  da  DVA com o  intervalo  intergestacional  e  com o  número  de 

consultas  pré-natal  poderia  também  estar  relacionada  ao  programa  de  suplementação  de 

vitamina A no pós parto, que não permitiria que os níveis de retinol sérico se reduzissem 

mesmo  quando  as  mulheres  fossem  espoliadas  por  sucessivas  gravidezes.  E  apesar  da 

reconhecida importância do pré-natal na saúde materno fetal (44), as mulheres que não tiveram 

a adequada assistência pré-natal poderiam ainda estar sob o efeito dos benefícios do programa 

governamental. 

A não associação da DVA com as outras variáveis antropométricas, biológica, obstétricas, 

socioeconômicas  e  comportamentais  foi  um  fato  singular  neste  estudo.  As  variáveis 

antropométricas (circunferência braquial e o Índice de Massa Corpórea-IMC) não mostraram 

associação estatisticamente significante com a DVA. Katz  et al. (1995) observaram menor 

circunferência braquial em mulheres com cegueira noturna e sugerem que as mulheres mal 

nutridas são mais suscetíveis  à deficiência  de vitamina A  (45).  A medida da circunferência 

braquial durante a gravidez é um método promissor de avaliar a gordura materna, pois, sua 

relação com o peso independe da idade gestacional (47). Por outro lado, Campos et al. (2008) 

em estudo realizado com 262 puérperas não encontrou associação entre o IMC e a DVA (47). 

Nossos achados não apresentaram associação entre as variáveis biológicas e socioeconômicas 

com a DVA. A idade não apresentou relação com os níveis  séricos de retinol  quando se 

comparou  as  adolescentes  com  as  mulheres  acima  de  20  anos.  Esse  comportamento 

homogêneo  não  confirma  uma  tendência  que  vem  sendo  observada  em  outros  grupos 
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populacionais como os menores de 5 anos de idade, no qual crianças de menor idade tendem a 

apresentar níveis séricos de retinol mais baixos (48-50).

A não associação das variáveis socioeconômicas com a DVA pode estar relacionada à boa 

posição socioeconômica das mulheres encontrada nesse estudo (58,3% com mais de oito anos 

de estudo, 44,2% tinham renda superior a 1 de salário mínimo,74,5% com situação marital 

estável  e  74,0%  com  boas  condições  de  saneamento).  Ramalho  et  al. também  não 

evidenciaram associação entre a deficiência de vitamina A e a condição sociodemográfica e 

sugerem o baixo consumo de vitamina A como o principal fator etiológico da DVA em nível 

epidemiológico  (33). No entanto Cohen  et al. (1995) demonstraram que, isoladamente, nível 

alto  de renda e  educação materna  foram significativamente  associados  ao menor  risco de 

xeroftalmia em crianças de Bangladesh (51). Reforçando o pressuposto que a escolaridade seja 

um fator determinante para a educação em saúde e a renda familiar permita maior acesso aos 

alimentos saudáveis.

A ausência da associação entre PCR e DVA é um fato que merece consideração. Apesar de 

60,0% das mulheres apresentarem PCR elevada, não houve influência nos níveis séricos de 

retinol provavelmente pela análise do soro ter sido realizada no pós-parto, situação cujo PCR 

eleva-se  naturalmente  devido  a  elevação  das  concentrações  dos  hormônios  estrogênio, 

progestogênio  e  prostaglandinas  durante  o  trabalho  de  parto,  o  que  pode  ser  uma  das 

explicações para o aumento fisiológico da PCR (52). Alguns mecanismos poderiam explicar a 

DVA na vigência de elevada resposta inflamatória, tais como o aumento da produção hepática 

de proteínas de fase aguda, como a PCR, levando a menor produção da proteína de ligação do 

retinol (RBP). Durante o processo inflamatório ocorreria alteração da permeabilidade capilar 

com extravasamento de proteínas de baixo peso molecular e diante desta situação, o complexo 

RBP-retinol poderia deixar o meio intravascular, gerando uma redução transitória do retinol 

plasmático. Além disso, a inflamação poderia levar ao aumento da perda urinária de RBP e 

retinol, reduzindo os níveis séricos destas vitaminas (53,54). 

A ausência da associação das variáveis comportamentais (fumo e álcool) com a DVA pode 

ser justificada  pelo fato  da população estudada não referir  o consumo dessas substâncias. 

Meram  et al.,  também não observaram mudança nas concentrações de retinol sérico entre 

gestantes fumantes e as que nunca fumaram (41). Já é reconhecido o papel do fumo sob o status 

dos micronutrientes durante a gestação e seus efeitos sobre o feto. O consumo de cigarros 

pode  diminuir  o  apetite  bem como a  absorção  dos  micronutrientes  no intestino,  além de 
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provocar uma resposta inflamatória que pode afetar os níveis plasmáticos dos micronutrientes 
(55). 

A interação do etanol com a vitamina A é muito complexa. A ingestão de etanol altera o 

metabolismo da vitamina A e sua distribuição nos tecidos. O consumo crônico resulta em 

níveis muito baixos nas reservas de vitamina A no fígado independente de ingestão adequada 

e dos níveis plasmáticos normais desta vitamina. Estudos realizados em ratas demonstraram 

que a ingestão de etanol durante a gestação está associada à redução nos níveis de vitamina A 

no  fígado  fetal  e  elevação  nos  níveis  nos  pulmões  e  fígado,  indicando  possibilidade  de 

alteração no metabolismo da vitamina A como resultado do consumo de etanol (56).

A não associação entre os níveis séricos de retinol e hemoglobina foi um fato inesperado. Há 

de se destacar que existem vários fatores de confusão que podem influenciar os resultados 

encontrados em nosso estudo. Embora a maioria da anemia na população estudada se deva a 

deficiência  de  ferro,  outros  fatores  podem estar  relacionados  como  a  carência  de  outros 

micronutrientes (vitamina B-2 e folato), doenças infecciosas parasitárias e hemoglobinopatias 
(57,58). Além disso, o indicador hemoglobina, em geral utilizado nas pesquisas de campo para 

diagnosticar anemia, pode sofrer influência de variação considerável no aumento do volume 

plasmático que ocorre durante a gravidez (59,60), devendo estes aspectos serem considerados ao 

se analisar a falta de associação estatística entre níveis de retinol e de hemoglobina sérica.

Acredita-se  que  a  vitamina  A  influencie  no  metabolismo  do  ferro  via  modulação  da 

hematopoiese, melhorando a imunidade para doenças infecciosas  (61,62)  .  A associação entre 

DVA e anemia ferropriva tem sido estudada, entretanto os mecanismos dessa associação não 

estão bem estabelecidos. Estudos têm mostrado a correlação entre os indicadores do estado 

nutricional de ferro e vitamina A entre gestantes e nutrizes como, por exemplo, as pesquisas 

realizadas  na  Indonésia  e  no  Kênia  com  gestantes  e  puérperas  respectivamente,  que 

verificaram associação positiva entre retinol sérico e hemoglobina, hematócrito e ferro sérico 
(59). 

Como considerações finais sobre os resultados desse estudo, ressaltam-se a alta prevalência 

DVA na população estudada, apontando a necessidade de desenvolver ações voltadas para a 

promoção  da  educação  nutricional  durante  o  pré-natal, monitoramento  dos  programas  de 
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suplementação  alimentar  além  da  realização  de  estudos  populacionais  para  confirmar  os 

fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento da DVA em grupos vulneráveis. 
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5.2 - Artigo 2: The effects of two maternal Vitamin A supplementation regimens on serum 
retinol in postpartum mothers: a randomised controlled trial in Brazil.

Artigo original enviado para a Revista Public Health Nutrition 
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Abstract 

Objective: The objective was to test whether the serum retinol of mothers supplemented with 
400.000 IU of vitamin A is higher than those supplemented with 200.000 IU of vitamin A.
Design: Double blind randomized controlled trial.
Setting: The study was carried out in two hospitals in the city of Recife, Pernambuco, northest 
Brazil, between August 2007 and June 2009.
Subjects  and methods: 312  mothers  were  recruited  by  trained  fieldworkers  in  immediate 
postpartum. All the women received a capsule containing 200.000 IU of vitamin A and 10 
days after delivery were randomly assigned to 2 treatment groups. One group received the 
second capsule containing vitamin A (200.000 IU) and the other group received vitamin A 
(placebo). Each group was invited back after 2, 4 and 6 month for serum retinol analyses. The 
primary  outcome  was  levels  of  serum  maternal  vitamin  A.  The  trial  is  registered  as 
NCT00742937. 
Results:  215 women complete follow-up  (111 in group 400.000 IU vitamin A and 104 in 
group 200.000 IU vitamin A). There were no adverse events at dosing. No differences were 
found in the primary outcomes (serum maternal vitamin A concentration) for both groups at 2 
months (2.13 vs 2.03 µmol/L), 4 months (2.20 vs 2.24 µmol/L) and 6 months (2.29 vs 2.31 
µmol/L).
Conclusions: Whereas  no further  effect  and that  the population  has a  level  of vitamin  A 
deficiency was considered mild, our results do not lend support to the proposal to increase the 
dosing schedule for vitamin A in postpartum women recommended by WHO.

Key words: serum retinol. supplementation. Vitamin A
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INTRODUÇÃO

Vários ensaios clínicos randomizados e controlados têm demonstrado que a suplementação 

com vitamina A em áreas de risco para a DVA, pode reduzir significantemente a mortalidade 

infantil(1,2,3).  Por  sua  vez,  estudo  realizado  no  Nepal,  onde  20.000  gestantes  receberam 

suplementação de palmitato de retinol ou beta caroteno, registrou uma diminuição em cerca 

de 40,0% na mortalidade relacionada com a gravidez (4).  

Embora a estratégia de suplementação massiva com megadose de vitamina A no pós-parto 

imediato  recomendada  pela  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS) (5) venha  sendo 

implementada em vários países onde a DVA é considerada endêmica, inclusive no Brasil (6), 

persistem ainda dúvidas sobre qual o esquema posológico de maior efetividade. Investigações 

têm alertado que uma dose de 200.000 UI parece ser insuficiente para corrigir a carência sub-

clínica da vitamina A em mulheres e seus filhos nos primeiros seis meses de vida (7,8). Nesse 

sentido, o  International  Vitamin  A  Consultative  Group-  IVACG,  recomenda  que  a 

suplementação  deva ser  alterada  com uma megadose  adicional,  perfazendo uma ingestão, 

fracionada de 400.000UI de vitamina A no período de infertilidade segura (9).

Não existe consenso quanto ao benefício de uma dose adicional aquela recomendada pela 

OMS (10-13).  Logo,  o  objetivo desse estudo foi comparar  a  eficácia  da suplementação  com 

400.000 UI vs 200.000 UI de vitamina A no pós-parto imediato, no incremento adicional das 

concentrações de retinol sérico materno, nos primeiros 6 meses pós-parto. 

CASUÍSTICA E MÉTODOS

Desenho, período e local do estudo

Ensaio clínico randomizado, controlado, triplo-cego, de base hospitalar, envolvendo mulheres 

entre 13 a 42 anos no período pós-parto. O estudo foi realizado no período de agosto de 2007 

a  junho  de  2009,  nas  maternidades  públicas  Maternidade  Bandeira  Filho  e  Instituto  de 

Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP, ambas localizadas na cidade do Recife. AS 

mulheres foram alocadas em dois grupos de suplementação para receberem respectivamente 

400.000 UI (200.000 + 200.000) ou 200.000UI (200.000 + placebo) de vitamina A.
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Elegibilidade dos participantes

Puérperas com gestação de feto único e a termo. Foram excluídas puérperas com infecções 

pelo HIV, diabetes mellitus, síndromes hipertensivas e transtornos mentais graves.

Amostra

O tamanho da amostra  foi  calculado pela  fórmula:  N= (u +v)2 (dp1
2 + dp2

2)/(µ 1 -µ2)2 (14) 

tomando-se como base os pressupostos de um erro α = 5% (u), um erro β = 20% (v), o desvio 

padrão da distribuição das concentrações de retinol sérico, nos dois grupos (dp1 e dp2) igual a 

0,5µmol/L(15)  e a diferença entre médias de retinol intergrupos (µ 1 - µ0)2 igual a 0,20µmol/L, 

o tamanho amostral  mínimo,  para cada grupo foi de 98 mulheres.  No sentido de corrigir 

eventuais perdas, foi considerada uma amostra de 156 mulheres em cada grupo.

Seleção das participantes

As gestantes foram selecionadas no momento da internação para o parto. Após esclarecimento 

sobre os objetivos da pesquisa, aquelas que concordaram em participar, assinaram o termo de 

consentimento  Livre  e  Esclarecido  (TCLE).  Foram  aferidas  as  medidas  antropométricas, 

aplicado questionário com dados sóciodemográfico e obstétricas além da coleta de amostras 

de sangue. O questionário de freqüência alimentar foi aplicado no final do ensaio clínico.

Randomização e acompanhamento

No pós-parto imediato,  cada mulher recebeu uma cápsula com 200.000 UI de vitamina A 

(Farmanguinhos/FIOCRUZ, Rio de Janeiro, RJ- Brasil). No 10° dia pós-parto foi realizada a 

randomização individual  em dois grupos de tratamento,  mediante o uso de uma tabela  de 

números randômicos, gerada pelo programa EPI INFO versão 6.04d (WHO/CDC, Atlanta, 

GE, USA). Todas as mulheres foram monitoradas para avaliar a presença de eventuais efeitos 

colaterais relativos à toxicidade da vitamina A nos três dias subseqüentes à suplementação. 

Nenhuma referência que pudesse ser relacionada a esses efeitos colaterais foi mencionada às 

mulheres para evitar que fossem sugestionadas sobre alguns dos sintomas pesquisados.   Os 

códigos  de  randomização  foram mantidos  sob  sigilo  durante  toda  a  pesquisa  e  só  foram 

reveladas após a conclusão da análise dos dados. 

O  fluxograma  da  seleção,  randomização  e  acompanhamento  das  participantes  está 

apresentado na Figura 1.
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Detalhamento dos grupos:
Grupo 1 – recebeu uma cápsula de 200.000 UI (palmitato de retinol) + 40mg de vitamina E, 

por via oral,  logo após o parto e 10 dias pós-parto foi administrada a segunda cápsula de 

200.000 UI (palmitato de retinol) + 40mg de vitamina E. 

Grupo 2 – recebeu uma cápsula de 200.000 UI (palmitato de retinol) + 40mg de vitamina E, 

por  via  oral,  logo  após  o  parto  e  10  dias  pós-parto  foi  administrada  a  segunda  cápsula 

“placebo” contendo (40mg de vitamina E diluída em óleo de soja).

As cápsulas de vitamina A e as do “placebo” foram preparadas de forma idêntica no tamanho, 

forma, cor e sabor pelo Relthy Laboratórios (Indubatuba, SP-Brasil).

(n=312) mulheres
randomizadas 

(individualmente)

Basal †
400.000 UI 

vitamina A
(n= 152* )

Basal †
200.000 UI 
vitamina A
(n= 160*)

↓

2 meses
(n=126 *)

2 meses
      (n=128*)

↓ ↓

4 meses
(n= 115*)

4 meses
  (n= 113*)

↓ ↓

6 meses
(n= 111 *)

6 meses 
   (n= 104*)

†  PCR,  hemoglobina,  avaliação  antropométrica,  consumo  alimentar  e  as  variáveis 

socioeconômica, demográficas e obstétricas.  * retinol sérico 

Figura 1. Consort flowchart.

