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Resumo 
 
 

Introdução:  O folato é uma vitamina que desempenha importantes funções no metabolismo 
humano. A compreensão do seu papel metabólico vem ganhando destaque na Saúde Pública. 
Mulheres em idade reprodutiva constituem um grupo vulnerável a deficiência de folato. A 
fortificação de alimentos com ácido fólico tem sido apontada como uma alternativa para 
promover aumento na ingestão dessa vitamina. Objetivo: Avaliar o consumo e concentrações 
intra-eritrocitárias de folato em mulheres em idade reprodutiva atendidas nas unidades públicas 
de saúde do Recife/PE - Brasil, após a regulamentação do programa de fortificação das farinhas 
de trigo e milho. Métodos: Estudo de corte transversal, envolvendo 360 mulheres, de 15-45 
anos selecionadas por um processo de amostragem em dupla etapa de 9 unidades públicas de 
saúde do Recife, em 2007-2008. O consumo alimentar foi avaliado pelo Questionário de 
Freqüência Alimentar Quantitativo, e comparado com os valores da Dietary Reference Intakes 
(DRI’s). O status de folato foi avaliado pelas concentrações de folato eritrocitário. Resultados: 
A média geométrica de consumo diário de folato foi 627,1[IC95% 600,4-655,0]µg/dia. A 
freqüência de mulheres com risco de ingestão de folato abaixo da recomendação foi 16,0% para 
adolescentes (<330µg/dia) e 6,3% para adultas jovens (<320µg/dia). A prevalência de mulheres 
cujo consumo excedeu o limite máximo tolerável de ingestão foi 48,0% (>800µg/dia) e 13,7% 
(>1000µg/dia) para adolescentes e adultas, respectivamente. A média das concentrações de 
folato eritrocitário foi 793,5±157,6 ng/mL, e 0,6% das mulheres apresentaram reservas baixas 
(< 342 ng/mL). Maiores concentrações de folato eritrocitário foram observadas em mulheres 
adultas jovens (p= 0,004) e entre aquelas com renda até dois salários mínimos (p= 0,042). O 
consumo de folato não mostrou correlação com as concentrações eritrocitárias (r= 0,058 e p= 
0,274). Conclusão As médias do consumo e concentrações intra-eritrocitárias de folato em 
mulheres em idade reprodutiva atendidas nas unidades pública de saúde do Recife-PE foram 
superiores às recomendações. A inadequação do consumo de folato foi baixa para ambas as 
faixas etárias. Em contrapartida, a população parece estar exposta a uma elevada proporção de 
ingestões acima do Limite Máximo Tolerável (UL). É importante monitorar o enriquecimento 
das farinhas e ter cautela no incentivo à suplementação de ácido fólico no período 
periconcepcional. 
 
Palavras Chaves: Consumo alimentar, mulheres em idade reprodutiva, folato, fortificação, 
folato eritrocitário. 
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Abstract 
 

 
Background: Folate is a vitamin that plays a major role in human metabolism. The 
understanding of its metabolic pathway is increasing importance in Public Health. Women in 
reproductive age are a vulnerable group for folate deficiency. The fortification of foods with 
folic acid has been identified as an alternative to increase in intake of this vitamin. Objective: 
To assess folate food intake and red blood cell folate concentrations among women at 
childbearing age attending public health units in Recife/PE, Northeast-Brazil, after the 
regulation of the national wheat and corn food fortification program with iron and folic acid. 
Methods: Following a two stages sampling procedure, a cross-sectional study was carried out 
involving 360 women, between 15-45y selected from 9 public health units in 2007-2008. 
Folate rich-food intake was evaluated by using a Quantitative Food Frequency Questionnaire, 
and compared with the values of the Dietary Reference Intakes (DRI's). Folate status was 
evaluated by red blood cell concentrations. Results: Geometric mean of daily folate intake 
was 627,1[CI95%600,4-655,0]µg. The frequency of women at risk for folate intake below the 
recommendation was 16.0% for adolescents (<330µg/dia) and 6.3% for young adult 
(<320µg/dia). The prevalence of women whose consumption exceeds the maximum tolerable 
intake was 48.0% (> 800µg/dia) and 13.7% (> 1000µg/dia) for adolescents and adults, 
respectively.  The mean red blood cell folate concentration was 793,5±157,6 ng/mL and 0,6% 
of women showed inadequate stores (<342 ng/mL). Higher red blood cell folate 
concentrations were found in younger women (p= 0.004) and those receiving equal or less 
than 2 minimum wages monthly (p= 0.042). Folate intake did not show any correlation with 
red blood cell folate concentrations (r= 0,058; p= 0,274). Conclusion: The means of folate 
intake and e red blood cell folate levels among women in reproductive age attending public 
health units of Recife-PE came above the recommendations. Inadequacy of folate 
consumption was very low for both age groups. On the other side it should be point out that 
this population seems to be exposed to a high proportion of folate intake above the Tolerable 
Maximum Limit (UL). It is important to monitor the effectiveness of the food fortification 
programme and to have caution when recommending folic acid supplementation in the 
periconception period. 

   
Key words: Food consumption, women in reproductive age, folate, fortification, red blood 
cell folate. 
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1.0 APRESENTAÇÃO 

 

1.1 Considerações Gerais 

 

O folato é uma vitamina do complexo B fundamental em diversas reações metabólicas e vital para o 

funcionamento e crescimento normal do organismo. É considerado um nutriente essencial para os 

mamíferos, podendo ser obtido através de fontes alimentares naturais, enriquecidas e suplementos.  

A ingestão de folato no período periconcepcional é pouco explorada, e, um consumo inadequado 

neste período parece estar associado a uma maior incidência de defeitos no fechamento do tubo 

neural gerando, consequentemente, más formações congênitas como anencefalia e espinha bífida.  

Considerando que cerca de 50% das gestações não são planejadas, e somando-se ao fato de o tubo 

neural se formar antes que a maioria das mulheres descubra que está grávida, a fortificação pode ser 

uma medida preventiva para corrigir deficiências nutricionais, como também, manter o estado 

nutricional adequado de populações ou grupos específicos. No Brasil, através da Resolução do 

Ministério da Saúde - RDC n° 344 de 13 de dezembro de 2002, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) aprovou o Regulamento Técnico para Fortificação das Farinhas de Trigo e das 

Farinhas de Milho com Ferro e Ácido Fólico, e desde junho de 2004 cada 100g dessas farinhas 

passaram a oferecer, no mínimo, 4,2mg de ferro e 150µg de ácido fólico. Porém, são escassas as 

contribuições na literatura especializada referentes à associação entre a ingestão de folato no período 

pré-concepção e o seu efeito nas reservas de folato intra-eritrocitário, após a implantação do 

programa de fortificação das farinhas enriquecidas no Brasil.  

Não se sabe se o consumo de folato e seu reflexo nas concentrações sanguíneas têm aumentado em 

mulheres em idade reprodutiva na região metropolitana do Recife e se a suplementação da dieta 

assegura uma ingestão que não exceda o limite superior tolerável para a vitamina. Nesse sentido, 

através da avaliação do consumo alimentar de folato em mulheres em idade reprodutiva atendidas 

nas unidades pública de saúde do Recife, e mensuração das reservas corporais do folato intra-

eritrocitário, pode ser possível analisar a eficácia do programa de fortificação das farinhas de trigo e 

milho com ácido fólico, sobre essa população.  
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O consumo de folato foi avaliado pelo Questionário de Freqüência Alimentar Quantitativo 

(QFAQ), e a reserva tecidual da vitamina foi mensurada através das concentrações eritrocitárias 

por técnica de imunoensaio. Os resultados de ingestão foram comparados com os valores da 

Dietary Reference Intakes (DRI’s) propostos pelo Institute of Medicine (IOM). Foi considerado 

risco para ingestão insuficiente quando o consumo de folato era menor que a estimativa de 

requerimento médio (Estimated Average Requeriment – EAR), e para avaliar a possibilidade de 

efeitos adversos resultantes da ingestão elevada do nutriente, foi considerada a recomendação do 

Limite de Ingestão Máximo Tolerável (Tolerable Upper Intake Level - UL). 