Métodos e técnicas de avaliação

Foram coletados 10 mL de sangue por punção venocubital para as análises bioquímicas. As 

concentrações de retinol sérico foram analisadas pela cromatografia líquida de alta resolução 

(HPLC, modelo 305, Gilson, França), segundo a técnica estabelecida por Furr et al  (16)  e, o 

ponto  de  corte  adotado  para  identificar  concentrações  inadequadas  foi  <1,05  μmol/L 
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(<30 μg/dL) (11,17,18). A PCR foi determinada pelo método manual de aglutinação de partículas 

(quantitativo) utilizou-se como presença de atividade inflamatória concentrações de PCR >12 

mg/L  (19). As  concentrações  de  retinol  sérico  não  mostraram  correlação  com a  atividade 

inflamatória,  dessa  forma  foram  descritas  sem  ajuste  para  o  processo  inflamatório. As 

concentrações de hemoglobina foram analisadas em contador eletrônico de células (Sysmex 

SF 3000 Automated Hematology Analyzer, GMI, Inc. Ramsey, MN, USA). O ponto de corte 

adotado para identificação da anemia foi hemoglobina < 12 g/dL (20).

As medidas antropométricas de peso e de estatura foram aferidas para cálculo e diagnóstico 

do estado nutricional por meio do Índice de Massa Corporal – IMC ajustado para a idade 

gestacional,  proposto por  Atalah  (21).  Nas  tomadas  do peso e  da  estatura,  utilizou-se uma 

balança digital eletrônica com alça metálica, marca Filizola, Personal Life, carga máxima 150 

kg  e  precisão  de  0,1  kg.  As variáveis  socioeconômica,  demográficas  e  obstétricas  foram 

obtidas  por  entrevista  e  confirmadas  pelo  cartão  de  pré-natal  e  prontuário  clínico.  As 

informações  sobre renda  familiar  per  capita foram coletadas  em reais  (moeda  local).  No 

Inquérito dietético foi utilizado o Questionário de Freqüência Alimentar Semi-Quantitativo 

(QFA)  previamente  validado (22) analisado  pelo  programa  DietSys  versão  4.01  (National 

Cancer Institute, Bethesda, MD, USA).

Análise estatística 

As análises de consistência dos dados e estatísticas foram realizadas com o módulo “Validate” 

do pacote estatístico Epi-info, versão 6.04d (WHO/CDC, Atlanta, GE, USA) e no programa 

Statistical Package for Social Sciences - SPSS for Windows, versão 12.0 (SPSS Inc., Chicago, 

IL, USA).

No teste de normalidade das variáveis contínuas apenas a variável consumo alimentar não 

apresentou  distribuição  normal  e  foram  descritas  na  forma  de  mediana  e  intervalo 

interquatílico,  as  demais  variáveis  foram apresentadas  por  média  e  desvio  padrão.  Para a 

comparação das médias  entre os grupos foi  utilizado o teste t  de Student para dados não 

pareados e na comparação entre as proporções os testes do Qui-quadrado de Pearson e exato 

de Fisher. Na análise multivariada foi aplicado o modelo de regressão linear e utilizado o 

nível de significância de 5% para rejeição de hipótese de nulidade.

Aspectos Éticos

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do IMIP, sob o nº 720/2006 em 27 de janeiro de 

2006 e o trial foi registrado no www.clinicaltrials.gov sob o nº NCT00742937. As mulheres 
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anêmicas  receberam o tratamento  inicial  com sulfato ferroso nas doses  preconizadas  pelo 

Ministério  da  Saúde  do  Brasil  e  foram  monitoradas  no  serviço  de  saúde.  Não  foram 

estabelecidas regrais formais para a interrupção do ensaio clínico.

Viabilidade financeira

Pesquisa financiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (convênio nº 01.0265.00/2005 

MCT  -  processo  nº  01200.006980/2005-83).  O  IMIP  e  a  Maternidade  Bandeira  Filho 

disponibilizaram a infra-estrutura. As cápsulas de vitamina A e placebo foram fornecidos pelo 

MS e pela Relthy Laboratórios.

RESULTADOS

Das  312  mulheres  recrutadas  para  o  estudo,  215  completaram o  protocolo  (figura  1).  A 

comparação  entre  os  grupos  de  suplementação  não  mostrou  diferenças  significantes 

concernentes às características sociodemográficas, obstétricas e nutricionais no baseline (Tabela 

1).
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TABELA 1  –  Características de puérperas  brasileiras participantes de um ensaio clínico com 
suplementação de vitamina. Recife, Brasil – 2007- 2009.

 400.000 UI vitamina A 200.000 UI vitamina A  

 

  n Média DP           n Média DP p*Características
Idade (anos) 152 24,6 5,8 160 24,3 6,3 0,208
Número de gestações 152 2,1 1,5 160 2,0 1,4 0,883
Intervalo intergestacional (meses) 150 31,5 39,9 158 25,2 34,6 0,678
Consultas pré-natal (número) 151 6,3 2,7 156 6,1 2,2 0,287
Anos de escolaridade 152 8,8 2,8 158 8,8 2,5 0,786
Renda ($) 147 362,2 223,9 156 350,7 202,3 0,641
Peso (kg) 123 71,5 12,4 131 71,1 12,5 0,391
Altura (m) 128 1,6 0,1 138 1,6 0,1 0,235
IMC (kg/m2) 113 28,5 4,2 121 28,3 4,6 0,809
Retinol (µmol/L) 114 1,62 0,74 115 1,60 0,69 0,440
Hemoglobina (g/dL) 133 11,6 1,7 144 11,3 1,5 0,086
PCR >12 mg/L [n ( %) IC ] 32 31,4 22,7-41,4 27 24,3 16,9-33,5 0,653
Ingestão dietética vitamina A [Med; IQ] 69 1090,4 817,7-1648,5 72 1164,7 841,0-1748,7 0,760**

Med- mediana. IC- intervalo de confiança.  IQ – Intervalo Interquatílico.  † Ingestão dietética de vitamina A em 
µg retinol; * teste t de Student   **  teste de Mann Whitney U 
 

O padrão de aleitamento materno foi similar nos dois grupos de suplementação ao longo do 

período de acompanhamento (tabela 2). 

TABELA 2. Duração do aleitamento materno dos dois grupos de puérperas participantes do 
ensaio clinico  de suplementação de vitamina A . Recife, Brasil – 2007 -2009.

 400.000 UI vitamina A 200.000 UI vitamina A
 

  n % n % P *Acompanhamento
2 meses
Aleitamento materno exclusivo 77 65,3 67 56,8 0,313
Aleitamento materno parcial 34 28,8 46 39,0 0,367

4 meses
Aleitamento materno exclusivo 46 41,1 39 35,1 0,610
Aleitamento materno parcial 52 46,4 45 40,5 0,542

6 meses

Aleitamento materno exclusivo 20 17,7 23 20,7 0,813
Aleitamento materno parcial 72 63,7 56 50,5 0,114
* Teste x2 de Pearson
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O ajuste do modelo de regressão linear, com estimativa robusta do erro padrão, indicou que 
no acompanhamento (2, 4 e 6 meses pós-parto)  a média  das concentrações de retinol sérico 
foi similar entre os grupos de suplementação. Não houve interação significante entre grupo de 
suplementação e tempo de acompanhamento (p= 0,253). (Tabela 3)

TABELA  3  – Concentrações  de  retinol  sérico  de  puérperas  brasileiras,  participantes  no 
ensaio clínico de suplementação, no basal e durante os seis meses de acompanhamento após a 
suplementação com 200.000 UI ou 400.000 UI de vitamina A. Recife, Brasil – 2007- 2009.

Grupo
Time postpartum

Basal
média ± DP 

(n)
(µmol/L)

2 meses
média ± DP 

(n)
(µmol/L)

4 meses
média ± DP 

(n)
(µmol/L)

6 meses
média ± DP

 (n)
(µmol/L)

400.000 UI vitamina A 1,62 ± 0,74 
(114)

2,04 ± 0,67 
(119)

2,10 ± 0,71 
(103)

2,14 ± 0,57 
(95)

200.000 UI vitamina A 1,60 ± 0,69 
(115)

1,96 ± 0,63 
(117)

2,22 ± 0,55 
(110)

2,22 ± 0,55 
(105)

DP- Desvio padrão.  Modelo de regressão linear: interação entre os grupos de tratamento (p= 0,253). 

Combinando-se  os  resultados  das  concentrações  de  retinol  sérico,  nos  dois  grupos  de 

suplementação, observou-se que no intervalo entre o baseline e os dois meses de seguimento, 

as concentrações de retinol sérico aumentaram, em média, 0,40 µmol/L (IC95%: 0,29 – 0,52). 

Na comparação entre o segundo e o sexto mês de acompanhamento, houve um incremento 

significante nas concentrações de retinol sérico médio, estimado em 0,046 (µmol/L/mês) (p = 

0,001). Esses resultados expressam tanto o valor ajustado como o não ajustado. (Tabela 4)

TABELA 4 - Valores estimados* das médias do retinol sérico no grupo combinado, ao longo 
do tempo de acompanhamento. 

Tempo pós-parto
Basal

média (IC 95%) 
(µmol/L)

2 meses
média (IC 95%)

(µmol/L)

4 meses
média  (IC 95%)

(µmol/L)

6 meses
média (IC 95%)

(µmol/L)
Grupo combinado 1,61(1,52- 1,70) 2,01 (1,93- 2,09) 2,11 (2,05- 2,16) 2,19 (2,13- 2,27)
Grupo combinado * 1,61 (1,52-1,70) 2,00 (1,92- 2,08) 2,12 (2,03- 2,20) 2,18 (2,11- 2,26)

IC- Intervalo de Confiança   * Obtido após ajuste do modelo de regressão linear.
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Os resultados foram similares quando as concentrações de retinol sérico foram categorizadas, 

uma vez que a proporção de baixas concentrações de vitamina A foi homogênea entre os dois 

grupos de suplementação. (Tabela 5) 

TABELA  5  –  Concentrações  inadequadas  de  retinol  sérico  em  puérperas  brasileiras 
envolvidas no ensaio clinico no momento inicial e durante os meses após suplementação com 
200.000 UI ou 400.000 UI de vitamina A. Recife, Brasil – 2007- 2009.

    400.000 UI de vitamina A                                   200.000 UI de vitamina A
Retinol sérico< 1,05 µmol/L Retinol sérico < 1.05 µmol/L

Tempo pós-
parto

N n % N n % p

Basal 123 25 20.3 123 27 22.0     0.755*
2 meses 126 9 7.1 128 10 7.8 0.839**
4 meses 115 5 4.3 113 10 8.8 0.170**

6 meses 111 2 1.8 104 03 2.9 0.599**
  * Teste X2  de Pearson.  ** Teste exato de Fisher.   
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DISCUSSÃO

A ausência de efeitos adicionais  significantes,  no incremento das concentrações  de retinol 

sérico,  quando  administrado  uma  dose  de  400.000  UI  (protocolo  IVACG)  em relação  a 

200.000 UI de vitamina A (protocolo OMS), é consistente com os resultados reportados de 

outros estudos (7,11). Uma tentativa de explicar essa ausência de efeitos impactantes seria a de 

que  as  concentrações  séricas  do  retinol  são  homeostaticamente  controladas  e  seus  níveis 

séricos  só  irão  sofrer  modificações  quando os  estoques  hepáticos  estiverem exauridos  ou 

extremamente  elevados (23,24), logo uma dose de 200.000 UI de vitamina  A já  asseguraria 

reservas  adequadas  dessa  vitamina,  por  conseguinte,  uma  potencial  elevação  dos  níveis 

séricos  tenderia  a  ser  neutralizada  pela  regulação  homeostática.  Nesse  sentido,  as 

concentrações  de  retinol  sérico  como  indicador  para  avaliar  o  efeito  desse  esquema 

posológico alternativo não seria o mais apropriado,  embora seja o indicador recomendado 

pela  OMS  e  IVACG  para  avaliar  o  status  orgânico  da  vitamina  A.  Dessa  forma,  uma 

avaliação mais apropriada dessa resposta seria mediante o uso de testes de dose resposta que, 

em virtude de rigor operacional e elevados custos, tornou a sua utilização inviável.

Uma segunda hipótese explicativa para a ausência de efeito adicional nas concentrações de 

retinol sérico nas mulheres que receberam uma dose ainda maior de vitamina A (400.000 UI) 

seria o fato de que na nossa casuísta, a média das concentrações de retinol sérico no baseline 

foi  classificada  em  patamares  adequados  (1,61µmol/L)  mostrando  que  a  deficiência  de 

vitamina A nessa população é considerada leve, ou seja, 21,2% entre as mulheres investigadas 

apresentavam concentrações inadequadas de retinol sérico (<1,05µmol/L) das quais 70% das 

concentrações  de  retinol  se  concentravam  em  níveis  considerados  marginais  (0,70  – 

1,05µmol/L). Logo, seria plausível esperar um impacto menor considerando que a resposta 

terapêutica  estaria  condicionada  ao  status  orgânico  desse  micronutriente,  ou  seja,  quanto 

menor a ocorrência da deficiência menor a resposta. No entanto, outros estudos com desenho 

similar  estão  em  consonância  com  os  resultados  desta  investigação,  onde  não  foram 

observados  efeitos  significantes  sob  os  níveis  de  retinol  no  sangue  materno,  mesmo  em 

puérperas com níveis relativamente baixos de retinol sérico (11-13). 

O incremento das concentrações de retinol sérico, nos dois grupos de suplementação (200.000 

UI  vs 400.000  IU),  ao  longo  dos  seis  meses  de  acompanhamento,  evidenciou  um 
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comportamento  atípico  nas  concentrações  de  retinol  sérico  após  a  suplementação, 

considerando que a literatura mostra que a utilização da suplementação de vitamina A no pós-

parto  eleva  as  concentrações  de  retinol  sérico  ao  longo  de  três  meses  pós-parto  e 

gradualmente vai diminuindo (17,25). Stolftuz  et al. atribuem o declínio das concentrações de 

retinol  sérico  materna,  após  três  meses  de  suplementação,  à  transferência  de  grande 

quantidade de vitamina A dos estoques materno para a criança via do aleitamento materno (17).

Neste estudo, uma possível explicação para o não declínio e mesmo o aumento dos níveis 

circulantes  de retinol,  ao  longo dos  seis  meses,  poderia  residir  no padrão  do aleitamento 

materno observado na nossa casuística. Ou seja, nossos resultados mostraram uma queda do 

aleitamento materno exclusivo ao longo dos seis meses pós-parto, com taxa de AME de 38% 

no  quarto  mês  e  apenas  19%  no  sexto  mês.  Dessa  forma,  as  puérperas  em  virtude  da 

interrupção  precoce  do  aleitamento  materno  estariam  menos  espoliadas  devido  à  menor 

transferência de vitamina A (cerca de 300µg/dia) dos estoques maternos para a criança pelo 

aleitamento materno. Soma-se ao fato de que a ingestão dietética de vitamina A situa-se acima 

dos valores de Necessidade Média Estimada (Estimated Average Requeriment – EAR) (26), (900 

vs 1127,5  µg RAE/dia) e sendo o fígado o destino da vitamina A dietética  ,  dessa forma 

poderíamos  presumir  que  a  princípio  aumentaria  a  reserva  hepática  e,  conseqüentemente 

elevando os níveis circulantes das concentrações de retinol.

A estratégia de suplementação no pós-parto imediato seja com megadoses (400.000 UI  ou 

200.000 UI) mostrou-se eficaz na redução da hipovitaminose A tendo em vista que houve um 

declínio da prevalência DVA de 21,1% para 2,35%, ao longo dos seis meses pós-parto. Por 

outro lado, a ausência de nenhuma manifestação clínica que pudesse ser atribuída à toxicidade 

da vitamina A (27,28), quando administrada em altas dosagens, inclusive 400.000UI, mostra a 

inocuidade  da vitamina  A quando administrada  pelo  programa de  ação preventiva  para a 

puérpera.

Nossos resultados, não podem ser extrapolados para populações onde a DVA seja em nível 

moderado ou grave considerando que o ensaio clínico foi desenvolvido em uma conjuntura 

particularmente  favorável  para  a  investigação.  Onde  a  deficiência  de  vitamina  A  foi 

considerada leve. Considerando nenhum efeito adicional e que a população estudada tem um 

nível de deficiência de vitamina A considerada leve, nossos resultados reforçam a manutenção 

da estratégia de prevenção preconizada pela OMS.
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6. -  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Três atributos fundamentais (freqüência, danos e possibilidade técnica, econômica e 

cultural) para a aplicação de medidas de prevenção nos três níveis de atendimento (primário, 

secundário  e  terciário)  definem os  critérios  de  seleção  de  prioridade,  em nível  de  saúde 

pública. 

A  deficiência  de  vitamina  A  (DVA),  que  acomete  o  binômio  mãe-filho, 

principalmente  nas  áreas  de  reconhecida  insuficiência,  sob o ponto  de vista  econômico e 

social, responde de modo cabal a estas especificidades, ou seja, pela freqüência com que se 

manifesta,  pelas  implicações  na  puérpera  e  na  criança  e  pela  factibilidade  de  um 

monitoramento satisfatório  no serviço de saúde,  a hipovitaminose A deve ser considerada 

como um problema carencial ainda de grande relevância.   

Em face  dos  objetivos  do  trabalho,  o  primeiro  aspecto  a  ressaltar  refere-se  a  sua 

magnitude  do problema,  o  segundo está  relacionado aos  riscos  diferenciados  da DVA no 

segmento estudado, considerou-se diante disso a conveniência de avaliar a participação de 

outras  variáveis  que,  simultaneamente,  estariam  associadas  no  desenvolvimento  dessa 

deficiência. É interessante, sob o ponto de vista epidemiológico, considerar que 21,3% das 

mulheres apresentavam concentrações séricas de retinol inadequadas, o que situa o problema, 

face ao comparativo com as anemias, em termos de magnitude, na segunda categoria (Yaro 

Gandra) seja num patamar considerado de média prevalência (freqüência entre 10 e 29%). Por 

conseguinte, é uma situação que deve ser admitida como de grande relevância  em nível de 

saúde materno infantil. 

Poder-se-ia  concluir,  de  forma  mais  contundente,  que  a  administração  de 

suplementação aumenta as concentrações de retinol sérico, tanto da mãe como da criança nos 

primeiros meses de vida. Esses resultados concordam senão em sua magnitude, pelo menos 

como tendência (1.61 para 2,19 μmol/l), reduzindo de modo significativo do ponto de vista 

clínico a prevalência da DVA (21,3 para 2,4%). 

Poder-se-ia conjecturar  ainda,  diante  do estudo aqui apresentado que não há dados 

significativos para indicar a suplementação. Porém é factível inferir que a definição do status 

de vitamina A é de suma importância,  à medida que se propõe a avaliar  a magnitude do 
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problema; identificar na população exposta o risco de desenvolver a deficiência e ser utilizado 

no  monitoramento  e  avaliação  da  efetividade  dos  programas  para  eliminação  da 

hipovitaminose A.

Apesar destas ponderações, sobre os resultados apresentados, fica uma lacuna sobre 

uma questão: não se constatar a necessidade de se propor alterações na dosagem proposta pelo 

Ministério da Saúde demarca um resultado concordante com registros da literatura científica. 

Porém uma possível explicação para os resultados aqui obtidos refere-se ao fato de que as 

concentrações  de  retinol  sérico,  estavam  em  níveis  considerados  adequados.  Daí  a 

necessidade de se conjecturar  estudos em áreas  com grande risco de desenvolvimento  da 

DVA, que expressaria com satisfatória sensibilidade o perfil diferenciado nos dois grupos de 

tratamento. 
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8 - APÊNDICES
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Apêndice 1- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu,  ___________________________________________,  registro  n°  ______________, 
declaro que fui devidamente esclarecida pelo auxiliar de pesquisa ____________________ 
em relação à pesquisa sobre “Impacto da suplementação materna com dupla megadose de 
vitamina A no  post partum imediato sobre o estado nutricional  de vitamina A e ferro no 
binômio  mãe-filho  e  no  crescimento  e  morbidade  das  crianças  menores  de  6  meses  em 
aleitamento materno” e estou perfeitamente consciente que:

1) O estudo tem como objetivo avaliar o efeito da suplementação materna com 400.000 
UI  de  palmitato  de  retinol  oral  no  pós-parto  imediato,  na  situação  nutricional  do 
binômio mãe-filho,  e  no crescimento  e  na morbidade  das crianças  em aleitamento 
materno e até os seis primeiros meses de vida.

2) Não existem riscos potenciais à saúde dos examinados. No entanto todos os pacientes 
serão  monitorados  para  detecção  precoce  de  eventuais  efeitos  secundários  da 
megadose  de  vitamina  A  mediante  exame  clínico/oftalmológico.  O  eventual 
surgimento de um efeito adverso, o mesmo será prontamente contornado pela equipe 
de  saúde  do  projeto.  No  que  diz  respeito  a  coleta  de  material  biológico  serão 
repassadas  as  informações  concernentes  ao  procedimento,  inclusive  sensação 
dolorosa,  aparecimento  de  hematomas,  etc  e  a  equipe  se  responsabilizará  pela 
assistência adequada.

3) Receberei  respostas  a  perguntas  ou esclarecimentos  a  qualquer  dúvida,  acerca  dos 
procedimentos,  riscos,  benefícios  e  outros  relacionados  com a pesquisa;  para  isso, 
poderei me comunicar em qualquer momento com as pesquisadoras (Fátima Caminha, 
Taciana Fernandes, Carmina Santos, Luciana Andreto e Ana Karla), pelos telefones 
(88412121, 92324542, 91682796, 91080939 e (083)88475218.

4) Será aplicado um questionário para se conhecer os alimentos consumidos pela mãe, 
em especial os alimentos fontes de vitamina A e de ferro.

5) Estou concordando livremente em participar, sem receber qualquer tipo de pressão.
6) Continuarei a ser atendida no IMIP, dispondo de toda atenção, independentemente da 

minha participação na pesquisa.
7) Não  serei  identificada  e  será  mantido  o  caráter  confidencial  das  informações 

relacionadas à minha privacidade.
8) Tenho o direito de saber o resultado da pesquisa, se assim o desejar.
9) Poderei abandonar a qualquer momento a pesquisa caso não me sinta satisfeita, sem 

que isso venha prejudicar o meu atendimento no IMIP.
Recife, _____/_____/______
Declaro, finalmente, que concordei em participar da pesquisa
___________________________________
ENTREVISTADA

___________________________________
PESQUISADORA
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Apêndice 2- Manual de orientações da pesquisa 

PROJETO PESQUISA:

Impacto da suplementação materna com dupla megadose de vitamina A no 

post partum imediato sobre o estado nutricional de vitamina A no binômio 

mãe-filho e no crescimento e morbidade das crianças menores de 6 meses em 

aleitamento materno

MANUAL DO PESQUISADOR

      EQUIPE DE ELABORAÇÃO:

−  Alcides da Silva Diniz

−  llma Kruze Grande de Arruda

−  Ana Rodrigues Falbo

−  Ariani Impieri de Souza

−  Taciana Fernanda dos Santos Fernandes

−  Luciana Marques Andreto

−  Maria de Fátima Costa Caminha

−  Carmina Santos

RECIFE

2007
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S U M Á R I O
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5. Normas padronizadas ...................................................................07
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INSTRUÇÕES BÁSICAS

O  objetivo  deste  manual  é  fornecer  orientação  básica  à  equipe da  pesquisa  do 

“Impacto da suplementação materna com dupla megadose de vitamina A no post partum 

imediato sobre o estado nutricional de vitamina A no binômio mãe-filho e no crescimento e  

morbidade das crianças menores de 6 meses em aleitamento materno" na condução dos 

trabalhos de campo, no preenchimento dos formulários e na tomada das medidas 

antropométricas, bioquímicas e coleta do leite humano

Com este manual, todos os pesquisadores seguirão um critério único para as definições dos 

termos e preenchimento  dos formulários.  Todas as vezes que tiver  dúvida a respeito  de 

quaisquer das questões, CONSULTE-O.

A negligência das observações e orientações aqui definidas resultarão na modificação de 

conceitos e operações, afetando os resultados, comprometendo a qualidade do estudo e, 

portanto, invalidando-o.

Este  manual  é  composto  de  dois  blocos:  o  primeiro  engloba  as  orientações  sobre  os 

aspectos  gerais  do  estudo,  o  segundo,  versa  sobre  as  orientações  específicas  do 

preenchimento do formulário.

1.- EQUIPE DE TRABALHO 

• Coordenadores

• Pesquisadores

• Colaboradores:

 Auxiliares de pesquisa

 auxiliares de enfermagem

 bioquímicos

 enfermeiros

 médicos (ginecologista e pediatra)

 consultores

 alunos de pós-graduação

 alunos de iniciação científica
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ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA

• O pesquisador, no momento em que é selecionado e aceita participar desse trabalho, 

assume  um  compromisso  profissional  e,  por  conseguinte,  um  comportamento  ético  na 

condução das tarefas que lhe são atribuídas.

• Apresentar-se de forma amigável aos participantes, dizendo o objetivo da pesquisa e 

citando as instituições responsáveis pela mesma.

• Explicar que a pesquisa está sendo realizada no IMIP. Se as gestantes/puérperas não 

se  mostrarem  receptivas,  explicar  mais  detalhadamente  o  processo,  enfatizando  a 

importância de contar com a colaboração delas para realizar a entrevista.

• Solicitar  ao  informante  sua  permissão  para  realizar  a  entrevista.  Sempre  usar 

expressões positivas como “gostaria de conversar com a senhora por alguns minutos” ou 

“gostaria de fazer-lhe algumas perguntas”. Dessa forma é mais difícil receber recusa.

• Assegurar ao informante o sigilo  sobre as informações fornecidas e sua utilização 

exclusivamente voltada para a finalidade do estudo.

• O  pesquisador  não  deve  emitir  qualquer  juízo  sobre  os  entrevistados,  como 

manifestar surpresa diante de certas respostas que toquem a sensibilidade do entrevistado 

ou “achar engraçada” alguma resposta por mais absurda que possa lhe parecer.

• O pesquisador  não deve comentar entrevistas ou mostrar  formulários preenchidos 

aos outros pesquisadores ou aos supervisores diante de pessoa alheia à pesquisa.

• O pesquisador  não deve estar acompanhado por pessoas estranhas ao quadro da 

pesquisa por ocasião da realização das entrevistas, exceto da pessoa do local, considerada 

chave.

• O pesquisador  não deve induzir respostas; as perguntas devem ser formuladas da 

maneira exata como estão escritas no formulário; caso o entrevistado não entenda o seu 

conteúdo, o pesquisador deve explicá-las sem, contudo, levar o entrevistado a responder o 

que ele (pesquisador)  gostaria de ouvir  como resposta. Em alguns casos, as alternativas 

deverão ser lidas para o entrevistado.

• Orientar  as  puérperas  e/ou  acompanhantes,  quando  necessário,  sobre  os 

encaminhamentos para outros serviços para tratamento das condições observadas durante a 

entrevista.
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• Assegurar o retorno dos resultados dos exames realizados, o tratamento da anemia 

(sulfato ferroso) e da hipovitaminose A, e a orientação para a saúde das mães/crianças que 

apresentarem algum quadro de morbidade.

• Uma  característica  fundamental  do  pesquisador  é  ser calmo  e  paciente e, 

desconhecer as provocações que por ventura sejam feitas. Nunca discutir religião, política ou 

futebol.

• O pesquisador deve ter equilíbrio emocional para vivenciar as mais variadas situações 

que  decorrem  do  contato  com  pessoas  de  diferentes  níveis  sociais  e  de  diferentes 

personalidades.

• O pesquisador  deve tentar  conseguir  convencer o entrevistado a colaborar  com o 

estudo, sem, contudo, tomar atitude impositiva e agressiva.

• O  pesquisador  deverá  contactar  os  coordenadores,  caso  surjam  dúvidas  ou 

problemas.

2.- INSTRUÇÕES GERAIS

As orientações aqui discriminadas se referem à conduta a ser seguida independente do local, 

ou  seja,  aos  dados  a  serem  coletados  por  ocasião  da  entrevista.  Todos  os  locais  estão 

informados oficialmente sobre a pesquisa e serão devidamente instruídos, sobre as atividades 

desenvolvidas em cada um. São elas:

A pesquisa será desenvolvida nos seguintes setores do IMIP: triagem/maternidade, PPP/COB, 

alojamento conjunto, laboratório de bioquímica, ambulatório de puericultura, banco de leite; e 

serão realizadas  também,  visitas domiciliares.  Em cada setor do IMIP haverá uma pessoa 

referência.

Os formulários das visitas domiciliares terão os dados referentes à identificação, o registro 

domiciliar  e os dados socioeconômicos pré-preenchidos, os quais deverão ser checados no 

momento da visita (check list). Antes de cada visita domiciliar checar o endereço e o ponto de 

referência.

Sempre que houver dúvidas, escrever por extenso a resposta dada pelo informante e deixar 

para o supervisor decidir no prazo estabelecido (rotina de revisão dos formulários).

Quando uma resposta for pouco confiável,  anotar,  mas fazer  uma observação sobre a má 

qualidade da resposta.

Nunca deixar respostas em branco, observar a aplicação dos códigos especiais:
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Ignorado: código 9, 99 ou 999... = resposta desconhecida do informante ou informação muito 

pouco confiável. Use o código de “ignorado” somente em último caso. Aproveite as respostas 

aproximadas, como, por exemplo, renda entre 500 e 600 reais, anotar 550 reais.

Não se aplica: código 8, 88 ou 888... = quando a pergunta não pode ser aplicada para aquele 

caso.

Sempre que encontrar a palavra “outro”, especificar.

Por  uma  questão  metodológica,  para  garantir  o  controle  de  qualidade  das  informações 

colhidas, será efetuada checagem dos formulários preenchidos pelos pesquisadores, em uma 

sub-amostra de 10% dos mesmos.

O pesquisador não deve realizar codificação, nem tampouco realizar cálculos matemáticos em 

campo; estas atividades serão realizadas em momento posterior, quando os formulários forem 

revisados pelo pesquisador.

Usar lápis e borracha para preencher os formulários. Quando errar, apagar, não rasurar.

3.- NORMAS PADRONIZADAS 

5.1 - Tomada de medidas antropométricas

A expressão numérica obtida ao registrar os dados antropométricos, deve oferecer um limite 

de segurança tal, que permita julgar adequadamente a intensidade do problema nutricional. 

O nosso objetivo é uniformizar um método, que permita às várias pessoas treinadas, obter 

dados antropométricos com a maior exatidão possível.

O Peso, o comprimento, a Altura e a circunferência do braço devem ser avaliadas por 

dois  antropometristas.  Antes de realizar  a tomada de peso,  observar se a balança está 

zerada. Os resultados devem ser anotados no formulário, sem rasura e no valor exato (sem 

arredondamentos).  Os  resultados  do  peso  e  altura  não  devem  ser  divulgados  pelos 

antropometristas em voz alta. Anotar o peso antes da mãe e/ou a criança sair da balança. 