 

1.2 Justificativa 

 

Uma significante proporção de mulheres em idade reprodutiva consome dietas com baixos teores de 

folato e não usam suplementos contendo ácido fólico (SCHOLL & JOHNSON, 2000). Os níveis 

pré-gestacionais são pouco explorados (CASANUEVA et al, 2000) e a suplementação 

periconcepcional vem sendo apontada como a primeira oportunidade concreta de prevenir defeitos 

congênitos. Pensando nisso, a fortificação de alimentos com ácido fólico pode contribuir para a 

manutenção de um estado nutricional adequado e prevenir a deficiência desse micronutriente 

essencial ao organismo. Por outro lado, ainda são escassas as contribuições na literatura 

especializada que referem a ingestão de folato no período reprodutivo. No Brasil, são 

desconhecidos, até o momento, estudos que associem o consumo alimentar de folato e suas 

concentrações intra-eritrocitárias em mulheres em idade reprodutiva, após a regulamentação do 

Programa de Fortificação das Farinhas de Trigo e Milho com Ferro e Ácido Fólico (BRASIL, 

2002). Diante dessas considerações, essa investigação contribuirá sobremaneira na geração de dados 

de extrema importância para avaliar a eficácia desse programa de intervenção, subsidiando as 

instituições governamentais com informações abrangentes a partir de indicadores de consumo 

alimentar e reservas corporais de folato.  
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1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Geral 

 

Avaliar o consumo alimentar e concentrações intra-eritrocitárias de folato em mulheres em idade 

reprodutiva, atendidas nas unidades públicas de saúde da região metropolitana do Recife/PE, após 

o Programa de Fortificação das Farinhas de Trigo e Milho com Ferro e Ácido Fólico no Brasil. 

 

 

1.3.2 Específicos 

 

� Descrever o consumo alimentar de folato em termos quantitativos; 

� Verificar o percentual de mulheres cujo consumo de folato pode estar abaixo da necessidade 

média estimada para o nutriente; 

� Averiguar a proporção de mulheres em risco de ingestão de folato acima do limite máximo 

tolerável;  

� Correlacionar a ingestão dietética de folato com as reservas corporais do folato intra-

eritrocitário. 

 

 

1.4 Estruturação da Dissertação 

 

 

A dissertação foi composta por um capítulo de revisão da literatura e um artigo original. O 

capítulo de revisão da literatura aborda a importância do folato no organismo e seu metabolismo, 

ressaltando suas principais fontes alimentares e os fatores que interferem na sua 

biodisponibilidade, bem como as conseqüências do consumo inadequado dessa vitamina, e 

importância do programa obrigatório de fortificação das farinhas de trigo e milho para promover 

uma maior ingestão de folato. Esses dados foram coletados de artigos publicados em revistas 

científicas e livros textos e foram organizados segundo as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT. O artigo original: “Consumo alimentar e concentrações intra-

eritrocitárias de folato em mulheres do Recife, Nordeste do Brasil”, que será submetido à 
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publicação na revista Archivos Latinoamericanos de Nutrición, descreve o consumo quantitativo 

de folato, bem como o status orgânico dessa vitamina através de suas concentrações intra-

eritrocitárias, na população de mulheres em idade reprodutiva atendidas na rede pública de saúde 

da região metropolitana do Recife, após a regulamentação do Programa de Fortificação das 

Farinhas de Trigo e Milho com Ferro e Ácido Fólico no Brasil, demonstrando que a média de 

consumo alimentar e concentrações intra-eritrocitárias de folato foram superiores às 

recomendações, e a população parece estar exposta a uma elevada proporção de ingestão acima do 

Limite Máximo Tolerável para a vitamina. 
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2.0 REVISÃO DA LITERATURA 

  

2.1 O Ácido Fólico – Definição e Estrutura 

 

 

Na década de 30, Lucy Wills descobriu um fator hematopoiético nas leveduras que poderia levar a 

cura da anemia macrocítica na Índia. Mais tarde esse fator foi investigado em diversos estudos de 

base experimental. (RIBEIRO et al, 2002) 

Em 1941, o folato foi isolado pela primeira vez a partir do espinafre dando origem a sua 

terminologia, do Latim – “folium” que significa folha. (MELO, 2004; NASSER et al, 2005). Na 

mesma década, além de isolar, foi possível cristalizar e identificar a estrutura dessa vitamina, bem 

como elaborar a forma sintética para uso no tratamento da anemia. (RIBEIRO et al, 2002)  

Na segunda metade do século XX, foi possível conhecer melhor essa vitamina, sua importância e 

potencial na prevenção de enfermidades (CZEIZEL, 1996). Hoje a compreensão do papel 

metabólico do ácido fólico tem demonstrado avanço e merecido destaque no âmbito da Saúde 

Pública. (ALMEIDA et al, 2008) 

Os folatos são compostos pertencentes ao grupo das vitaminas hidrossolúveis do complexo B 

(LIMA-PALLONE, CATHARINO & GODOY, 2008) e definem distintas formas químicas, com 

atividade biológica similar ao ácido pteroilglutâmico que é a forma estável da vitamina 

encontrada nos alimentos. (KRISHNASWAMY & MADHAVAN, 2001; MELO, 2004; 

MARTÍNEZ et al, 2005; MAFRA & CAZZOLINO, 2007)   

Quimicamente, apresenta um núcleo pteridina ligado a uma molécula de ácido p-aminobenzóico e 

uma de ácido glutâmico de pesos variáveis, dando origem ao nome ácido pteroilglutâmico. 

(MAFRA & CAZZOLINO, 2007) 

O termo folato geralmente é usado para designar os poliglutamatos dos alimentos, e o termo ácido 

fólico, a forma sintética, o monoglutamato sintético e/ou ácido pteroilglutâmico. (BAILEY, 2000) 

Para ser biologicamente ativo o folato necessita sofrer redução “in vivo” passando pelas formas 

intermediarias de dihidrofolato (DHF) e tetrahidrofolato (THF), pela adição de átomos de 

hidrogênio nas posições 7, 8 e 5, 6, 7, 8, respectivamente. Pode ainda ligar unidades de carbono, 
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que inclui grupos metil (CH3), metileno (CH2), formil (-CHO-) ou formimino (- CHNH-) nas 

posições N5, N10 ou N5,10 conferindo a essa vitamina a função de coenzima, em diferentes sistemas 

enzimáticos, como carreador de unidades de carbono em diferentes graus de oxidação. Os folatos 

não somente são modificados por redução, mas também pela ligação de resíduos de acido 

glutâmico por ligação carboxil, podendo o folato apresentar até 12 resíduos de glutamato. Porém, 

a maioria dos folatos intracelulares é predominante penta ou hexaglutamato, enquanto que o folato 

extracelular se encontra na forma de monoglutamato. (LUCOCK, 2000; BALUZ, CARMO & 

ROSAS, 2002) 

 

2.2 Aspectos Metabólicos 

 

O papel metabólico do folato vem ganhando destaque nos últimos anos nos campos da saúde e da 

doença (ALMEIDA et al, 2008) por estar envolvido em um grande número de processos 

bioquímicos essenciais à vida. 