Peso da criança:

Será aferido  em balança,  marca Filizzola,  modelo  BP baby 6767-00 (Indústrias  Filizzola 

S/A., São Paulo, Brasil) com capacidade máxima de 15kg e mínima de 0,125kg e precisão 

de 0,005kg, estando a criança despida. O peso deverá ser anotado em gramas. Ex: 3550 g.
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Comprimento da criança:

Será  aferido  utilizando  um antropômetro horizontal  (Misura  Per  Sarte,  C&C,  São  Paulo, 

Brasil) com 130 cm de extensão e precisão de 0,1 cm. A criança deverá estar calma, sem 

sapatos, deitada em posição supina paralela ao eixo axial do instrumento, com a cabeça 

posicionada na linha média e tocando a borda superior do mesmo. Os pés serão fletidos em 

ângulo  de  90º  com a  perna,  tocando  o  limite  inferior  do  antropômetro.  O  comprimento 

deverá ser anotado em cm com uma casa decimal. Ex: 48,5cm.

Peso da mãe:

O peso será avaliado fazendo-se uso da balança de plataforma eletrônica, marca Toledo, 

modelo 6063866,  (Toledo do Brasil  Indústria de Balanças Ltda, São Paulo, Brasil)  carga 

máxima 150 kg e mínima de 0,125 kg e precisão de 0,05 kg. A mãe deverá ser pesada 

descalça  e com a menor  quantidade de roupa possível  (o  próprio  investigador  deve se 

possível, oferecer o vestuário do tipo bata para as mães a fim de melhor fazer a correção do 

peso), tendo cuidado de observar se a mãe não apresenta objetos nas mãos ou bolsos e 

adorno na cabeça. Colocar a mãe no centro da plataforma da balança (sobre o desenho da 

planta dos pés), em posição firme, com os braços ao longo do corpo e verificar o número do 

visor da balança. O peso deverá ser anotado em kg com 1 casa decimal. Ex: 75,2 kg

Altura da mãe:

A altura deverá ser aferida com a mãe sempre descalças e sem adornos de cabeça (ex. 

diadema);  as mães devem ser  medidas  com fita  Stanley  que já  deverá estar  afixada à 

parede  ou  a  alça  metálica  acoplada  a  balança.  A  mãe  deverá  ficar  de  pé,  com  os 

calcanhares, ombros e cabeça pegados à parede ou superfície lisa, sem dobrar os joelhos, 

a linha de mira (plano de Frankfort) deve estar horizontal, e no momento de medir a altura, 

deslizar  suavemente a esquadria,  até tocar a cabeça da mãe. Retirar a mãe e anotar o 

número que  se observar  no  visor  da  fita,  o  examinador  deverá  colocar-se  frente  à  fita 

métrica, a fim de fazer a leitura em linha reta. O resultado deverá ser anotado em cm. Ex: 

163 cm.

Circunferência do Braço

A circunferência deve ser medida no ponto médio entre o acrômio (ombro) e o olécrano 

(cotovelo).  Para  sua  obtenção  da  medida  deve-se  utilizar  o  braço  não  dominante, 

flexionado-o em direção ao tórax, fazendo um ângulo de 900 para indicação do ponto médio. 

Feito isso, solicitar a gestante/puérpera que deixe o braço estendido ao longo do corpo com 

a palma da mão voltada para a coxa, em seguida contornar o braço com a fita flexível no 

ponto marcado de forma ajustada, sem compressão da pele ou folga.
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5.2 – Morbidade

As perguntas devem ser feitas a mãe/responsável pela criança. Deve-se fazer referência a 

quinzena  anterior  à  visita  domiciliar.  Se  a  criança  apresentar  alguns  desses  sinais  ou 

sintomas do quadro abaixo no momento da visita e não na semana anterior, o entrevistador 

deve orientar a mãe/responsável que informe a situação na quinzena seguinte e que, haverá 

contato por telefone, para agendar uma consulta para reavaliação, se for necessário.

AVALIAÇÃO DA MORBIDADE:

Técnicas de 

avaliação

Descrição

Febre Relato de febre pela mãe (responsável) ou quente ao toque no exame físico (dorso da 

mão do examinador no tórax) ou temperatura axilar  ≥ a 38o C por um período > 48 h 

( AIDPI,2003)
Episódios de diarréia Referida pela mãe ou ocorrência de  ≥ 3 evacuações  amolecidas  ou líquidas  ou pelo 

menos 01 evacuação com sangue visível em um período de 24 h (WHO, 1998).
Infecção respiratória 

aguda

Presença  um ou  mais  sintomas  como  tosse,  dificuldade  de  respirar,  coriza,  dor  de 

garganta. A febre pode ou não estar presente. O reaparecimento dos sintomas após 7 dias 

ou  mais  de  interrupção,  foi  considerado  como um novo episódio (BARATA  et  al., 

1996).
Infecção aguda 

ouvido

Presença de otalgia, febre, irritabilidade, dor de ouvido. Podendo ocorrer a presença de 

secreção purulenta no ouvido. Otoscopia com hiperemia e abaulamento da membrana 

timpânica (RAHAMATULLAH et al., 1991).
Deficiência de 

vitamina A (DVA)

Presença  de mancha de bitot,  xerose conjutival,  xerose corneal  ou úlcera  de córnea. 

(RAHAMATULLAH et al., 1991).

5.3 – Medidas bioquímicas

5.3.1.Coleta de sangue

A  1a coleta  será  realizada  na  sala  de  parto,  por  auxiliar  de  enfermagem  com 

experiência em coleta de sangue. Serão colhidos 5 ml de sangue do cordão umbilical dos 

recém-nascidos  e 10 mL do sangue venoso das mães,  antes da suplementação com a 

vitamina A.

O  sangue  será  acondicionado  em  quatro  tubos  previamente  identificados  e 

recobertos em papel alumínio para proteção contra a luz,  sendo dois  para o sangue do 

recém-nascido e dois para o sangue da mãe. Um tubo com o sangue da mãe e outro com o 
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sangue do recém-nascido (cordão umbilical) serão utilizados para a avaliação hematológica; 

os  outros  tubos  com  amostras  sanguíneas  serão  utilizados  para  as  determinações 

bioquímicas: ferro sérico, transferrina, capacidade total de ligação do ferro, retinol sérico e 

PCR. 

As coletas subseqüentes  de sangue serão realizadas bimensalmente  até o sexto 

mês pós-parto no ambulatório de puericultura do IMIP. O técnico irá colher 10 ml de sangue 

por punção venosa cubital na mãe, em jejum, pela manhã e 5ml na criança. Após a coleta, 

parte do sangue (amostras) em tubos devidamente etiquetados, será enviada para análise 

dos parâmetros hematológicos no laboratório do IMIP e, a outra parte, após uma hora de 

decantação, os tubos contendo as amostras serão centrifugados a 3000 rpm (rotação por 

minuto), durante 10 minutos, separado o soro que será acondicionado em tubos eppendorf, 

protegidos da luz e armazenado no freezer à temperatura de - 20°C. Serão transportados 

para o laboratório  do CIMICRON/UFPB,  em caixas  de isopor  com gelo para análise  de 

retinol sérico. 

5.3.2.Coleta do leite materno

O colostro será coletado por  auxiliar  devidamente treinada,  de uma única  mama 

(direita) que não tenha servido para amamentação do bebê por no mínimo 3 horas. Assim 

que estiverem juntos mãe e bebê,  a mãe oferecerá esta mama durante quinze minutos, 

após este período, o bebê deverá ser retirado da mama direita sendo oferecida a mama 

esquerda, e o leite restante da mama direita será ordenhado por bomba elétrica durante 

vinte minutos e acondicionado em recipientes de vidro previamente esterilizado. Os tubos 

serão  armazenados  sob  refrigeração  a  -20°C  permanecendo  até  posterior  análise.  Nas 

consultas  bimestrais,  serão  realizadas  coletas  do  leite  materno,  obedecendo  a  mesma 

técnica realizada para coleta do colostro.

5.4 - PROCESSAMENTO E ANÁLISE

5.4.1 Retinol sérico 

O  retinol  sérico  será  dosado,  obedecendo  ao  método  estabelecido  por  Furr  e 

colaboradores (1992). Após o descongelamento, serão pipetados 100µL de soro de cada 

amostra  e  colocados em tubos cônicos  de vidro,  identificados,  e adicionados  100µL de 

etanol absoluto (C2H5OH), para promover a precipitação das proteínas, e 200µL de hexano 

(C6H14), responsável pela extração do retinol. Em seguida, as amostras serão agitadas por 

30 segundos, no agitador de tubos, em velocidade contínua, e centrifugados, à velocidade 

de 3000 rpm, durante 5 minutos. 
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Posteriormente,  serão extraídos  100µL do sobrenadante,  colocados  em tubos de 

vidro pequeno e evaporados com nitrogênio, por aproximadamente 1 minuto. O resíduo da 

amostra será redissolvido com 50µL de metanol e deste, retirados 20µL para leitura.

Os níveis séricos de vitamina A serão determinados pelo método cromatográfico, utilizando-

se a Cromatografia  Líquida  de Alta  Resolução  (High Pressure  Liquid  Chromatography - 

HPLC).

5.4.2 Retinol no leite materno

O retinol  no leite  materno será dosado,  obedecendo ao método estabelecido por 

Giuliano e colaboradores (1992). Após descongelamento das amostras de leite até 37º, por 

agitação em banho de água por 60 oscilações por minuto, será adicionado ethanol absoluto 

e KOH. Amostras serão lavadas com argon, cobertas com tampas fenólicas forradas com 

teflon, e sonificadas por 5 minutos em banho de água em sonificador.

Seguindo  a  saponificação,  será  aderido  hexane  para  cada  amostra  de  leite.  As 

amostras  serão  vigorosamente  misturadas  por  movimento  e  sonificação  por  5  minutos, 

então transferidas para tubos descartáveis de 16 x 125mm, onde serão centrifugadas por 10 

minutos. A camada resultante de hexane será retirada e a camada aquosa será re-extraída 

com hexane,  onde serão vigorosamente misturadas por movimento e sonificação por 10 

minutos. As camadas combinadas com hexane serão evaporadas sob nitrogênio.

Para remover impurezas solúveis em água das camadas combinadas de hexane, 

amostras serão extraídas com ethanol absoluto e água deionizada, e transferidas para tubos 

descartáveis  de  13  x  100mm.  Esta  mistura  é  vortexada  e  sonificada  por  5  minutos 

acompanhada por centrifugação por 10 minutos. A camada de hexane resultante é removida 

e  guardada  em  tubo  para  microcentrifugação.  A  camada  aquosa  será  re-extraída  com 

hexane,  como  já  explicado  anteriormente.  As  camadas  combinadas  de  hexane  serão 

evaporadas com nitrogênio até ficarem secas e redissolvidas em THF-methanol. Uma mais 

alta  percentagem  de  THF-methanol  será  necessária  para  solubilizar  os  carotenóides 

adequadamente. Seguindo a sonificação de 30 segundos, 200 microlitros da amostra serão 

colocados dentro do HPLC, método cromatográfico que será utilizado nesta pesquisa para 

determinar os níveis de vitamina A no leite materno.

5.4.3 Hemoglobina – Hb
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Para  a  determinação  das  concentrações  de  hemoglobina,  será  utilizado, 

aproximadamente, 1 ml de sangue (tubo á vácuo) utilizando como anticoagulante, o ácido 

etileno diamino tetracético (EDTA).

As  amostras  serão  encaminhadas  ao  Laboratório  do  IMIP,  para  realização  das 

análises  em  contador  eletrônico  de  células  (Sismex  SF  3000  Automated  hematilogy 

Analyser, GMI, Inc. Ramsey, MN,USA)

5.4.4 Ferritina Sérica 

Os teores de ferritina sérica serão determinados pelo método ELISA (DE MAEYER et 

al.,1991),  no  IMIP.  A  ferritina  sérica  será  medida  em  nanogramas  por  mililitro  (ng/ml). 

(MORAIS et al., 1992; KUIZON et al., 1996; KILBRI et al., 2000).

5.4.5 Ferro Sérico - Fe

Os teores de ferro sérico serão avaliados pelo método colorimétrico com ferrozine 

(DE MAEYER et al.,1991), no IMIP. O ferro sérico será medido em microgramas por decilitro 

(µg/dl). (MORAIS et al., 1992; RIBEIRO e TONE, 1996).

5.4.6 Capacidade Total de Ligação do Ferro - CTLF

As  concentrações  da  CTLF  serão  mensuradas  pelo  método  colorimétrico  com 

ferrozine (DE MAEYER et al., 1991), no IMIP. A CTLF será medida em microgramas por 

decilitro (µg/dl). (RIBEIRO e TONE, 1996).

5.4.7 Saturação de Transferrina - Str

O percentual de saturação de transferrina será obtido, a partir dos resultados do ferro 

sérico e da CTLF, utilizando-se a fórmula  (HERSHKO et al., 1981; MORAIS  et al., 1992; 

RETTMER et al., 1999).

FeS    x  100

CTLF
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5.5 – Consumo alimentar

Puérperas

Registrar ou descrever a ingestão dos alimentos utilizados pela puérpera com base 

em uma lista por grupos de alimentos e sua freqüência de consumo por dia/semana/mês e a 

quantidade ingerida. Trata-se de uma estimativa de consumo cujas porções são referidas 

mediante o uso de medidas caseiras. É o método chamado de questionário de freqüência 

alimentar semiquantitativo.

Para análise do consumo alimentar será utilizado o Programa DIETSYS. Quanto às 

dúvidas no relato das preparações/porções dos alimentos,  utilizar  o álbum de fotografia. 

Especificar, em cada grupo, os alimentos. P.ex. arroz se é integral ou polido.

CUIDADOS NA COLETA DE INFORMAÇÔES:

 Evitar qualquer sinal de surpresa, aprovação ou desaprovação do padrão alimentar 

do entrevistado;

 Não  induzir  as  respostas,  principalmente  na  forma  de  que  os  alimentos  são 

preparados;

 Não esquecer de mencionar bebidas alcoólicas, bala/bombom, pipoca, sorvete, café, 

suplementos vitamínicos e consumo de alimentos à noite;

 Verificar  se  o  consumo não  é  atípico,  ou  seja,  o  entrevistado  normalmente  não 

consome.

O preenchimento do questionário de freqüência de consumo alimentar deverá ser feito 

associado a apresentação do álbum de fotografia para estimativa do consumo. O consumo 

deverá ser preenchido conforme orientação a seguir:

N = nunca comeu

<1 = pelo menos 1 vez por semana

1 sem = 1 vez por semana

2 a 4 vezes por semana

5 a 6 vezes por semana

todos os dias

no dia: 1 dia -  2 ou + ao dia 

P = pequena

M = média 

G = grande

Crianças

Descrever a quantidade dos alimentos e de água ingerida pela criança. Nas preparações 

especificar também os alimentos e a quantidade utilizada para cada preparação. Além disso, 

será anotada a idade em que a criança iniciou cada novo alimento. 

Andreto, L.M. Impacto da suplementação com dupla megadose de vitamina A sobre as concentrações de retinol.... 105



6- . FORMULÁRIOS

6.1 - Formulário  – Triagem

Após aceitação para fazer parte da pesquisa, o prontuário da gestante terá um carimbo de 

identificação como pertencente à pesquisa.  Os dados referentes ao endereço,  ponto de 

referência e telefone para contato devem ser checados em todos os momentos de encontro 

com a paciente.

Checar a coleta de leite materno e a coleta de sangue mãe/filho BIMESTRAL

6.1.1 – Dados pessoais

Número do formulário: este campo será preenchido previamente. 

Número do prontuário: refere-se ao número do registro da paciente no hospital

Nome do entrevistador: Escrever o nome de forma legível (letra de forma).

Data  da  entrevista:  anotar  no  início  da  entrevista  nos  espaços  correspondentes  a 

dia/mês/ano.

Nome da mãe: escrever o nome completo da gestante participante da pesquisa.

Endereço: registrar o endereço completo da residência do entrevistado.

Bairro: bairros da cidade do Recife ou região metropolitana.

Ponto de referência: ponto comercial, igreja ou outro.

Telefone para contato: anotar um telefone residencial, ou celular, ou para recado.

Data de nascimento da mãe: Colocar dia, mês e ano com 04 dígitos. Ex: 24/03/1973. Pedir 

ao entrevistado para ver o registro de nascimento, ou carteira de identidade, ou qualquer 

outro documento onde conste a data de nascimento. Na impossibilidade, anotar a informação 

do entrevistado.

Número de gestações: quantas vezes a gestante engravidou, contando com a atual

Número de abortos: quantas vezes a gestante abortou (natural e/ou provocado)

Data do último parto: data em que a gestante teve seu último filho antes da gestação atual.

Intervalo intergestacional: calcular posteriormente.

DUM: anotar a data do 1 dia da última menstruação
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Idade  gestacional: quantas  semanas  de  gestação  (confirmar  com a  enfermeira  do  pré-

natal).

N°  de  consultas  pré-natal: anotar  o  número  de  vezes  que  a  gestante  compareceu  às 

consultas de pré-natal. Conferir cartão da gestante.

6.1.2 - Avaliação socioeconômica

Número de pessoas no domicílio: anotar quantas pessoas moram efetivamente na casa, 

sem contar com empregados (mesmo que o empregado durma na casa)

Renda  Familiar:  perguntar  quantas  pessoas  da  família  recebem  salário  e  qual  o  valor 

individual percebido. Somar esses valores para chegar à renda total e anotar.

Renda  per  capita: dividir  o  número  de  pessoas  no  domicílio  pela  renda  familiar  (será 

calculado posteriormente).

Escolaridade da mãe: último ano cursado com aprovação, anotando série e grau.

Atividade atual: descrever a atividade profissional que exerce.

Situação conjugal: anotar a referida pela gestante.

6.1.3 - Hábitos comportamentais

Hábito de fumar: 

Assinalar com X a opção “Sim”, se a gestante fuma atualmente. Freqüência: quantas vezes 

por dia (colocar apenas o número de cigarros) e idade em que começou.

Assinalar a opção “Não”, se ela não fuma, e a partir daí marcar com X se a mesma nunca 

fumou, é ex-fumante ou parou de fumar apenas devido a gravidez. Perguntar a idade em 

que a gestante começou a fumar e a idade que abandonou o cigarro (caso a gestante 

não saiba precisar a idade, tente uma aproximação).

Hábito de beber:

Assinalar com X a opção “Sim”, se a gestante bebe atualmente. Freqüência: quantas vezes 

por semana e idade em que começou.

Assinalar a opção “Não”, se ela não bebe, e a partir daí marcar com X se a mesma nunca 

bebeu, bebia antes ou parou de beber apenas devido a gravidez. Perguntar a idade em 

que a gestante começou a beber e a idade que abandonou a bebida  (caso a gestante 

não saiba precisar a idade, tente uma aproximação).
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Uso de drogas ilícitas:

Assinalar com X a opção “Sim”, se a gestante se droga atualmente. Caso a gestante use 

drogas ela é excluída da pesquisa e deverá ser comunicado a enfermeira do pré-natal para 

que a mesma conduza a gestante ao pré-natal de alto-risco.

Assinalar com X a opção “Não”, se a gestante nunca se drogou. Caso a gestante diga que já 

se  drogou  alguma  vez,  perguntar:  se  ex-usuária,  se  foi  devido  a  gravidez,  a  idade  que 

começou e a idade que abandonou (caso a gestante não saiba precisar a idade, tente uma 

aproximação).

6.1.4 – Rastreamento Clínico

Cegueira noturna na gestante:

Perguntar se a gestante tem algum problema na visão. Se sim, se esse problema ocorre 

apenas ao anoitecer. Se a mesma responder sim, perguntar se ela já tinha essa dificuldade 

antes de engravidar, e por fim, perguntar se a gestante tem cegueira noturna.

Estado Nutricional da gestante:

O peso, altura e circunferência do braço, deverão atender às  NORMAS PADRONIZADAS 

PARA A TOMADA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS  descritas anteriormente.

Número de consultas pré-natal: número de consultas que a gestante compareceu ao pré-

natal.

Exames realizados: Assinalar com um X no quadro correspondente aos exames realizados 

pela gestante durante o pré-natal.

Vacinas administradas: perguntar a gestante e escrever por extenso a (s) vacina (s) que 

foram administradas durante o pré-natal.

6.2 - Formulário do PPP/COB

No PPP/COB, o número do formulário e o nome da mãe já estarão preenchidos.

Número do prontuário: refere-se ao número do registro da paciente no hospital

Nome do entrevistador: Escrever o nome de forma legível (letra de forma).

Data do parto: anotar no início da entrevista nos espaços correspondentes a dia/mês/ano 

em que a paciente pariu.
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Tipo do parto: anotar se o parto foi vaginal ou cesária

Sexo da criança: masculino (M) ou feminino (F)

Peso ao nascer, comprimento, circunferência craniana e Apgar no primeiro e segundo 

minutos devem  ser  descritos  conforme  anotação  do  neonatologista  na  sala  de  parto 

(consulta de prontuário).

Oferecer a cápsulas de vitamina A no pós-parto imediato (ainda na sala de parto) e anotar no 

formulário.

Coletar sangue do cordão umbilical, conforme descrito anteriormente e anotar no formulário.

6.3 - Formulário do Egresso/Primeira Consulta de Puericultura (8 dias)

Anotar o grupo que a puérpera/criança pertence, o número do formulário, o nome da mãe, o 

nome e o sexo da criança já estarão preenchidos.

Número do prontuário: refere-se ao número do registro da paciente no hospital

Nome do entrevistador: Escrever o nome de forma legível (letra de forma).

Data  da  entrevista:  anotar  no  início  da  entrevista  nos  espaços  correspondentes  a 

dia/mês/ano em que a paciente encontrava-se na puericultura.

Número do cartão da criança: número do cartão que a criança irá receber neste momento.

Coletar o colostro e anotar no formulário.

Anotar o peso, que deverá atender às  NORMAS PADRONIZADAS PARA A TOMADA DE 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS descritas  anteriormente  (medidas  realizadas  pela 

enfermeira da puericultura e transcritas para o formulário pelo auxiliar de pesquisa).

Aleitamento materno: assinalar  com X se sim ou não. Na resposta Sim, perguntar se o 

aleitamento é exclusivo (apenas leite materno – não entra água nem chá), caso não seja 

exclusivo, assinalar com X no parcial e questionar quais os alimentos introduzidos, quantas 

vezes e qual o volume.

Morbidade na criança (febre e/ou diarréia): Se Sim:

Febre: anotar  há  quantos  dias  (caso  tenha  sido  um dia  antes  ou  no  dia  da  entrevista, 

telefonar para a mãe 48 horas depois para saber o período que a criança continuou com 

febre). Perguntar se a febre foi identificada apenas pelo toque ou se fez uso de termômetro, 

onde acusou temperatura maior ou igual a 37,5ºC. Não deixar de anotar em outros, caso seja 

necessário.
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Diarréia: anotar há quantos dias (caso tenha sido no dia da entrevista, telefonar para a mãe 

24 horas depois para saber o período que a criança continuou com diarréia). Checar se igual 

ou  maior  que  três  evacuações  amolecidas  ou  líquidas  por  dia,  e  se  ao  menos  uma 

evacuação  com  sangue  visível  por  dia.  Não  deixar  de  anotar  em  outros,  caso  seja 

necessário.

Perguntar se a amamentação foi suspensa durante o período da diarréia e marcar com X em 

sim ou não.

Perguntar  se ofereceu algo para tratar  a diarréia e se Sim, anotar  o que foi  oferecido a 

criança.

Tosse: Perguntar  se  a  criança  tossiu  alguma  vez  neste  primeiro  mês  de  vida.  Se  sim, 

perguntar se durante a tosse a criança apresentou febre, cansaço, nariz entupido,  dor de 

ouvido, dificuldade de respirar e respiração rápida.

Internamento: perguntar se nos últimos 15 dias a criança teve algum internamento hospitalar 

ou foi atendida em emergencia. Marcar com X em sim ou não, e perguntar se foi emergência, 

ou no posto de saúde, ou internamento hospitalar. Se houve internamento perguntar o motivo 

e quantos dias de internamento.

Perguntar se durante a doença a criança fez uso de antiobioticoterapia ou hidratação venosa.

Administrar a 2° cápsula a mãe e anotar no formulário.

Agendar  a  próxima  consulta  da  criança  na  puericultura  com  data  e  hora,  conforme 

agendamento da enfermeira do setor (com 1mês de vida do bebê).

6.4 - Formulário da Consulta de Puericultura (1º -3º e 5º  mês de vida)

Serão  dados  relativos  a  coleta  da  antropometria  da  mãe  e  criança  e  da  morbidade  da 

criança.

O grupo que a puérpera pertence, o número do formulário, o nome da mãe, o nome e o sexo 

da criança já estarão preenchidos.

Número do prontuário: refere-se ao número do registro da paciente no hospital

Nome do entrevistador: Escrever o nome de forma legível (letra de forma).

Data  da  entrevista:  anotar  no  início  da  entrevista  nos  espaços  correspondentes  a 

dia/mês/ano em que a paciente encontrava-se na puericultura.
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Número do cartão da criança: número do cartão que a criança irá receber neste momento.

O peso, altura e circunferência craniana, deverão atender às  NORMAS PADRONIZADAS 

PARA A TOMADA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS descritas anteriormente (medidas 

realizadas pela enfermeira da puericultura e transcritas para o formulário  pelo auxiliar  de 

pesquisa).

Aleitamento materno: assinalar  com X se sim ou não. Na resposta Sim, perguntar se o 

aleitamento é exclusivo (apenas leite materno – não entra água nem chá), caso não seja 

exclusivo, assinalar com X no parcial e questionar quais os alimentos introduzidos, quantas 

vezes e qual o volume.

Morbidade na criança (febre e/ou diarréia): Se Sim:

Febre: anotar  há  quantos  dias  (caso  tenha  sido  um dia  antes  ou  no  dia  da  entrevista, 

telefonar para a mãe 48 horas depois para saber o período que a criança continuou com 

febre). Perguntar se a febre foi identificada apenas pelo toque ou se fez uso de termômetro, 

onde acusou temperatura maior ou igual a 37,5ºC. Não deixar de anotar em outros, caso seja 

necessário.

Diarréia: anotar há quantos dias (caso tenha sido no dia da entrevista, telefonar para a mãe 

24 horas depois para saber o período que a criança continuou com diarréia). Checar se igual 

ou  maior  que  três  evacuações  amolecidas  ou  líquidas  por  dia,  e  se  ao  menos  uma 

evacuação  com  sangue  visível  por  dia.  Não  deixar  de  anotar  em  outros,  caso  seja 

necessário.

Perguntar se a amamentação foi suspensa durante o período da diarréia e marcar com X em 

sim ou não.

Perguntar  se ofereceu algo para tratar  a diarréia e se Sim, anotar  o que foi  oferecido a 

criança.

Tosse: Perguntar  se  a  criança  tossiu  alguma  vez  neste  primeiro  mês  de  vida.  Se  sim, 

perguntar se durante a tosse a criança apresentou febre, cansaço, nariz entupido,  dor de 

ouvido, dificuldade de respirar e respiração rápida.

Internamento: perguntar se nos últimos 15 dias a criança teve algum internamento hospitalar 

ou foi atendida em emergencia. Marcar com X em sim ou não, e perguntar se foi emergência, 

ou no posto de saúde, ou internamento hospitalar. Se houve internamento perguntar o motivo 

e quantos dias de internamento.

Perguntar se durante a doença a criança fez uso de antiobioticoterapia ou hidratação venosa.
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Agendar  a  próxima  consulta  da  criança  na  puericultura  com  data  e  hora,  conforme 

agendamento da enfermeira do setor.

Agendar a visita domiciliar de acordo com a disponibilidade da mãe.

6.5 - Formulário da Primeira Visita Domiciliar (1 mês e meio)

Os dados  a  serem  coletados  serão  referentes  a  morbidade  da  criança,  sobre  o 

aleitamento materno, inclusive reforçando sobre o benefício do leite materno para a criança. 

Na primeira visita fazer rapidamente um check list dos dados sobre o registro domiciliar e 

sócio-econômicos.

O grupo que a puérpera/criança pertence, o número do formulário, o nome da mãe, o nome e 

o sexo da criança, endereço, bairro, ponto de referência e telefone já estarão preenchidos.

Número do prontuário: refere-se ao número do registro da paciente no hospital

Nome do entrevistador: Escrever o nome de forma legível (letra de forma).

Data  da  entrevista:  anotar  no  início  da  entrevista  nos  espaços  correspondentes  a 

dia/mês/ano da realização da primeira visita domiciliar.

Número do cartão da criança: número do cartão que a criança irá receber neste momento.

Registro  domiciliar: perguntar  a  puérpera  e  anotar  de  acordo  com  a  observação  do 

entrevistador. 

Tipo, regime de ocupação, paredes, piso e cobertura:  Assinalar  com um X no quadro 

correspondente. Quando outro, escrever por extenso.

OBS: Nas questões referentes a paredes, piso e cobertura, anotar o material predominante. 

Caso seja metade de cada, codificar como outro e especificar.

Abastecimento  d’água:  assinalar  de  acordo  com  as  instruções:  (quando  outro, ou 

combinação de duas respostas, escrever por extenso)

 com canalização interna – quando a família dispõe de água encanada dentro de 

casa.

 sem canalização interna – quando a família não dispõe de água encanada dentro 

de casa, só dispondo no máximo de uma torneira no terreno. 

Andreto, L.M. Impacto da suplementação com dupla megadose de vitamina A sobre as concentrações de retinol.... 112



Tratamento da água de beber: assinalar a opção mais utilizada no tipo de tratamento da 

água  utilizada  para  beber,  se  mais  de  duas  opções  assinalar  e  especificar  em  outros 

Considerar  clorada a  água  que  recebe  cloro  adicional  no  domicílio.  Caso  não  exista 

tratamento d’água na residência, assinalar em outros: “sem tratamento”.

Esgotamento  Sanitário:  anotar  de  acordo  com  as  especificações:  (quando  outro,  ou 

combinação de duas respostas escrever por extenso)

 Sanitário ligado à rede de esgoto – quando dejetos e águas servidas vão para a 

canalização da rua.

 Sanitário ligado à fossa com tampa – quando dejetos e águas servidas vão para 

uma fossa com tampa.

 Sanitário ligado à fossa aberta – quando os dejetos vão para uma fossa sem tampa 

(casinha ou buraco negro).

Banheiro:  Assinalar  com um X no  quadro  correspondente.  Quando  outro, escrever  por 

extenso.

Destino do lixo: Assinalar com um X no quadro correspondente. Quando  outro, escrever 

por extenso.

Cômodos: observar e perguntar se necessário (terraço e banheiro não são cômodos). Muitas 

vezes as pessoas não possuem quartos, mas dormem em cômodos, como sala ou cozinha.

Das letras “l a r” marcar 1 (tem) ou 2 (não tem).

Aleitamento materno: assinalar  com X se sim ou não. Na resposta Sim, perguntar se o 

aleitamento é exclusivo (apenas leite materno – não entra água nem chá), caso não seja 

exclusivo, assinalar com X no parcial e questionar quais os alimentos introduzidos, quantas 

vezes e qual o volume.