O folato atua como co-fator para as enzimas implicadas na síntese de metionina e nucleotídeos, 

exercendo papel fundamental no processo de multiplicação celular e síntese protéica. (SANTOS 

& PEREIRA, 2007)  

A síntese de metionina se dá a partir do metiltetraidrofolato e da vitamina B12 (cobalamina), que 

atua como coenzima.  O metiltetraidrofolato cede o radical metila para a cobalamina 

transformando-a em metilcobalamina. Esta, por sua vez, transfere o radical à homocisteína para 

formar a metionina, aminoácido essencial para o metabolismo das proteínas. (BREE et al, 2001; 

REFSUM, 2001; RIBEIRO et al, 2002; BALUZ, CARMO & ROSAS, 2002) 

Na biossíntese dos ácidos nucléicos (ácido desoxirribonucléico - DNA e ácido ribonucléico - 

RNA) o tetraidrofolato (THF), resultado da perda do radical metila, é utilizado como substrato 

para a síntese de purinas (guanina e adenina) e da pirimidina (timina). (RIBEIRO et al, 2002; 

BALUZ, CARMO E ROSAS, 2002) 

Além disso, o folato pode atuar em outras situações metabólicas: a) aumenta a biossíntese de 

tetrahidrobiopterina, a qual é coenzima para a hidroxilação de fenilalanina e triptofano na 

biossíntese de dopamina, noradrenalina e serotonina (BROCARDO, 2008); b) possivelmente 

exerce um papel neuroprotetor em danos ao Sistema Nervoso Central (SNC), por promover reparo 
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e crescimento neuronal (ISKANDAR et al, 2004); c) interfere no aumento dos eritrócitos, 

alargamento do útero e crescimento da placenta e feto durante a gravidez (AGUIAR et al, 2003); 

d) é essencial para a formação e maturação de leucócitos na medula (MAHAN & STUMP, 2005); 

e) previne defeitos congênitos, como por exemplo, os do tubo neural (anencefalia e espinha 

bífida) e lábio leporino. (NAZER, AGUILA & CIFUENTES 2006)  

 

Absorção, transporte e armazenamento 

 

 

O folato é uma vitamina do complexo B (vitamina B9) presente nos alimentos na forma de 

monoglutamato e poliglutamato. Os poliglutamatos compreendem 80 a 90% dos folatos presentes 

nos alimentos fontes. A absorção ocorre, principalmente, no terço superior do intestino delgado 

(jejuno) por transporte ativo, e mediado por um carreador dependente de sódio em um pH ótimo. 

(RIBEIRO et al, 2002) Porém, quando ingerido em grandes quantidades, pode ser absorvido por 

transporte passivo. (MAHAN & STUMP, 2005) 

Para atravessarem a mucosa intestinal, os poliglutamatos necessitam ser hidrolisados a 

monoglutamatos pela ação de uma enzima conjugase zinco dependente (γ-glutamil-hidrolase ou 

pteroilglutamato hidrolase) presente na borda em escova da mucosa intestinal. O folato captado 

pelos enterócitos é reduzido a THF que pode ser metilado a 5-metil-THF, principal forma 

encontrada no plasma, ou é mantido intracelularmente pela conversão à poliglutamato 

(folilpoliglutamato) por meio da enzima pteroilglutamato sintase. (BARRIOS & GÓMEZ, 1997; 

RODRIGUEZ, 1998; MELO, 2004; MAHAN & STUMP, 2005) 

O 5-metil-THF é a forma de transporte via circulação porta para fígado e tecidos periféricos. 

(MAHAN & STUMP, 2005) Pode estar ligado a uma proteína de baixa afinidade como, por 

exemplo, a albumina, ou encontrado na forma livre ou ainda ligado a um transportador de alta 

afinidade. (RONDERO, 2003; MARTÍNEZ et al, 2005; MAFRA & CAZZOLINO, 2007)   

O folipoliglutamato é a forma intracelular coenzimaticamente ativa. Sua condição no meio 

intracelular é fundamental para manter um gradiente de concentração, importante na regulação da 

sua homeostase, tornando-o disponível para as reações folato-dependentes. (RODRIGUEZ, 1998; 

MELO, 2004; MAHAN & STUMP, 2005)   
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O folato é estocado principalmente no fígado e secretado na bile, onde a circulação entero 

hepática reabsorverá e reutilizará esse folato, diminuindo as perdas orgânicas e mantendo os 

níveis séricos (MELO, 2004). No fígado, aproximadamente metade das reservas de folato 

encontra-se sob as formas de 5-metil-tetraidrofolato e 10-formil-tetraidrofolato. O armazenamento 

é controlado pela disponibilidade dessa vitamina no organismo. O pentaglutamato é a forma 

predominante de armazenamento, e em menor proporção, as formas tetra e hexaglutamato. Num 

estado de carência, as formas hexa e octaglutamatos predominam ao passo que na suplementação, 

sobressaem os folatos nas formas de tri e pentaglutamatos. (MAFRA & CAZZOLINO, 2007) 

Cerca de 5 a 10 mg de folato são armazenados no fígado, sendo suficiente por apenas alguns 

meses. (RIBEIRO et al, 2002; RONDERO, 2003) Quando os requerimentos não são cobertos 

adequadamente, a deficiência se instala em torno de 4 (quatro) meses. (PÉREZ, HERTRAMPF 

&OLIVARES , 2005) 

Nos tecidos periféricos o folato é acumulado através da dimetilação do metil-tetraidrofolato e 

formação de poliglutamatos pela ação da metionina sintetase dependente da vitamina B12. 

(RODRIGUEZ, 1998; RIBEIRO et al, 2002) 

Aproximadamente 0,1 mg de folato biodisponível é transportado pela circulação enterohepática, 

garantindo os níveis séricos da vitamina. (RODRIGUEZ, 1998; RIBEIRO et al, 2002) 

 

Excreção 

 

A absorção de folato no jejuno é muito eficiente e a perda se dá praticamente pela síntese da flora 

intestinal (200µg/dia), não refletindo a ingestão. (RODRIGUEZ, 1998; MAFRA & 

CAZZOLINO, 2007) 

O folato pode ser excretado pela via urinária na forma de pteridina, pteridina-6-aldeído, para-

acetamildobenzolglutamato e para-aminobenzoilglutamato, produtos do catabolismo do folato. 

Essa perda é pequena uma vez que a maior parte do folato plasmático está ligada à proteína. A 

presença da proteína ligadora na borda em escova da célula renal protege o folato da filtração 

glomerular e reabsorve o filtrado na urina. (MAFRA & CAZZOLINO, 2007)  
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A excreção pode ocorrer também pela via intestinal, através da bile, em torno de 100 µg/dia em 

humanos. (BALUZ, CARMO & ROSAS, 2002) 

 

Toxicidade 

 

Por ser uma vitamina hidrossolúvel, a ingestão de folato em excesso pode ser eliminada na urina, 

não reportando efeitos tóxicos quando o consumo é de até 1mg/dia (1000µg/dia). Sugere-se 

utilizar no máximo 2,5 vezes a recomendação. Altos níveis de folato podem diminuir a 

biodisponibilidade do zinco, pela formação de complexos não absorvíveis no intestino, e dose 

superior a 5mg/dia pode mascarar a anemia perniciosa (carência de vitamina B12 pela ausência de 

fator intrínseco) e tem sido associada ao aumento na freqüência de ataques epiléticos. (MAHAN 

& STUMP, 2005; NASSER, 2005; MAFRA & CAZZOLINO, 2007) 

 

Biodisponibilidade 

 

A quantidade de folato absorvido por uma pessoa vai depender da biodisponibilidade do folato 

ingerido, da taxa de perda da vitamina através da urina, fezes e catabolismo, por condições 

patológicas como má absorção e/ou fisiológicas como crescimento, gravidez e lactação. 

(WAGNER, 1995) 

Diversos fatores podem afetar a biodisponibilidade do folato tais como: estrutura química (as 

formas reduzidas têm maior biodisponibilidade), união das cadeias poliglutâmicas (menor 

biodisponibilidade para os poliglutamatos), quantidade de folato no organismo (maior absorção 

quando a disponibilidade é menor), matriz dos alimentos (maior biodisponibilidade para as dietas 

baseadas em vegetais e frutas), efeitos modificadores (alguns componentes da dieta como, por 

exemplo, as fibras podem interferir na absorção do folato) e fatores genéticos (modificações 

genéticas podem afetar os genes que codificam enzimas que intervém no metabolismo do folato, 

podendo afetar a bioconversão das formas derivadas do folato no organismo e, portanto, sua 

bioeficácia). (JACQUES et al, 1996; BROUWER et al, 2001) 
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A biodispoinibilodade do folato também pode ser influenciada pelo status de outros nutrientes. A 

pteroilpoliglutamato hidrolase ou glutamil hidrolase é uma hexopeptidase zinco-dependente que 

cliva as cadeias de poliglutamato a monoglutamato no processo de absorção. Por ser uma 

metaloenzima dependente de zinco, a deficiência deste mineral pode prejudicar a absorção de 

folato. Porém, quando o ácido fólico provém de formulações farmacêuticas ou de alimentos 

enriquecidos, o status nutricional do zinco não afetará sua absorção. (RIBEIRO et al, 2002; 