Morbidade na criança (febre e/ou diarréia): Se Sim:

Febre: anotar  há  quantos  dias  (caso  tenha  sido  um dia  antes  ou  no  dia  da  entrevista, 

telefonar para a mãe 48 horas depois para saber o período que a criança continuou com 

febre). Perguntar se a febre foi identificada apenas pelo toque ou se fez uso de termômetro, 

onde acusou temperatura maior ou igual a 37,5ºC. Não deixar de anotar em outros, caso seja 

necessário.

Diarréia: anotar há quantos dias (caso tenha sido no dia da entrevista, telefonar para a mãe 

24 horas depois para saber o período que a criança continuou com diarréia). Checar se igual 

ou  maior  que  três  evacuações  amolecidas  ou  líquidas  por  dia,  e  se  ao  menos  uma 
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evacuação  com  sangue  visível  por  dia.  Não  deixar  de  anotar  em  outros,  caso  seja 

necessário.

Perguntar se a amamentação foi suspensa durante o período da diarréia e marcar com X em 

sim ou não.

Perguntar  se ofereceu algo para tratar  a diarréia e se Sim, anotar  o que foi  oferecido a 

criança.

Tosse: Perguntar  se  a  criança  tossiu  alguma  vez  neste  primeiro  mês  de  vida.  Se  sim, 

perguntar se durante a tosse a criança apresentou febre, cansaço, nariz entupido, dor de 

ouvido, dificuldade de respirar e respiração rápida.

Internamento: perguntar se nos últimos 15 dias a criança teve algum internamento hospitalar 

ou foi atendida em emergencia. Marcar com X em sim ou não, e perguntar se foi emergência, 

ou no posto de saúde, ou internamento hospitalar. Se houve internamento perguntar o motivo 

e quantos dias de internamento.

Perguntar se durante a doença a criança fez uso de antiobioticoterapia ou hidratação venosa.

Confirmar  a  agenda  da  próxima  consulta  da  criança  na  puericultura  com  data  e  hora, 

conforme agendamento anterior.

Orientar a mãe jejum no mínimo de 04 horas e que não ofereça sua mama direita no mínimo 

três horas antes de ir ao IMIP.

6.5 - Formulário da Visita Domiciliar (2, 3, 4 e 5 meses e meio)

Os dados  a  serem  coletados  serão  referentes  a  morbidade  da  criança,  sobre  o 

aleitamento materno, inclusive reforçando sobre o benefício do leite materno para a criança.

O grupo que a puérpera/criança pertence, o número do formulário, o nome da mãe, o nome e 

o sexo da criança, endereço, bairro, ponto de referência e telefone já estarão preenchidos.

Número do prontuário: refere-se ao número do registro da paciente no hospital

Nome do entrevistador: Escrever o nome de forma legível (letra de forma).

Data  da  entrevista:  anotar  no  início  da  entrevista  nos  espaços  correspondentes  a 

dia/mês/ano da realização da primeira visita domiciliar.

Número do cartão da criança: número do cartão que a criança irá receber neste momento.
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Aleitamento materno: assinalar  com X se sim ou não. Na resposta Sim, perguntar se o 

aleitamento é exclusivo (apenas leite materno – não entra água nem chá), caso não seja 

exclusivo, assinalar com X no parcial e questionar quais os alimentos introduzidos, quantas 

vezes e qual o volume.

Morbidade na criança (febre e/ou diarréia): Se Sim:

Febre: anotar  há  quantos  dias  (caso  tenha  sido  um dia  antes  ou  no  dia  da  entrevista, 

telefonar para a mãe 48 horas depois para saber o período que a criança continuou com 

febre). Perguntar se a febre foi identificada apenas pelo toque ou se fez uso de termômetro, 

onde acusou temperatura maior ou igual a 37,5ºC. Não deixar de anotar em outros, caso seja 

necessário.

Diarréia: anotar há quantos dias (caso tenha sido no dia da entrevista, telefonar para a mãe 

24 horas depois para saber o período que a criança continuou com diarréia). Checar se igual 

ou  maior  que  três  evacuações  amolecidas  ou  líquidas  por  dia,  e  se  ao  menos  uma 

evacuação  com  sangue  visível  por  dia.  Não  deixar  de  anotar  em  outros,  caso  seja 

necessário.

Perguntar se a amamentação foi suspensa durante o período da diarréia e marcar com X em 

sim ou não.

Perguntar  se ofereceu algo para tratar  a diarréia e se Sim, anotar  o que foi  oferecido a 

criança.

Tosse: Perguntar  se  a  criança  tossiu  alguma  vez  neste  primeiro  mês  de  vida.  Se  sim, 

perguntar se durante a tosse a criança apresentou febre, cansaço, nariz entupido, dor de 

ouvido, dificuldade de respirar e respiração rápida.

Internamento: perguntar se nos últimos 15 dias a criança teve algum internamento hospitalar 

ou foi atendida em emergencia. Marcar com X em sim ou não, e perguntar se foi emergência, 

ou no posto de saúde, ou internamento hospitalar. Se houve internamento perguntar o motivo 

e quantos dias de internamento.

Perguntar se durante a doença a criança fez uso de antiobioticoterapia ou hidratação venosa.

Confirmar  a  agenda  da  próxima  consulta  da  criança  na  puericultura  com  data  e  hora, 

conforme agendamento anterior.

Orientar a mãe jejum no mínimo de 04 horas e que não ofereça sua mama direita no mínimo 

três horas antes de ir ao IMIP.
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6.7 - Formulário consulta Puericultura (2° - 4° e 6° mês)

Os dados  coletados  serão  referentes  a  antropometria,  dados  bioquímicos  da  mãe  e  da 

criança, morbidade da criança e a coleta do leite materno. O grupo que a puérpera/criança 

pertence, o número do formulário, o nome da mãe, o nome e o sexo da criança já estarão 

preenchidos.

Número do prontuário: refere-se ao número do registro da paciente no hospital

Nome do entrevistador: Escrever o nome de forma legível (letra de forma).

Data  da  entrevista:  anotar  no  início  da  entrevista  nos  espaços  correspondentes  a 

dia/mês/ano da realização da terceira consulta da puericultura.

Número do cartão da criança: número do cartão que a criança irá receber neste momento.

O peso,  comprimento  e  circunferência  craniana da criança,  devem atender  às  NORMAS 

PADRONIZADAS PARA A TOMADA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS descritas 

anteriormente  (medidas  realizadas  pela  enfermeira  da  puericultura  e  transcritas  para  o 

formulário pelo auxiliar de pesquisa).

O  peso,  altura  e  circunferência  do  braço  da  mãe,  devem  atender  às  NORMAS 

PADRONIZADAS PARA A TOMADA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS descritas 

anteriormente (medidas realizadas e transcritas por auxiliar de pesquisa).

Coletar sangue materno, sangue do recém nascido e leite materno (Banco de Leite), devem 

atender  às  NORMAS PADRONIZADAS PARA A COLETA DE SANGUE E DO LEITE 

MATERNO e anotar no formulário.

Aleitamento materno: assinalar  com X se sim ou não. Na resposta Sim, perguntar se o 

aleitamento é exclusivo (apenas leite materno – não entra água nem chá), caso não seja 

exclusivo, assinalar com X no parcial e questionar quais os alimentos introduzidos, quantas 

vezes e qual o volume.

Morbidade na criança (febre e/ou diarréia): Se Sim:

Febre: anotar  há  quantos  dias  (caso  tenha  sido  um dia  antes  ou  no  dia  da  entrevista, 

telefonar para a mãe 48 horas depois para saber o período que a criança continuou com 

febre). Perguntar se a febre foi identificada apenas pelo toque ou se fez uso de termômetro, 

onde acusou temperatura maior ou igual a 37,5ºC. Não deixar de anotar em outros, caso seja 

necessário.

Diarréia: anotar há quantos dias (caso tenha sido no dia da entrevista, telefonar para a mãe 

24 horas depois para saber o período que a criança continuou com diarréia). Checar se igual 

ou  maior  que  três  evacuações  amolecidas  ou  líquidas  por  dia,  e  se  ao  menos  uma 
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evacuação  com  sangue  visível  por  dia.  Não  deixar  de  anotar  em  outros,  caso  seja 

necessário.

Perguntar se a amamentação foi suspensa durante o período da diarréia e marcar com X em 

sim ou não.

Perguntar  se ofereceu algo para tratar  a diarréia e se Sim, anotar  o que foi  oferecido a 

criança.

Tosse: Perguntar  se  a  criança  tossiu  alguma  vez  neste  primeiro  mês  de  vida.  Se  sim, 

perguntar se durante a tosse a criança apresentou febre, cansaço, nariz entupido, dor de 

ouvido, dificuldade de respirar e respiração rápida.

Internamento: perguntar se nos últimos 15 dias a criança teve algum internamento hospitalar 

ou foi atendida em emergencia. Marcar com X em sim ou não, e perguntar se foi emergência, 

ou no posto de saúde, ou internamento hospitalar. Se houve internamento perguntar o motivo 

e quantos dias de internamento.

Perguntar se durante a doença a criança fez uso de antiobioticoterapia ou hidratação venosa.

Agendar  a  próxima  consulta  da  criança  na  puericultura  com  data  e  hora,  conforme 

agendamento da enfermeira do setor .

Agendar a segunda visita domiciliar de acordo com a disponibilidade da mãe.

6.8 – Consumo alimentar

Serão aplicados o Questionário de Freqüência Alimentar semi-Quantitativo (QFA). No QFA 

as perguntas serão feitas referente aos 6  meses de amamentação sobre o consumo de 

alimentos fonte de vitamina A.
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Apêndice 3 – Formulário Triagem

FORMULÁRIO 01 -  TRIAGEM 

1.Data: _____/____/_________

2. Número do questionário _______

3. Número do prontuário _____________________________

Nome da Mãe: _______________________________________________________________

Endereço: ________________________________________________________________

Bairro: ___________________________________________________________________

Ponto de referência: ___________________________  Fone: (     )__________________

4. Idade (anos): ______________________  Data do nascimento ____/____/____

5. N° gestações (incluindo a atual): _______________ 6. N° abortos: __________

Data último parto/aborto: ___________

DUM ____/____/____   

7.  Intervalo intergestacional: ___ (anos)

8. Idade gestacional ____________ 

9. Número de consultas: ______

10. No de pessoas no domicílio: _______

11. Renda familiar R$ _______________   

12. Renda per capita _________________

13. Escolaridade: (último ano cursado com aprovação) Série _____  Grau  _______________

14. Atividade atual:

1-Estudante: 2-Do 
lar

3-Doméstica/babá 4 -Outros _________________
_

15.  Situação conjugal: 

1-Casada ou mora com o companheiro

2-Solteira 3-Viúva 4-Outros ______________
16. Você fumou durante a gestação?

1. Sim
2. Não
3.Nunca fumou 

17. Seu companheiro fuma?

1. Sim
2. Não
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18. Se sim, quantos cigarros/dia: _____________

19. Você bebeu na gravidez: (bebida alcoólica)?

1. Sim
2. Não
3. Nunca bebeu

20. Você usou drogas ilícitas na gestação?:

 1. Sim
2. Não
3. Nunca usou

21. Você tem dificuldade de ver durante o dia?
1. Sim 2. Não

22.  Você tem dificuldade de ver com a diminuição da luz (ao entardecer) ou à noite?
 1. Sim 2. Não

23. Se sim, já tinha este problema antes da gravidez?
1. Sim
2. Não
3. Não se aplica

24. E é só você que tem esse problema ou outras pessoas da sua família tem esse mesmo 
problema?

1. Sim
2. Não
3. Não se aplica

25. Peso1 (kg) _________ 26. Peso2 (kg) __________
27. Altura1 (m) _________ 28. Altura2 (m) __________
29. Circunferência do 
braço1

_________ 30. Circunferência do braço2 __________

 Foi coletado: Sangue materno? Sim Não
Sorologia Materna

Hemograma 35.Retinol:
31. Hb: 36.PCR:
32. Htc: 37. Ferro sérico:
33. RDW: 38. Capacidade de ligação do ferro:
34.VCM: 39.Transferrina:

Nome entrevistador: ________________________________________________________

Apêndice 4 – Formulário PPP 
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FORMULÁRIO-  PPP/ COB

40. Data do parto:_____/____/_________

41. Número do questionário _______

42. Número do prontuário _____________________________

Nome  da  paciente: 

______________________________________________________________

43. Tipo de parto: 

44. Sexo da criança: 

45. Peso ao nascer: ______________

46. Comprimento: _____________

47. Circunferência craniana: _____________ 

48. Apgar (1)’ ________________   

49. Apgar (5)’_______________

A mãe recebeu a cápsula de vitamina A no pós-parto imediato?

1. Sim 2. Não

Coletado Sangue do cordão umbilical?

Nome entrevistador: ________________________________________________________
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1.Normal 2.Cesárea

1.M 2.F

1. Sim 2. Não
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Apêndice 5 – Instruções para realização do exame de sangue e coleta do leite materno 

 

Apêndice 6 -  FORMULÁRIO  –  CONSULTA (2-4-6 MESES)
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GRUPO A B
175. Data:_____________________

176. Número do questionário _______

177. Número do prontuário _____________________________

Nome mãe: _________________________________________________________________

Nome da criança: ____________________________________________________________

178. Peso 1 da mãe: ____________ 179. Peso 2 da mãe: ___________________

180. Circunferência do braço1_________    181.Circunferência do braço2___________

Foi coletado:
Sangue materno? Sim Não

Sangue da criança? Sim Não

Leite materno? Sim Não

Sorologia Materna 

Hemograma 218. Retinol:
214. Hb: 219. PCR:
215. Htc: 220. Ferro sérico:
216. RDW: 221. Capacidade de ligação do ferro:
217.VCM: 222.Transferrina:

227. Retinol do leite materno ________

Agendamento da próxima consulta: Data: ___/____/____     Hora:_____:_____

Agendamento da segunda visita domiciliar: Data: ___/___/___ Turno:_______

Nome entrevistador: ____________________________
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Apêndice 7- FORMULÁRIO - VISITA DOMICILIAR 

GRUPO A B
126. Data:_____________________

127. Número do questionário _______

128. Número do prontuário _____________________________

Nome da Mãe: _______________________________________________________________

Nome da criança: __________________________________________________________

Registro domiciliar:

134) com canalização interna 135) sem canalização 
interna

1.Rede Geral 1.Rede Geral

2.Poço 2. .Poço

3.Cisterna 3. Cisterna

4.Outros 4. Outros:
8. Não se aplica 8. Não se aplica

1.Fervida 3.Coada 5.Mineral
: 

____________

2.Filtrada 4.Sem 
tratamento

6.Clorad
a

7.Outros ____________

137. Esgotamento sanitário

   3.Sanitário ligado à fossa aberta 
   4. outros _________________

138. Banheiros
1.Sim
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129. Tipo 1. Casa 2. Apartamento 4. Outros:_______

3. Quarto/Cômodo

130. Regime de ocupação: 1.Própria 3.Cedida   5.Outros:_______
_

                                     2.Alugada         4.Invadida

131. Paredes 1.Alvenaria/tijolo 3.Taipa s/ reboco   5.Madeira

2.Taipa c /reboco 4.Tijolo +Taipa 6.Outros: _______

132. Piso: 1.Cerâmica   3.Madeira   5.Outros:_______

2.Cimento 4.Terra (barro) 

133. Cobertura: 1.Tela de brasilit 2.Telha de barro 3.Outros: _______

Abastecimento d’água (se mais de duas opções assinalar e especificar em outros):

136. Tratamento da água de beber: (se maise de duas opções assinalar  especificar em outros)

1. Sanitário ligado à rede
2. Sanitário ligado à fossa 
c/tampa
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2.Não

139. Se existe banheiro:
1.Interno

2. Externo
3. Coletivo

8. Não se aplica

140. Destino do lixo

1. Coletado 2. Enterrado 3. Queimado

4. Colocado em terreno baldio 5. Outros ______________

141.Cômodos:  Total: _________ 142.Servindo de dormitório: ______________

143. Iluminação elétrica 1. Tem 2. Não tem

144. Rádio 1. Tem 2. Não tem

145. Televisão 1. Tem 2. Não tem

146. Geladeira 1. Tem 2. Não tem

147. Fogão a gás 1. Tem 2. Não tem

148. Vídeo/DVD 1. Tem 2. Não tem

Nome entrevistador: ____________________________  
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Apêndice 8 – Formulário de recusa 

Formulário de recusa

Data: ___/___/____

Nome:_____________________________________

Número de filhos:___________

Escolaridade: ____________

Motivo:____________________________________
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9. - ANEXOS
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ANEXO 2- Normas para publicação da Revista

Journal of Health, Population and 

Nutrition 

Author Guidelines

The Journal of Health, Population and Nutrition (JHPN), incorporating the Journal of Diarrhoeal Diseases 
Research, is owned and published by ICDDR,B.

ICDDR,B became the focal  point  of  the world's medical  communities for developing oral  rehydration 
therapy (ORT) which saves millions of lives each year. The Centre is an independent, international, non-
profit  organization for  research,  education,  training,  clinical  services,  and information  dissemination. 
Located  in  Dhaka,  the  capital  city  of  Bangladesh,  it  is  the  only  truly  international  health  research 
institution based in a developing country. ICDDR,B is the first recipient of Gates Award for Global Health.

The vision of the Centre is: Healthier people—Better lives through evidence-based solutions.

The mission of the Centre is: We will help solve significant public health challenges facing the people of 
Bangladesh and beyond, especially the most vulnerable, through the generation of knowledge and its 
translation into policy and practice.

The Centre's research activities now encompass a wide range of protocols with emphasis on nutrition, 
emerging and re-emerging  infectious  diseases,  reproductive  health,  child  health,  case  management, 
vaccine  evaluation,  population  sciences,  health  and  family-planning  systems,  poverty  and  health, 
HIV/AIDS, and environmental health.

Submission of Manuscripts

Papers, written in English, are considered for publication and should be submitted in electronic format to: 
jhpn@icddrb.org. A print copy of the manuscript should also be submitted to Managing Editor, Journal of 
Health,  Population  and  Nutrition,  ICDDR,B,  GPO  Box  128,  Dhaka  1000  (Mohakhali,  Dhaka  1212), 
Bangladesh. While submitting the manuscript, written approval (either in black and white or by email) of 
all authors must as well be submitted. Authors may also suggest names of 3-5 potential experts for 
reviewing the manuscript.

The manuscript must be accompanied with copies of any permissions to reproduce published materials, 
to use illustrations or report-sensitive personal information of identifiable persons, or to name persons 
for their contributions.

Mission

The mission of the Journal of Health, Population and Nutrition is to provide a forum for rapid publication 
of new findings on issues pertinent to maternal, child and family health and related issues of population 
and nutrition. The articles in the Journal do not deal primarily with child-survival issues but encompass 
all age-groups and stages of life, with emphasis on family health and development.

Editorial policies

The Journal of Health, Population and Nutrition has adopted the following editorial policies:
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The Journal  puts emphasis  on speedy publication.  Most articles are published within 4-6 months of 
acceptance. There is no absolute rule against  articles primarily dealing with industrialized countries; 
however, preference is given to the articles dealing with issues of developing countries.

The manuscripts that are poorly written are returned without further examination. However, technical 
editing for grammatical flaws and inconsistency in style elements is done on the accepted papers.

Public-health professionals sometimes report lessons they have learnt from their experience. Often these 
are important lessons and may be reported in working papers and monographs. While these may be 
valuable, they may also be biased, and the data may not have sufficient reliability. The Journal prefers 
articles on studies that are well-designed and substantiated by adequate and reliable data.

To facilitate rapid publication of high-quality articles, the Journal has several section editors who review 
manuscripts in their areas of expertise. These sections include: Emerging Diseases, Health Systems, 
Immunization, Nutrition, Population, Reproductive and Neonatal Health, Water and Sanitation, Gender 
Health and Human Rights, and Social Determinants of Health.

The section headings may suggest narrowly-focused articles, but the Journal favours manuscripts that 
show interactions  among different  sections  and cross-cutting  of  issues  relating  to  broad aspects  of 
health.

Type of papers published

The Journal  publishes  articles  of  authors  from any part  of  the globe,  but  has a  special  interest  in 
publishing original research of relevance to developing countries. It publishes original research articles, 
review articles, commentaries, short reports, case studies, and letters on new findings (see Mission and 
Editorial policies above). Occasionally, the Journal carries an editorial perspective. The aim is to explore 
diverse perspectives and to offer opinions on controversial subjects. The Journal also publishes theme-
based issues.

In principle, a review article should not generally exceed 8,500 words, and an original research article 
should also not exceed 6,500 words, including the abstract, tables, references, and other appedices. A 
commentary should not exceed 4,000 words. A short report should not exceed 2,500 words, including 
abstract, tables, and references. Letters should be brief (around 1,500 words) and to the point; tables 
can be included, but graphs and illustrations will not normally be used. References must be kept to a 
minimum.

Acceptance of paper

All decisions to accept, revise, or refuse a paper will be made by the editors.

Papers  are  accepted  for  publication  provided  these  are  submitted  solely  to  the  Journal  of  Health, 
Population and Nutrition and are subject to peer review and editorial revision.

Statements and opinions expressed in review articles,  original  papers,  commentaries,  short  reports, 
letters, editorials, and supplements published in the Journal of Health, Population and Nutrition are of the 
author(s) and not necessarily of the editors or the publisher; the editors and the publisher disclaim any 
responsibility or liability for such material. Neither the editors nor the publisher guarantee, or endorse 
any  products  or  services  advertised  in  this  publication,  nor  guarantee  any  claims  made  by  the 
manufacturer of such product or service.

Frequency of Publication and Indexing Information

The Journal is published in 6 times a year (February, April, June, August, October, and December). It is 
indexed/abstracted by the major international indexing systems, including the Current Contents: Clinical 
Medicine, Research Alert, SCI Expanded, SCI JCR, Index Medicus, PubMed/MEDLINE, POPLINE, Google 
Scholar,  Elsevier  Bibliographic  Databases  (Scopus,  Embase,  EMBiology,  and  EMCare),  Cambridge 
Scientific Abstracts, CAB Abstracts, CAB Health, etc.
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Electronic Access

The Journal is available through the Internet on http://www.icddrb.org/jhpn, http://www.who.int/hinari, 
http://www.bioline.org.br/hn, http://www.FreeMedicalJournals.com, http://www.doaj.org, 
http://www.openj-gate.com, and http://www.portico.org.

Preparation of Manuscripts

Manuscripts should be prepared using double-spacing throughout, including the title page, abstract, text, 
acknowledgements,  references,  tables,  and  legends  for  illustrations.  Number  pages  consecutively, 
beginning with the title page.

Manuscripts must be accompanied with a covering letter. This must include: (a) information on prior or 
duplicate  publication  or  submission  of  any  part  of  the  work  elsewhere;  (b)  a  statement  that  the 
manuscript  has been read and approved by all  authors (written approval must accompany); (c) the 
name,  address,  telephone,  fax  number,  and  email  address  of  the  corresponding  author,  who  is 
responsible for communicating with other authors about revisions and final approval of the proofs.

Manuscripts based on clinical trials must accompany the clinical trial registration information.

Title page

The title page should carry: (a) the title of the article, which should be concise but informative; (b) a 
short running head or footline of no more than 40 characters placed at the foot of the title page; (c) first 
name, middle initial, and last name of each author, with highest academic degree(s), and institutional 
affiliation; (d) name of department(s) and institution(s) to which the work should be attributed; (e) 
disclaimers, if any; (f) sources of support in the form of grants, equipment, drugs, or all of these; (g) 
name and address of the author responsible for correspondence; (h) name and address of the author to 
whom requests for reprints should be addressed or statement that reprints are not available from the 
author(s).

Authorship

All persons designated as authors should qualify for authorship. Each author should have participated 
sufficiently in the work to take public responsibility for the content of the article and has consented to be 
an author.

Authorship credit should be based only on substantial contributions to: (a) conception and de sign, or 
analysis  and  interpretation  of  data;  (b)  drafting  the  article  or  revising  it  critically  for  important 
intellectual content; and (c) final approval of the version to be published. Conditions (a), (b), and (c) 
must all be met. Participation solely in the acquisition of funding or collection of data does not justify 
authorship. General supervision of the research group is also not sufficient for authorship. Any parts of 
an article critical to its main conclusions must be the responsibility of at least one author.

The role of each author in the study/manuscript must be spelled out in a separate sheet of paper.

A paper with corporate (collective) authorship must specify the key persons responsible for the article; 
others contributing to the work should be recognized separately (see 'Acknowledgements').

Abstract and key words

The abstract of no more than 150 words should state the purposes of the study or investigation; basic 
procedures  (selection  of  study subjects;  observational  and  analytical  methods);  main  findings  (give 
specific data and their statistical significance, if possible); and the principal conclusions. Emphasize new 
and important aspects of the study or observations. Use only approved abbreviations.

Below the abstract, provide and identify as such 3 to 10 key words or short phrases that will assist 
indexers  in  cross-indexing the article  and may be  published  with  the  abstract.  Key words or  short 
phrases should be sufficient to describe the content of the text. Use terms from the Medical Subject 
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Headings (MeSH) list of the Index Medicus, published by the U.S. National Library of Madicine (NLM), 
USA; if suitable MeSH terms are not yet available for recently-introduced terms, present terms may be 
used.

Text

The  text  should  be  divided  into  sections  with  the  following  headings:  Introduction,  Materials  and 
Methods, Results, and Discussion.

Introduction:  The purpose(s) of the study should be clearly stated. Summarize the rationale for the 
study or observation. Give strictly pertinent references only, and do not review the subject extensively. 
Do not include data or conclusions from the work being reported.

Materials and methods:  Describe your selection of  the observational  subjects  clearly.  Identify the 
methods, apparatus (names and addresses of manufacturers in parenthesis), and procedures in sufficient 
detail to allow other workers to reproduce the results. Give references to established methods, including 
statistical methods (see below); provide references and brief descriptions for methods that have been 
published but are not well-known; describe new or substantially modified methods, give reasons for 
using them, and evaluate their limitations.

Ethics: When reporting experiments on human subjects, indicate whether the procedures followed were 
in accordance with the ethical standards of the committee on human experimentation of the institution in 
which the experiments were done or in accordance with the Helsinki Declaration. Do not use names of 
patients, initials, or hospital numbers, especially in any illustrative material. When reporting experiments 
on animal subjects, indicate whether the institution's or the national research council's guide for, or any 
national law on, the care and use of laboratory animals was followed.

Statistics: Describe statistical methods with enough detail to enable a knowledgeable reader with access 
to the original data to verify the reported results. When possible, quantify findings and present them with 
appropriate indicators of measurement error or uncertainty (such as confidence interval).  Avoid sole 
reliance on statistical hypothesis testing, such as the use of p value, which fails to convey important 
quantitative  information.  References  for  study  design  and  statistical  methods  should  be  made  to 
standard works (with pages stated) when possible rather than to papers where designs or methods were 
originally reported. Specify any general computer programmes used.

Include  general  descriptions  of  methods  in  the  Materials  and  Methods  section.  When  data  are 
summarized in the Results section, specify  the statistical  methods used for analyzing them. Restrict 
tables and figures to those needed to explain the argument and to assess its support. Use graphs as an 
alternative to tables with many entries; do not duplicate data in graphs and tables. Avoid non-technical 
uses of technical terms in statistics, such as 'random' (which implies a randomizing device), 'normal,' 
'significant,' 'correlations,' and 'sample.' Define statistical terms, abbreviations, and most symbols used.

Clinical trial registration: For clinical trials, the name of the trial registration, registration number, and 
the URL of the registry must be included.

Results:  Present results of your study in logical sequence in the text, tables, and illustrations. Do not 
repeat in the text all data in the tables or illustrations, or both: emphasize or summarize only important 
observations.

Discussion:  Emphasize the new and important aspects of the study and conclusions that follow from 
them. Highlight the important/major findings first, then highlight the less-important findings. Do not 
repeat in detail data or other material given in the Introduction section or the Results section. Include in 
the Discussion section the implications of the findings and their limitations, including implications for 
future research. Relate the observations to other relevant studies. Link the conclusions with the goals of 
the study, but avoid unqualified statements and conclusions not completely supported by your data. 
Avoid claiming priority and alluding to work that has not been completed. State new hypotheses when 
warranted, but clearly label them as such. Recommendations, when appropriate, may be included.
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Persons  who  have  contributed  intellectually  to  the  paper,  but  whose  contributions  do  not  justify 
authorship, may be named and their function or contribution described. Such persons must have given 
their permission to be named. Authors are responsible for obtaining written permission from persons 
acknowledged by name, because readers may infer their endorsement of the data and conclusions.

Technical  help  should  be  acknowledged  in  a  paragraph  separate  from  those  acknowledging  other 
contributions.

References: Number references consecutively in the order in which they are first mentioned in the text. 
Identify references in text, tables, and legends by arabic numerals in parentheses. References cited only 
in text, tables, or legends to figures should be numbered in accordance with a sequence established by 
the first identification in the text of the particular table or illustration. Use the style of the examples 
below,  which  are  based  on  the  formats  used  by  the  U.S.  National  Library  of  Medicine  in  the 
PubMed/Index Medicus. The titles of journals should be abbreviated according to the style used in the 
Index Medicus/ PubMed. Consult the List of Journals Indexed in the Index Medicus/PubMed. Try to avoid 
using abstracts as references; 'unpublished observations' and 'personal communications' must not be 
used  as  references,  although  references  to  written,  not  oral,  communications  may  be  inserted  (in 
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Mathematical modelling of nutritional processes. Papers in which mathematical modelling of nutritional processes forms 
the principal element will be considered for publication provided: (a) they are based on sound biological and mathematical 
principles; (b) they advance nutritional concepts or identify new avenues likely to lead to such advances; (c) assumptions 
used in their construction are fully described and supported by appropriate argument; (d) they are described in such a way 
that the nutritional purpose is clearly apparent; (e) the contribution of the model to the design of future experimentation is 
clearly defined. 
Units. Results should be presented in metric units according to the International System of Units (see Quantities, Units, and 
Symbols (1971) London: The Royal Society, and Metric Units, Conversion Factors and Nomenclature in Nutritional and 
Food Sciences (1972) London: The Royal Society – as reproduced in Proceedings of the Nutrition Society (1972) 31, 239–
247). SI units should be used throughout the paper. The author will be asked to convert any values that are given in any other 
form. The only exception is where there is a unique way of expressing a particular variable that is in widespread use. Energy 
values must be given in Joules (MJ or kJ) using the conversion factor 1 kcal = 4·184 kJ. If required by the author, the value in 
kcal can be given afterwards in parentheses. Temperature is given in degrees Celsius (ºC). Vitamins should be given as mg or 
μg, not as IU. 

For substances of known molecular mass (Da) or relative molecular mass, e.g. glucose, urea, Ca, Na, Fe, K, P, values 
should  be  expressed  as  mol/l;  for  substances  of  indeterminate  molecular  mass  (Da)  or  relative  molecular  mass,  e.g. 
phospholipids, proteins, and for trace elements, e.g. Cu, Zn, then g/l should be used. 