MAFRA & CAZZOLINO, 2007) Deficiências de ferro e vitamina C também podem prejudicar a 

utilização de folato. (MAHAN & STUMP, 2005) 

Agentes físico-químicos como: oxidação, alterações de pH, calor, cozimento e luz ultravioleta 

podem desestabilizar o folato dos alimentos. (BALUZ, CARMO & ROSAS, 2002; MARTÍNEZ 

et al, 2005) As reações de oxidação destroem o 5-metil-tetrahidrofolato levando à formação de 4a-

hidroxi-5-metildiihidrofolato que não apresenta atividade vitamínica (LIMA-PALLONE, 

CATHARINO & GODOY, 2008). A cocção de alimentos em temperaturas elevadas e em grandes 

volumes de líquidos resulta em perdas consideráveis da vitamina por degradação térmica.  A 

literatura reporta perdas de 50 a 90% sob essas condições. (RODRIGUEZ, 1998; FRANCO, 2001; 

RIBEIRO et al, 2002; NASSER et al, 2005; MAHAN & STUMP, 2005)  

O armazenamento dos alimentos pode desencadear perdas de folato por hidrólise dos 

poliglutamatos à monoglutamatos, e esta transformação pode continuar durante a fase posterior à 

preparação dos alimentos. (MARTÍNEZ et al, 2005) 

Por outro lado, o leite e seus derivados podem interferir na biodisponibilidade do folato de forma 

positiva. Nesses alimentos a vitamina encontrar-se unida a uma proteína ligadora específica. Esse 

complexo proteína-folato é absorvido na forma intacta, principalmente no íleo, tornando a 

absorção mais eficaz quando comparado àquela do folato livre por transporte ativo. 

(RODRÍGUEZ, 1998; MAFRA & COZZOLINO, 2007) 

O ácido fólico sintético tem biodisponibilidade de 100%. Quando o consumo é na forma de 

alimentos fortificados sua absorção é reduzida a 85%. Já os folatos procedentes de uma dieta 

mista apresentam uma biodisponibilidade de aproximadamente 50%. (MARTÍNEZ et al, 2005)  

Para expressar a biodisponibilidade do folato nos alimentos utiliza-se o Equivalente Dietético de 

Folato (EDF) ajustando a quase 50 por cento a menos a biodisponibilidade do folato alimentar 

comparado ao ácido fólico sintético: 1µg de EDF é igual a 1µg de folato alimentar, 0,6 µg de 

ácido fólico provenientes de alimentos fortificados ou de suplemento tomado com as refeições e 

0,5 µg de um suplemento tomado com o estômago vazio. (IOM, 2002) 
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Necessidades e recomendações 

 

O folato é sintetizado apenas por microorganismos e plantas superiores sendo, portanto, um 

nutriente essencial para os mamíferos, uma vez que não conseguem sintetizá-lo e precisam 

requerer a dieta para suprir suas necessidades diárias. (BARRIOS & GÓMEZ, 1997; MELO, 

2004). Pode ser obtido por meio de fontes naturais, alimentos enriquecidos com ácido fólico ou 

ainda, através da suplementação medicamentosa. (KRISHNASWAMY & MADHAVAN, 2001)  

As fontes dietéticas incluem verduras, hortaliças, frutas e cereais com conteúdo de folato que 

variam entre 20 e 160µg/100g do alimento. (MARTÍNEZ et al, 2005) A inclusão de quantidades 

adequadas de feijões, vísceras e vegetais de folhas verdes como espinafre, aspargo, brócolis e 

couve podem contribuir para um aporte adequado desta vitamina.  Alguns outros alimentos como 

abóbora, batata, cenoura, abacate, laranja, maçã, milho, ovo, leite, queijo, carnes de vaca e de 

porco possuem quantidades consideráveis de folato. (FRANCO, 2001; FONSECA et al, 2003; 

RONDEROS, 2003; NASSER et al, 2005) 

As recomendações de ingestão de micronutrientes denominadas Ingestão Dietética de Referência 

(DRI – Dietary Reference Intakes), propostas pelo Institute of Medicine (IOM) sugerem uma 

ingestão diária de folato que varia de acordo com a faixa etária e estágio fisiológico. Para 

lactentes até 6 meses de vida a ingestão recomendada é de 65µg/dia, crianças de 7 a 12 meses, 1 a 

3 anos, 4 a 8 anos e 9 a 13 anos a recomendação é de 80, 150, 200, 300µg/dia, respectivamente. 

Para homens e mulheres a partir dos 14 anos recomenda-se 400 µg/dia de folato dietético. Para 

gestantes e lactantes a recomendação é 600 e 500 µg/dia, respectivamente. (IOM, 2002) 
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2.3 Aspectos Diagnósticos 

 

Deficiência de Folato  

 

Vários fatores podem desencadear a deficiência de folato, entre estes: a) carência dietética e 

síndromes de má absorção como espru ou outros distúrbios intestinais; b) presença de células 

tumorais que podem competir pelo folato; c) alguns fármacos anticonvulsivantes (primidona, 

fenitoína, fenobarbital) e agente diurético (triantereno) interferem na absorção da vitamina; d) o 

metotrexato, análogo do ácido fólico utilizado no tratamento de câncer, compromete a ação do 

folato bloqueando sua conversão na forma ativa. (GASPARD, 2004); e) estados fisiológicos como 

gravidez e lactação que exigem um aumento dos requerimentos; f) exposição ao álcool. (MELO, 

2004) 

A primeira manifestação clínica da deficiência de folato é a hipersegmentação dos neutrófilos, 

seguido da produção de células vermelhas macrocíticas com maturação nuclear deficiente, devido 

à síntese anormal do ácido nucléico da hemoglobina e de proteínas estruturais. Estes sinais 

caracterizam a anemia megaloblástica que pode acontecer após 20 semanas do início da depleção, 

(VILLALPANDO, MONTALVO-VELARDE & ZAMBRANO, 2003; TÂMEGA & COSTA, 

2007) e frequentemente é assintomática até estágios mais avançados. (SCHOLL & JOHNSON, 

2000; GASPARD, 2004)  

Somado a esta manifestação clássica, deficiências marginais de folato e alterações metabólicas 

podem resultar em outras patologias freqüentes como má formação congênita, câncer e 

enfermidades cardiovasculares. (SUARÉZ et al, 2005) 

As más formações congênitas, em especial as alterações no fechamento do tubo neural, podem 

estar relacionadas à predisposição genética, agentes ambientais e a deficiência de folato. 

(BORRELLI et al, 2005)  

Ainda é desconhecido o mecanismo exato pelo qual o folato previne os defeitos congênitos. No 

entanto, sabe-se que baixas concentrações dessa vitamina antes da concepção e no início da 

gestação podem implicar no aparecimento de defeitos do tubo neural. (BACTER & SUÁREZ, 

2006)  
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O tubo neural, primórdio do SNC que dará origem ao cérebro e medula, fecha-se 

aproximadamente na quarta semana após a concepção. (MEZZOMO et al, 2007). Quando o 

fechamento não é completado, podem ocorrer alterações cuja morfologia dependerá do tipo de 

falha e do local afetado, originando anormalidades congênitas. As mais freqüentes são anencefalia 

e a espinha bífida. (PARDO et al, 2007)  

Embora não se conheça ao certo a origem dessas alterações, a suplementação com ácido fólico no 

período periconcepcional pode diminuir essas ocorrências. (JIMÉNEZ-SALAS et al, 2001; 

PARDO et al, 2007) Sugere-se que o micronutriente pode corrigir uma deficiência nutricional já 

instalada, ou ainda pode compensar a deficiência que alguns indivíduos têm em processar a 

vitamina. (SANTOS & PEREIRA, 2007)  

Além dos defeitos do tubo neural, a inadequação do status de folato tem sido associada com 

outros resultados negativos do ponto de vista reprodutivo, como baixo peso ao nascer e 

deslocamento da placenta. (WATANABE et al, 2008) 

A deficiência de folato pode também está associada a um maior risco de enfermidades 

cardiovasculares. Sabe-se que níveis elevados de homocisteína são influenciados por diversos 

fatores, dentre eles destaca-se a deficiência de vitaminas do complexo B, e em especial de folato. 

(UEARA, BALUZ & ROSA, 2005)  

A hiper-homocisteinemia atua na gênese da doença cardiovascular através de vários processos 

relacionados ao mecanismo da coagulação, lesão endotelial direta e à interação com lipoproteínas 

e substâncias vasodilatadoras e vasoconstritoras. (DIAS et al, 2001) Níveis elevados de 

homocisteína (maior que 10 micromoles/litro) podem atuar como fator de risco para o 

desenvolvimento de infarto do miocárdio, tromboembolia e estenose carotídea. Contudo, o folato 

parecer reduzir em 25% essas ocorrências. (RONDEROS, 2003) 

A inadequação de folato também está correlacionada ao aumento do risco de câncer (PFEIFFER 

et al, 2005). Esta associação pode ser secundária a um DNA alterado e metilação anormal, 

resultantes da deficiência dessa vitamina. (LAJOUS et al, 2006)  

Os mecanismos pelos quais a deficiência de folato pode influenciar o processo de carcinogênese 

compreendem: a) redução do metiltetraidrofolato e hipometilação do DNA, aumentando as taxas 

de mutações através da instabilidade genômica, pois a metilação é um importante modulador da 

expressão genética; b) aumento dos erros na replicação de DNA; c) e hipermetilação de genes de 
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reparo de DNA ou supressores tumorais, conduzindo ao desenvolvimento do câncer. 

(SHRUBSOLE et al, 2001) 

Uma baixa ingestão de folato pode aumentar o risco de câncer colorretal. A mucosa intestinal é 

um tecido de alta renovação e, portanto, depende de um suprimento de folato para a correta 

composição e duplicação do DNA. As células neoplásicas possuem receptores específicos de alta 

afinidade com folato, e por serem células de rápida replicação são também extremamente 

dependentes dessa vitamina. (BALUZ, CARMO & ROSAS, 2002) 

A carência de folato pode ainda desencadear uma deficiência funcional de ferro, impedindo sua 

utilização pelas células mesmo quando os estoques de ferro são suficientes. Diante disso, 

preconiza-se a utilização do ferro junto com o folato nas populações em alto risco de deficiência e 

anemia (RIBEIRO et al, 2002). 

Poucos estudos exploram a deficiência nutricional de folato em mulheres brasileiras em idade 

reprodutiva. A maioria dos estudos sobre o consumo dietético de folato, no Brasil, foi realizada 

com gestantes, antes da fortificação. Em 1993, observou-se em 201 gestantes de um hospital 

municipal do Rio de Janeiro uma prevalência de 63,6% de consumo dietético inadequado de 

folato. (LIMA, SAUNDERS, & RAMALHO 2002) Já em 1996, na mesma cidade, foi referida 

uma prevalência de 80% de ingestão abaixo do recomendado, nas 74 gestantes avaliadas. 

(TRUGO, 1997) Um estudo com 99 gestantes de Fortaleza (1997-1998) mostrou um consumo 

abaixo de 70% de adequação em relação ao folato. (AZEVEDO & SAMPAIO, 2003) Em 2000, 

328 parturientes investigadas em um hospital público do Rio apresentaram 51,3% de prevalência 

de deficiência da vitamina. (FONSECA et al, 2003) O maior estudo foi conduzido em 2004 com 

1180 gestantes adolescentes no município do Rio de Janeiro, onde foi possível observar uma 

inadequação no consumo de folato de 75%. (BARROS et al, 2004)  

 

Padrão dietético 

 

O consumo dietético de folato tem sido um tema de grande interesse tendo em vista o papel dessa 

vitamina na melhoria da saúde reprodutiva das mulheres, principalmente nos países em 

desenvolvimento. (CRISTIAN, 2003) Além disso, uma ingestão adequada de folato pode 



Consumo alimentar e concentrações intra-eritrocitárias de folato em mulheres...                         Dantas, J.A. 

28 
 

 

funcionar como um importante fator protetor para doenças cardiovasculares por si só, ou 

indiretamente por diminuir o efeito da homocisteína. (ALFTHAN et al, 2003) 

Através de inquéritos dietéticos é possível distinguir hábitos alimentares e observar a evolução de 

uma população ao longo do tempo, (CASTRO et al, 2006) possibilitando a prática de intervenções 

que vão desde a educação nutricional até políticas públicas de alimentação e nutrição. (LÓPEZ et 

al, 2006) 

Contudo, a tarefa é complexa, uma vez que os padrões alimentares estão condicionados às 

circunstâncias sociais, culturais e econômicas que podem influenciar na objetividade das 

respostas, quando da utilização de métodos de investigação alimentar. 

Independente do método escolhido para quantificar o consumo alimentar, a obtenção de dados 

dietéticos válidos e confiáveis em estudos epidemiológicos é uma tarefa difícil, uma vez que não 

existe um método “padrão ouro” para avaliação da ingestão de alimentos e nutrientes, e os 

métodos utilizados estão sujeitos a variações e erros de medida (LOPES et al, 2003). No entanto, 

a criação e aperfeiçoamento de ferramentas rápidas de avaliação dietética tornaram-se úteis, 

confiáveis e válidas na análise de nutrientes específicos da dieta. (HICKLING et al, 2005)  

Para estimar a ingestão de nutrientes por um determinado período de tempo, a maioria dos estudos 

utiliza mais extensivamente o Questionário de Freqüência Alimentar (QFA), pois além de 

viabilizar a estimativa do consumo habitual, substituindo a mensuração do consumo de um ou 

vários dias pela informação global da ingestão em um maior período de tempo, é pratico, de 

aplicação rápida e apresenta menor custo quando comparado a outros métodos de avaliação, como 

múltiplos dias de registros dietéticos ou análises bioquímicas de amostras de sangue. (SLATER et 

al, 2003; BACARDÍ-GASCÓN et al, 2003; FISBERG et al, 2005) 

 

Parâmetros bioquímicos 

 

Na avaliação do status nutricional do folato as medidas bioquímicas mais utilizadas são as 

concentrações no soro e eritrócitos. (MAFRA & CAZZOLINO, 2007) 

A concentração plasmática pode ser utilizada para avaliar o consumo recente, com variações 

normais entre 3-17ng/mL. (JIMÉNEZ-SALAS et al, 2001) Já o folato intra-eritrocitário representa 
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a reserva tecidual, podendo refletir o consumo médio de folato de quatro meses prévios em 

virtude da meia-vida destas células. (JIMÉNEZ-SALAS et al, 2001; PÉREZ, HERTRAMPF & 

OLIVARES, 2005) 

Nas hemácias, o folato se encontra na forma de poliglutamatos ligados à hemoglobina cuja 

concentração é maior comparado ao folato plasmático. (MAFRA & CAZZOLINO, 2007) Os 

valores normais variam de 160 a 640ng/mL, e considera-se que a deficiência está instalada 

quando os níveis estão abaixo de 140ng/mL. (NASSER et al, 2005)  

Outro método utilizado para avaliar o estado de folato é através do número de lóbulos dos 

neutrófilos. Baseado na hipersegmentação dessas células, que é a primeira manifestação clínica da 

carência de folato, é possível detectar a deficiência. Ou ainda, pode ser avaliado a partir do 

método microbiológico com Lactobacillus casei a partir da presença de folato nas hemácias que 

permite ou não o crescimento bacteriano (RIBEIRO et al, 2002) 

A concentração sérica de homocisteína também pode ser usada como biomarcador de adequação 

do consumo dietético do nutriente. (ALMEIDA et al, 2008) Alguns autores sugerem que este tipo 

de avaliação pode oferecer uma correlação com a ingestão de folato melhor do que a própria 

concentração sanguínea da vitamina. (VRENTZOS et al, 2006; SELHUB, 2006)  

O Quadro 1 apresenta valores relacionados com os diferentes estados de folato no organismo. 