Time. The 24 h clock should be used, e.g. 15.00 hours. 
Units are: year, month, week, d, h, min, s, kg, g, mg,  μg, litre, ml,  μl, fl. To avoid misunderstandings, the word litre 

should be used in full, except in terms like g/l. Radioactivity should be given in becquerels (Bq or GBq) not in Ci. 1 MBq =  
27·03 μCi (1Bq = 1 disintegration/s). 
Statistical treatment of results. Data from individual replicates should not be given for large experiments, but may be given 
for small studies. The methods of statistical analysis used should be described, and references to statistical analysis packages 
included in the text, thus: Statistical Analysis Systems statistical software package version 6.11 (SAS Institute, Cary, NC, 
USA). Information such as analysis of variance tables should be given in the paper only if they are relevant to the discussion. 
A statement of the number of replicates, their average value and some appropriate measure of variability is usually sufficient. 
Comparisons  between  means  can  be  made  by  using  either  confidence  intervals  (CI)  or  significance  tests.  The  most 
appropriate of such measures is usually the standard error of a difference between means (SED), or the standard errors of the 
means (SE or SEM) when these vary between means. The standard deviation (SD) is more useful only when there is specific 
interest in the variability of individual values. The degrees of freedom (df) associated with  SED,  SEM  or  SD  should also be 
stated. The number of decimal places quoted should be sufficient but not excessive. Note that pH is an exponential number, 
as are the log(10) values often quoted for microbial numbers. Statistics should be carried out on the scalar rather than the 
exponential values. 
If comparisons between means are made using CI, the format for presentation is, e.g. ‘difference between means 0·73 (95 % 
CI 0·314, 1·36) g’. If significance tests are used, a statement that the difference between the means for two groups of values  
is (or is not) statistically significant should include the level of significance attained, preferably as an explicit P value (e.g. 
P=0·016 or  P=0·32) rather than as a range (e.g.  P<0·05 or  P>0·05}. It  should be stated whether the significance levels 
quoted are one-sided or two-sided. Where a multiple comparison procedure is used, a description or explicit reference should 
be given. Where appropriate, a superscript notation may be used in tables to denote levels of significance; similar superscripts 
should denote lack of a significant difference. 
Where the method of analysis is unusual, or if the experimental design is at all complex, further details (e.g. experimental  
plan, raw data, confirmation of assumptions, analysis of variance tables, etc.) should be included. 
Figures. In curves presenting experimental results the determined points should be clearly shown, the symbols used being, in 
order of preference, ○, ●, Δ, ▲, □, ■, ×, +. Curves and symbols should not extend beyond the experimental points. Scale-
marks on the axes should be on the inner side of each axis and should extend beyond the last experimental point. Ensure that 
lines and symbols used in graphs and shading used in histograms are large enough to be easily identified when the figure is  
reduced to fit the printed page. 

Figures and diagrams can be prepared using most applications but please do not use the following: cdx, chm, jnb or PDF.  
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All figures should be numbered and legends should be provided. Each figure, with its legend, should be comprehensible 
without reference to the text and should include definitions of abbreviations. Latin names for unusual species should be 
included unless they have already been specified in the text. Each figure will be positioned near the point in the text at which 
it is first introduced unless instructed otherwise. 

Refer to a recent copy of the journal for examples of figures. 
Plates. The size of photomicrographs may have to be altered in printing; in order to avoid mistakes the magnification should 
be shown by scale on the photograph itself. The scale with the appropriate unit together with any lettering should be drawn  
by the author,  preferably using appropriate software.  Tables.  Tables  should carry headings describing their  content and 
should be comprehensible without reference to the text. Tables should not be subdivided by ruled lines. The dimensions of 
the values, e.g. mg/kg, should be given at the top of each column. Separate columns should be used for measures of variance 
(SD, SE etc.), the ± sign should not be used. The number of decimal places used should be standardized; for whole numbers 
1·0, 2·0 etc. should be used. Shortened forms of the words weight (wt) height (ht) and experiment (Expt) may be used to save  
space in tables, but only Expt (when referring to a specified experiment, e.g. Expt 1) is acceptable in the heading. 
Footnotes are given in the following order: (1) abbreviations, (2) superscript letters, (3) symbols. Abbreviations are given in 
the format: RS, resistant starch. Abbreviations appear in the footnote in the order that they appear in the table (reading from 
left to right across the table, then down each column). Abbreviations in tables must be defined in footnotes. Symbols for  
footnotes should be used in the sequence: *†‡§| ¶, then ** etc. (omit * or †, or both, from the sequence if they are used to 
indicate levels of significance). 
For  indicating  statistical  significance,  superscript  letters  or  symbols  may be  used.  Superscript  letters  are  useful  where 
comparisons are within a row or column and the level of significance is uniform, e.g. ‘a,b,cMean values within a column with 
unlike superscript  letters were significantly different  (P<0·05)’. Symbols  are useful  for indicating significant  differences 
between rows or columns, especially where different levels of significance are found, e.g. ‘Mean values were significantly 
different from those of the control group: *P<0·05, **P<0·01, ***P<0·001’. The symbols used for  P values in the tables 
must be consistent. 
Tables should be placed at the end of the text. Each table will be positioned near the point in the text at which it is first 
introduced unless instructed otherwise. 
Please refer to a recent copy of the journal for examples of tables. 
Chemical  formulas.  These should be written as far  as possible on a single  horizontal  line.  With inorganic  substances, 
formulas may be used from first mention. With salts, it must be stated whether or not the anhydrous material is used, e.g. 
anhydrous CuSO4, or which of the different crystalline forms is meant, e.g. CuSO4.5H2O, CuSO4.H2O. 
Descriptions of solutions, compositions and concentrations. Solutions of common acids, bases and salts should be defined 
in terms of molarity (M), e.g. 0·1  M-NaH2PO4. Compositions expressed as mass per unit mass (w/w) should have values 
expressed as ng, μg, mg or g per kg; similarly for concentrations expressed as mass per unit volume (w/v), the denominator 
being the litre. If  concentrations or compositions are expressed as a percentage, the basis for the composition should be 
specified (e.g. % (w/w) or % (w/v) etc.). The common measurements used in nutritional studies, e.g. digestibility, biological  
value and net protein utilization, should be expressed as decimals rather than as percentages, so that amounts of available 
nutrients  can  be  obtained  from  analytical  results  by  direct  multiplication.  See  Metric  Units,  Conversion  Factors  and 
Nomenclature in Nutritional and Food Sciences. London: The Royal Society, 1972 (para. 8). 
Nomenclature of vitamins. Most of the names for vitamins and related compounds that are accepted by the Editors are those 
recommended by the IUNS Committee on Nomenclature. See Nutrition Abstracts and Reviews (1978) 48A, 831–835. 
Acceptable name Other names* 
Vitamin A 

Retinol Vitamin A1 

Retinaldehyde, retinal Retinene 
Retinoic acid (all-trans or 13-cis) Vitamin A1 acid 
3-Dehydroretinol Vitamin A2 

Vitamin D 
Ergocalciferol, ercalciol Vitamin D2 calciferol 
Cholecalciferol, calciol Vitamin D3 

Vitamin E 
α-, β- and γ-tocopherols plus 
tocotrienols 
Vitamin K 
Phylloquinone Vitamin K1 

Menaquinone-n (MK-n)† Vitamin K2 

Menadione Vitamin K3, 

menaquinone, 
menaphthone 
Vitamin B1 

Thiamin Aneurin(e), thiamine 
Vitamin B2 

Riboflavin Vitamin G, riboflavine, 
lactoflavin 
Niacin 
Nicotinamide Vitamin PP 
Nicotinic acid 
Folic Acid 
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Pteroyl(mono)glutamic acid Folacin, vitamin Bc or M 
Vitamin B6 

Pyridoxine Pyridoxol 
Pyridoxal 
Pyridoxamine 
Vitamin B12 

Cyanocobalamin 
Hydroxocobalamin Vitamin B12a or B12b 

Aquocobalamin 
Methylcobalamin 
Adenosylcobalamin 
Inositol 
Myo-inositol Meso-inositol 
Choline 
Pantothenic acid 
Biotin Vitamin H 
Vitamin C 
Ascorbic acid 
Dehydroascorbic acid 
*Including some names that are still in use elsewhere, but are not used by the British Journal of Nutrition. 
†Details of the nomenclature  for  these and other naturally-occurring quinones should follow the Tentative Rules of the 
IUPAC-IUB Commission on Biochemical Nomenclature (see European Journal of Biochemistry (1975) 53, 15–18). 
Generic descriptors. The terms vitamin A,  vitamin C and vitamin D may still be used where appropriate, for example in 
phrases such as ‘vitamin A deficiency’, ‘vitamin D activity’. 
Vitamin  E.  The  term  vitamin  E  should  be  used  as  the  descriptor  for  all  tocol  and  tocotrienol  derivatives  exhibiting 
qualitatively the biological activity of  α-tocopherol. The term tocopherols  should be used as the generic descriptor for all 
methyl tocols. Thus, the term tocopherol is not synonymous with the term vitamin E. 
Vitamin K. The term vitamin K should be used as the generic descriptor for 2-methyl-1,4-naphthoquinone (menaphthone) 
and all derivatives exhibiting qualitatively the biological activity of phylloquinone (phytylmenaquinone). 
Niacin. The term niacin should be used as the generic descriptor for pyridine 3-carboxylic acid and derivatives exhibiting 
qualitatively the biological activity of nicotinamide. 
Vitamin B6. The term  vitamin B6  should be used as the generic descriptor for all 2-methylpyridine derivatives exhibiting 
qualitatively the biological activity of pyridoxine. 
Folate.  Due to  the wide range  of C-substituted,  unsubstituted,  oxidized,  reduced and mono- or  polyglutamyl  side-chain 
derivatives  of  pteroylmonoglutamic  acid that  exist  in  nature,  it  is  not  possible  to  provide  a  complete  list.  Authors  are 
encouraged to use either the generic name or the correct  scientific  name(s)  of the derivative(s),  as appropriate for  each 
circumstance. 
Vitamin B12. The term  vitamin B12  should be used as the generic descriptor for all corrinoids exhibiting qualitatively the 
biological activity of cyanocobalamin.  The term  corrinoids  should be used as the generic  descriptor for  all  compounds 
containing the corrin nucleus and thus chemically related to cyanocobalamin. The term corrinoid is not synonymous with the 
term vitamin B12. 
Vitamin C. The terms ascorbic acid and dehydroascorbic acid will normally be taken as referring to the naturally-occurring 
L-forms.  If  the subject matter includes other optical isomers, authors are encouraged to include the  L- or  D- prefixes, as 
appropriate. The same is true for all those vitamins which can exist in both natural and alternative isomeric forms. 
Amounts  of  vitamins and summation.  Weight  units  are  acceptable  for  the  amounts  of  vitamins  in  foods  and diets.  For 
concentrations in biological tissues, SI units should be used; however, the authors may, if they wish, also include other units, 
such as weights or international units, in parentheses. 
See  Metric  Units,  Conversion Factors  and Nomenclature in  Nutritional  and Food Sciences  (1972)  paras  8  and 14–20. 
London: The Royal Society. 
Nomenclature of fatty acids and lipids. In the description of results obtained for the analysis of fatty acids by conventional 
GLC, the shorthand designation proposed by Farquhar JW, Insull W, Rosen P, Stoffel W & Ahrens EH (Nutrition Reviews 
(1959),  17, Suppl.) for individual fatty acids should be used in the text, tables and figures. Thus, 18 : 1 should be used to 
represent a fatty acid with eighteen carbon atoms and one double bond; if the position and configuration of the double bond is 
unknown. The shorthand designation should also be used in the abstract. If the positions and configurations of the double 
bonds are known, and these are important to the discussion, then a fatty acid such as linoleic acid may be referred to as cis-
9,cis-12-18 :  2 (positions of double bonds related to the carboxyl  carbon atom 1).  However,  to illustrate the metabolic 
relationship between different unsaturated fatty acid families, it is sometimes more helpful to number the double bonds in 
relation to the terminal methyl carbon atom, n. The preferred nomenclature is then: 18 : 3n-3 and 18 : 3n-6 for α-linolenic and 
γ-linolenic acids respectively; 18 : 2n-6 and 20 : 4n-6 for linoleic and arachidonic acids respectively and 18 : 1n-9 for oleic 
acid. Positional isomers such as α- and γ-linolenic acid should always be clearly distinguished. It is assumed that the double 
bonds are methylene-interrupted and are of the cis-configuration (see Holman RT in Progress in the Chemistry of Fats and  
Other Lipids (1966) vol. 9, part 1, p. 3. Oxford: Pergamon Press). Groups of fatty acids that have a common chain length but 
vary in their double bond content or double bond position should be referred to, for example, as C20 fatty acids or C20 PUFA. 
The  modern  nomenclature  for  glycerol  esters  should  be used,  i.e.  triacylglycerol,  diacylglycerol,  monoacylglycerol  not  
triglyceride, diglyceride, monoglyceride. The form of fatty acids used in diets should be clearly stated, i.e. whether ethyl 
esters, natural or refined fats or oils. The composition of the fatty acids in the dietary fat and tissue fats should be stated 
clearly, expressed as mol/100 mol or g/100 g total fatty acids. 
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Nomenclature of micro-organisms. The correct name of the organism, conforming with international rules of nomenclature, 
should be used: if desired, synonyms may be added in parentheses when the name is first mentioned. Names of bacteria 
should conform to the current Bacteriological Code and the opinions issued by the International Committee on Systematic 
Bacteriology. Names of algae and fungi must conform to the current International Code of Botanical Nomenclature. Names 
of protozoa should conform to the current International Code of Zoological Nomenclature. 
Nomenclature of plants. For plant species where a common name is used that may not be universally intelligible, the Latin 
name in italics should follow the first mention of the common name. The cultivar should be given where appropriate. 
Ethics of human experimentation. The notice of contributors is drawn to the guidelines in the World Medical Association 
(2000)  Declaration  of  Helsinki:  Ethical  Principles  for  Medical  Research  Involving  Human  Subjects,  with  notes  of 
clarification of 2002 and 2004  http://www.wma.net/e/policy/b3.htm, the  Guidelines on the Practice of Ethics Committees  
Involved in Medical Research Involving Human Subjects (3rd ed., 1996; London: The Royal College of Physicians) and the 
Guidelines  for  the  Ethical  Conduct  of  Medical  Research Involving  Children,  revised  in  2000 by the Royal  College  of 
Paediatrics and Child Health: Ethics Advisory Committee (Arch Dis Child  (2000)  82, 177–182). A paper describing any 
experimental work on human subjects should include a statement that ethical approval has been obtained. 
Animal experimentation. The Editors will not accept papers reporting work carried out using inhumane procedures. Authors 
should indicate that their experiments have been approved by the appropriate local or national ethics committee for animal 
experiments. 
Disclosure  of  financial  support  and  other  relevant  interests.  The  source  of  funding  should  be  identified  in  the 
acknowledgement section of the manuscript. All potential conflicts of interest, or financial interests of the author in a product 
or company that is relevant to the article, should be declared. 
Proofs. PDF proofs are sent to authors in order that they make sure that the paper has been correctly set up in type. Excessive 
alterations involving changes other than typesetting errors may have to be disallowed or made at the author's expense. All 
corrections should be made in ink in the margins: marks made in the text should be only those indicating the place to which  
the corrections refer. 
Corrected proofs should be returned within 3 days either by Express mail or email to: 
Gill Watling 3 Gramercy Fields Southdown Hill Brixham Devon TQ5 0AF UK gillwatling@btinternet.com     
If corrected proofs are not received from authors within 7 days the paper may be published as it stands. 
Offprints. A copy of the issue and a PDF file of the paper will be supplied free of charge to the corresponding author of each 
paper or short communication, and offprints may be ordered on the order form sent with the proofs. 
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Anexo 5 - Carta de anuência
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Anexo 6 - Aprovação do Comitê de Ética
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