Quadro 1 - Valores relacionados com diferentes estados de folato 

    Depleção Deficiência 

Parâmetros Excesso Balanço 
positivo 

Normal Balanço 
negativo 

Depleção 
de folato 

Dano ao 
metabolismo: 
Deficiência de 

folato e 
eritropoiese 

Dano 
clínico: 

Anemia por 
deficiência 
de folato 

Folato sérico 
(ng/mL) 

>10 >10 >5 <3 <3 <3 <3 

Folato 
eritrocitário 

(ng/mL) 

>400 >300 >200 <200 <160 <120 <100 

Média de lóbulos 
dos neutrófilos 

<3,5 <3,5 <3,5 <3,5 <3,5 >3,5 >3,5 

Folato hepático 
(mg/g) 

>5 >400 >3 >3 <1,6 <1,2 <1 

Homocisteína Normal Normal Normal Normal Normal Alta Alta 
Eritrócitos Normal Normal Normal Normal Normal Normal Macroovaloc

ítico 
VCM Normal Normal Normal Normal Normal Normal Elevado 

Hemoglobina 
(g/dl) 

>12 >2 >12 >12 >12 >12 <12 

Fonte: Schaffer, 1993; Herbert, 1999. 
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2.4 Programa de Fortificação das Farinhas de Trigo e Milho com Ferro e Ácido Fólico 

 

As perdas de vitaminas que ocorrem naturalmente nos alimentos durante o seu processamento e 

armazenamento, associado ao aumento crescente na ingestão de alimentos industrializados, levaram 

à prática da adição de vitaminas e minerais aos alimentos processados, na tentativa de reduzir 

deficiências nutricionais nas populações. (LIBERATO & PINHEIRO-SANT’ANA, 2006)  

A fortificação de alimentos é a solução mais eficiente e viável para prevenir e combater carências de 

micronutrientes, uma vez que está disponível para os menos favorecidos, e grupos de risco de 

diferentes estados fisiológicos e faixa etária. (NILSON & PIZA, 1998)  

No Brasil, o alimento enriquecido ou fortificado é definido como aquele para o qual um ou mais 

nutrientes são adicionados, contendo um máximo de 15% da RDA para 100mL de alimentos 

líquidos e 30% da RDA para 100g de alimentos sólidos. (BRASIL, 1998) 

Considerando a dificuldade em alcançar os requerimentos de folato com uma dieta sem alimentos 

fortificados, e levando em consideração o valor de um aporte adequado através da suplementação 

desta vitamina no período periconcepcional; a fortificação de produtos com ácido fólico tem sido 

vista como uma alternativa para promover um aumento na ingestão dessa vitamina entre mulheres 

em idade reprodutiva. (RADER, 2002)  

Uma vez que cerca de 50% das gestações não são planejadas, é necessária uma medida de mais 

largo alcance como o enriquecimento dos alimentos para aumentar a ingestão de ácido fólico em 

nível populacional e, consequentemente, reduzir o risco de defeitos do tubo neural e outras más 

formações congênitas durante a gestação. (MEZZOMO et al, 2007; LUNET et al, 2008)  

No Canadá, a fortificação de alimentos com ácido fólico iniciou em 1975 com um nível mínimo de 

0,15mg/100g de farinha, e em 1998 foi determinado o enriquecimento em todos os cereais de 

consumo humano. A Guatemala começou a adotar o programa em 1992 com a adição de 0,35-

0,45mg/kg, baixos quando comparados aos níveis estabelecidos pelo México (2,0mg/kg) e Costa 

Rica (1,5mg/kg). (MARTÍNEZ et al, 2005)  

Em 1996, na Austrália e Nova Zelândia, foi autorizada a fortificação voluntária de alimentos com 

ácido fólico objetivando a prevenção dos defeitos do tubo neural. (SANTOS & PEREIRA, 2007)  
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Nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA) determinou a fortificação de cereais 

manufaturados em 1998, acrescentando 0,14mg de ácido fólico para cada 100g de farinha. 

(MEZZOMO et al, 2007) 

Em janeiro de 2000, o Ministério da Saúde do Chile estabeleceu a fortificação das farinhas com 

ácido fólico numa concentração de 0,22mg para cada 100g de farinha. (NAZER, 2006; PARDO, 

2007) E no Reino Unido, a Food Standdards Agency determinou a obrigatoriedade da fortificação 

dos pães com ácido fólico em abril de 2006. (SANTOS & PEREIRA, 2007) 

Através da Resolução – RDC n° 344 (DOU de 18/12/2002) de 13 de dezembro de 2002, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou o Regulamento Técnico para Fortificação das 

Farinhas de Trigo e Milho com Ferro e Ácido Fólico no Brasil, tornando obrigatória a referida 

fortificação em todos os estados. Desde Junho de 2004, cada 100g dessas farinhas devem conter no 

mínimo 4,2 mg de ferro e 0,15 mg de ácido fólico. (BRASIL, 2002) 

Por outro lado, alguns especialistas no Brasil têm questionado que talvez apenas a fortificação de 

farinhas não seja suficiente, considerando a diversidade dos hábitos alimentares regionais. Os dados 

da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF 2002-2003) permitem avaliar em parte esta questão. Para 

os produtos farináceos encontrados com freqüência apreciável na POF (fubá, creme e flocos de 

milho, farinha de trigo, massas, panificados e biscoitos) a disponibilidade média diária domiciliar foi 

de 106,1g, permitindo um aporte adicional de ácido fólico de 0,16mg/dia. (SANTOS & PEREIRA, 

2007)  

Aproximadamente quarenta países tornaram obrigatória a fortificação de farinhas com ácido fólico, 

em maioria países da América e alguns da África e Ásia. Porém, apenas cinco avaliaram o impacto 

da estratégia. (SANTOS & PEREIRA, 2007) Na Europa e Oceania, até o momento, nenhum país 

adotou esta medida. (MABERLY & STANLEY, 2005).  

A fortificação de alimentos tem sido encarada por muitos como uma alternativa provável de êxito, 

(MCNULTY, CUSKELLY & WARD, 2000) podendo oferecer aumento na ingestão de nutrientes 

de forma efetiva, rápida e com baixo custo. No entanto, o conhecimento da população no que diz 

respeito à importância dos produtos enriquecidos e principais fontes alimentares, também se faz 

necessário, devendo a fortificação alimentar ser encarada como parte da educação nutricional. 

(LIBERATO & PINHEIRO-SANT’ANA, 2006) 
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3.0 MÉTODOS  

 

3.1 Local do Estudo 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida em Unidades Básicas de Saúde da região metropolitana do 

Recife/PE, Nordeste do Brasil. 

 

 

3.2 Desenho do Estudo 

 

 

Foi desenvolvido um estudo de corte transversal, do tipo descritivo, envolvendo mulheres em 

idade reprodutiva, para a avaliação do consumo alimentar e concentrações intra-eritrocitárias de 

folato. 

 

 

3.3 População de Estudo 

 

 

Participaram do estudo mulheres em idade reprodutiva entre 15 e 45 anos, inclusives, atendidas nas 

unidades públicas de saúde da região metropolitana do Recife/PE, no período de outubro de 2007 a 

julho de 2008. 

As informações primárias para a realização deste estudo foram utilizadas a partir da pesquisa: 

“Impacto do Consumo de Farinhas de Trigo e Milho Fortificadas com Ácido Fólico sobre as 

Concentrações de Folato Intra-eritrocitário de Mulheres em Idade Reprodutiva na Região 

Metropolitana do Recife”, viabilizado mediante convênio com o CNPq, submetido ao edital 

051/2005 e aprovado sob o n° 401893/2005-7.  
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3.4 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídas do estudo mulheres com alterações menstruais do tipo hipermenorréia (mais de 

oito dias de perdas menstruais por ciclo); portadoras de anemia falciforme, patologias endócrinas 

(diabetes, distireoidismos ou distúrbios hormonais de crescimento) ou auto-imunes (lúpus e outras 

doenças que exigem dieta especial e/ou uso de drogas para controle da patologia); usuárias de 

drogas que interferissem no metabolismo do folato a exemplo dos antiepilépticos, aminopterina, 

metotrexate, trimetropim, pirimetamina e sulfasalazina; usuárias de suplementos vitamínicos 

contendo ácido fólico ou vitaminas do complexo B nos três meses prévios à pesquisa; mulheres 

que tiveram parto ou aborto nos últimos três meses; gestantes, lactantes e pacientes com tumores 

benignos ou malignos, tratadas ou não nos últimos 12 meses. 

 

3.5 Amostragem 

 

3.5.1 Tamanho Amostral 

 

A determinação do tamanho amostral tomou como base para estimativa do número de mulheres que 

deveriam compor a amostra, uma prevalência de inadequação no consumo de folato de 50,0% (P), 

com precisão de 8,0% (d) e uma confiabilidade de 95,0% (z). Por se tratar de uma amostra em 

poli etapas foi considerada uma correção do efeito do desenho de 2,1 (c). O dimensionamento do 

tamanho amostral foi calculado utilizando-se a fórmula (HENDERSON & SUNDERESAN, 

1982): 

n = z2 x P x (1-P) x c/d2 

 

A amostra mínima foi de aproximadamente 315 mulheres. Para suprir eventuais perdas, fez-se 

uma correção do tamanho amostral com adição de 15%, resultando numa amostra de 363 
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mulheres. No total, foram estudadas 360 mulheres. As perdas ocorreram por inadequação do 

material biológico coletado.  

3.5.2 Seleção da Amostra 

 

 

A seleção amostral deu-se por conglomerados em dupla etapa. Do total de unidades básicas de 

saúde do município (104) foram selecionadas no primeiro momento 9 unidades, fazendo-se uso de 

uma tabela de números aleatórios; e num segundo momento, foram escolhidas aleatoriamente 40 

mulheres fidelizadas às respectivas unidades de saúde.  

 

3.6 Variáveis de Análise 

 

Para o presente estudo, foram utilizados as variáveis idade, escolaridade, renda familiar consumo 

alimentar de folato e concentrações de folato intra-eritrocitário descritos e categorizados segundo o 

quadro baixo (Quadro 2). 

Quadro 2 - Descrição das variáveis e categorizações utilizadas no estudo.  

 

VARÁVEIS  DESCRIÇÃO CATEGORIAS  

Idade Estágio de vida 15-18 anos 

≥ 19 anos 

Escolaridade Números de anos completos de estudo Ensino fundamental 

Ensino médio e superior 

Renda familiar Renda dos membros da família que trabalham e residem 

no mesmo domicílio expressa em salários mínimos 

≤ 2 salários mínimos 

> 2 salários mínimos 

Bioquímica Concentrações de folato intra-eritrocitário 

(Eletroquimioiluminescência em equipamento Elecsys® 

2010 System da Roche Diagnostica Brasil) 

< 342ng/mL 

342 || 786ng/mL 

> 786ng/mL 

Consumo alimentar Questionário de Freqüência Alimentar (QFA) 

Método de inquérito alimentar útil quando se deseja 

conhecer a ingestão habitual de indivíduos ou grupos 

(FISBERG et al, 2005). 

Consumo de folato 
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3.7 Procedimentos e Técnicas 

 

As entrevistas para a obtenção dos dados dietéticos foram realizadas por uma equipe composta por 

duas técnicas e uma aluna da pós-graduação em nutrição da Universidade Federal de Pernambuco. 

Para assegurar a fidedignidade dos dados, todos os integrantes da pesquisa receberam treinamento 

e orientação sobre os procedimentos e a rotina de desenvolvimento da pesquisa. As entrevistadas 

eram abordadas em um local previamente selecionado (Unidade de Saúde da Família).  

 

3.7.1 Instrumentos da Coleta 

 

As mulheres avaliadas foram esclarecidas sobre os objetivos da pesquisa e responderam a um 

questionário pré-codificado que abordava variáveis sócio-econômicas, biológicas e de consumo 

alimentar (Apêndice A).  

 

3.7.2 Avaliação Dietética 

 

O consumo alimentar foi avaliado pelo Questionário de Freqüência Alimentar Quantitativo (QFAQ) 

(Apêndice B) previamente validado por Salas, et al. (2003), com adaptações para alimentos de uso 

comum na região. A ferramenta inclui uma relação de diversos alimentos fontes de folato, 

farinhas fortificadas e seus subprodutos. O instrumento foi pré-testado em uma sub-amostra 

(n=30) de mulheres que apresentavam as mesmas características das incluídas no estudo.  

O QFAQ foi aplicado com o auxílio de um álbum com fotos coloridas de utensílios e alimentos, 

elaborados especificamente para a pesquisa, baseados em Medeiros, et al. (2007) e Zaboto, et al. 

(1996), objetivando uma melhor precisão das quantidades ingeridas. Os resultados foram 

transformados em gramas utilizando as tabelas de Pinheiro, et al. (2004), Fisberg, et al. (2002) e 

Martins (1982) seguindo essa ordem de apresentação (Apêndice C).  
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Os alimentos e preparações específicas que foram citados e que não constavam nas referidas 

tabelas, foram adquiridos em supermercados locais e pesados em balança eletrônica digital da 

marca Plenna, modelo Nutri, graduada em gramas, com capacidade de pesagem de até 2000g e 

precisão de 1g. Realizaram-se medidas e pesagens seguindo um padrão de três pesagens por 

porção ou medida caseira. Posteriormente, foi obtida a média em gramas dessas medidas e 

utilizada como padrão (GONDIM, 2007) (Anexo A).  

O consumo dietético foi analisado pelo programa DietSys software versão 4.01 (National Cancer 

Institute, Bethesda, MD, USA) que utiliza como base de dados a Tabela de Composição Química 

dos Alimentos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, 2001). A escolha 

deu-se em virtude de não haver tabelas brasileiras, até o momento, que analisassem o ácido fólico 

após a fortificação das farinhas de trigo e milho. Além do mais, a referida tabela leva em 

consideração a fortificação de cereais manufaturados com ácido fólico em concentrações que se 

assemelham as estabelecidas para enriquecimento das farinhas de trigo e milho no Brasil.  

Alguns alimentos não contidos no programa foram inseridos a partir de dados dos rótulos dos 

produtos. 

Os resultados do consumo de folato foram comparados com os valores da Dietary Reference 

Intakes (DRI’s) propostos pelo Institute of Medicine (IOM). (IOM, 2002)  

A amostra foi dividida em duas faixas de idade (15 a 18 anos e 19 anos ou mais) levando em 

consideração as recomendações da DRI’s para cada grupo. Foram determinados como valores 

mínimos de ingestão do nutriente os valores de Necessidade Média Estimada (Estimated Average 

Requeriment – EAR), considerando em risco para ingestão insuficiente de folato as mulheres que 

não alcançaram a EAR, a qual é 330 µg para adolescentes entre 14-18 anos e 320 µg para 

mulheres com 19 anos ou mais. Para avaliar a possibilidade de efeitos adversos resultantes da 

ingestão elevada do nutriente, foi considerada a recomendação do Limite de Ingestão Máximo 

Tolerável (Tolerable Upper Intake Level-UL), de acordo com as faixas etárias pré-estabelecidas 

(800 µg para adolescentes entre 15-18 anos e 1000µg para as mulheres com idade igual ou maior 

a 19 anos). Foi considerada em risco potencial a porcentagem de mulheres que excederam os 

valores de referência do UL para o nutriente. 
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3.7.3 Avaliação Laboratorial 

 

Os indivíduos que concordaram em participar da pesquisa foram orientados a procurar uma das 

unidades dos Laboratórios Paulo Loureiro, Dalmo Oliveira ou DILAB (Laboratórios NKB) para a 

coleta de sangue, ou tiveram o sangue coletado na própria unidade de saúde em tubo adequado 

contendo anticoagulante (heparina ou EDTA). Para análise dos parâmetros bioquímicos, 

procedeu-se a coleta de 5 ml de sangue por punção venosa cubital. As amostras foram 

devidamente protegidas da luz e mantidas refrigeradas até a realização da avaliação hematológica. 

A determinação da concentração do folato intra-eritrocitário foi realizada através do Imunoensaio 

Elecsys® RBC Folate, utilizando a técnica de eletroquimioiluminescência (ECLIA), em 

equipamento Elecsys® 2010 System da Roche Diagnostica Brasil. Os kit´s de reagentes Elecsys® 

RBC Folate utilizados na pesquisa foram fornecidos pela Roche Diagnóstica do Brasil. O 

equipamento Elecsys® 2010 System e pessoal técnico de laboratório envolvidos na pesquisa 

foram dos Laboratórios NKB. 

A primeira etapa na quantificação do folato intra-eritrocitário é a determinação do hematócrito 

(valores normais de referência: 35 a 46%) e preparação do hemolisado da amostra, o que se obtém 

com o auxílio de uma solução lisante de ácido ascórbico que libera o folato intracelular. O 

hemolisado é então submetido à análise da concentração de folatos. 

O teste Elecsys® RBC Folate utiliza o princípio de competição através da proteína específica de 

fixação natural do folato (FBP – Folate Binding Protein). O folato contido na amostra compete 

com o folato adicionado, marcado com biotina, pelos sítios de fixação no complexo FBP marcado 

com rutênio (GUNTER et al, 1996).   Para o cálculo de resultados da concentração de folato 

intra-eritrocitário foi utilizada a Fórmula 1, para converter ng/mL em  nmol/L de folatos: 

Fórmula 1: 

concentração (nmol/L) = concentração (ng/mL) x 2,265 

 

O Elecsys® 2010 System (Roche Diagnóstica do Brasil) calcula automaticamente a concentração 

do folato intra-eritrocitário utilizando a Fórmula 2 em cada amostra: 
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Fórmula 2: 

concentração de folato intra-eritrocitário  (ng/mL) =  concentração de folato x 31 x100                                                                                          

                                                                                   %   hematócrito 

Para as concentrações de folato eritrocitário foram adotadas as categorias: < 342ng/mL (baixo), 

342 || 786ng/mL (normal) e >786ng/mL (elevado), levando em consideração a referência 

laboratorial, de acordo com equipamento e kits utilizados na análise das amostras. 

 

3.8 Análise dos Dados 

 

A base de dados foi compilada no Programa Epi Info versão 6.04 (CDC/WHO, Atlanta, GE, USA), 

com dupla entrada, e posterior uso do modo validate para checar eventuais erros de digitação. 

Para as análises estatísticas, foi empregado o SPSS versão 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

Inicialmente, as variáveis contínuas foram testadas segundo a normalidade da distribuição pelo teste 

de Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors. A variável consumo de folato que apresentou 

distribuição não normal sofreu transformação logarítmica (Ln) e foi retestada pelo mesmo teste de 

normalidade. As concentrações do folato eritrocitário tiveram distribuição normal e foram descritas 

sobre a forma de média e desvio padrão. O consumo transformado em logaritmo neperiano 

apresentou distribuição normal, e foi descrito sob a forma de média geométrica e intervalo de 

confiança de 95%. Na comparação das médias foi realizado o teste t – Student, para dados não 

pareados, e no estudo de associação, a correlação de Pearson. Foi empregado um nível de 

significância de 5% (p<0,05) para a rejeição da hipótese de nulidade. 

 

3.9 Aspectos Éticos 

 

O protocolo de estudo foi submetido e aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa do Instituto 

Materno-Infantil de Pernambuco (IMIP), de acordo com as normas exigidas para pesquisas 

envolvendo seres humanos e registrado no Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) em 
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reunião no dia 05/01/2006, com declaração expedida em 27/01/2006, sob o processo de nº 719 

(Anexo B).  

As mulheres participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice D), após a explicação dos objetivos e concordância em participar do estudo. 
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4.0 RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

CONSUMO E CONCENTRAÇÕES INTRA-ERITROCITÁRIAS DE FOL ATO EM 

MULHERES EM IDADE REPRODUTIVA DO RECIFE, NORDESTE D O BRASIL. 

 

 

Artigo original que será submetido à publicação pela revista  

Archivos Latinoamericanos em Nutrición 
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RESUMO 

Foi avaliado o consumo e concentrações intra-eritrocitárias de folato em mulheres do Recife, 

mediante estudo de corte transversal, envolvendo 360 mulheres, de 15 a 45 anos, aleatoriamente 

rastreadas, por amostragem em dupla etapa, de 9 das unidades públicas de saúde, da cidade do 

Recife, em 2007-2008. O consumo de folato foi avaliado pelo Questionário de Freqüência 

Alimentar Quantitativo, e comparado com os valores da Dietary Reference Intakes-DRI’s. O status 

orgânico de folato foi avaliado pelas concentrações intra-eritrocitárias. A media geométrica do 

consumo diário de folato foi 627,1[IC95%600,4-655,0]µg/dia. A freqüência de mulheres com risco de 

ingestão de folato abaixo da recomendação foi 16,0% para adolescentes (<330µg/dia) e 6,3% para 

adultas jovens (<320µg/dia). A prevalência de mulheres cujo consumo excedeu o limite máximo 

tolerável de ingestão foi 48,0% (>800µg/dia) e 13,7% (>1000µg/dia) para adolescentes e adultas, 

respectivamente. A média do folato eritrocitário foi 793,5±157,6 ng/mL. O consumo não mostrou 

correlação com as concentrações eritrocitárias (r= 0,058 e p= 0,274). Maiores concentrações de 

folato eritrocitário foram observadas em mulheres adultas jovens (p= 0,004) e entre aquelas com 

renda até dois salários mínimos (p= 0,042). Nas mulheres do Recife, o consumo e concentrações 

eritrocitárias de folato foram em média superiores às recomendações. É importante monitorar o 

enriquecimento das farinhas e ter cautela no incentivo à suplementação de ácido fólico no período 

periconcepcional. 

Palavras chaves: consumo alimentar, mulheres, folato, fortificação, folato eritrocitário.  
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ABSTRACT 

Folate food intake and red blood cell folate concentrations were assess in women from Recife, 

Northeast Brazil. Following a two stages sampling procedure, a cross-sectional study was carried 

out involving 360 women, between 15-45y, in 2007-2008. Folate intake was evaluated by a 

Quantitative Food Frequency Questionnaire, and compared with the values of the Dietary Reference 

Intakes- DRI's.  Folate status was evaluated by red blood cell folate concentrations. Geometric mean 

of folate intake was 627,1[IC95%600,4-655,0]µg/day. The frequency of women at risk for folate 

intake below the recommendation was 16.0% for adolescents (<330µg/dia) and 6.3% for young 

adult (<320µg/dia). The prevalence of women whose consumption exceeds the maximum tolerable 

intake was 48.0% (> 800µg/dia) and 13.7% (> 1000µg/dia) for adolescents and adults, respectively. 

The mean of the red blood cell folate concentrations was 793,5±157,6 ng/mL. Folate rich-food 

intake did not show any correlation with red blood cell folate concentrations (r= 0,058 and p= 

0,274). It is important to monitor the effectiveness of the food fortification programme and to have 

caution when recommending folic acid supplementation in the periconception period. 

Key words: Food consumption, women in reproductive age, folate, fortification, red blood cell 

folate. 
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INTRODUÇÃO  
 
O folato é uma vitamina B importante para o metabolismo, pois está envolvida em um grande 

número de reações bioquímicas essenciais a vida (1). A compreensão do seu papel metabólico tem 

alcançado destaque no âmbito da Saúde Pública (2). Mulheres em idade reprodutiva constituem um 

grupo vulnerável à deficiência de folato (3). Uma ingestão inadequada nesse período parece estar 

associada a uma maior incidência de má formações congênitas (4). 

São escassas as contribuições na literatura alusivas ao consumo de folato no período 

periconcepcional. No entanto, estudos de abrangência nacional com gestantes têm demonstrado que 

o déficit no consumo desse micronutriente é um problema de Saúde Pública (5-9).  

Inquéritos dietéticos possibilitam identificar inadequações alimentares e permitem caracterizar 

hábitos e observar a evolução de uma população ao longo do tempo (10). Já os marcadores 

bioquímicos minimizam possíveis falhas quando do uso de inquéritos dietéticos, pois reflete a 

quantidade ingerida e metabolizada de um nutriente (11). O marcador bioquímico de maior validade 

para avaliar a reserva de folato é a sua concentração nos eritrócitos, pois pode refletir o status da 

vitamina em longo prazo (12,13). 

São desconhecidas, até o momento, investigações no contexto brasileiro que avaliaram o consumo 

de folato e suas concentrações eritrocitárias em mulheres em idade reprodutiva, após a implantação 

do programa de fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico. 

Este estudo teve por objetivo avaliar o consumo alimentar de folato e as concentrações intra-

eritrocitárias dessa vitamina em mulheres em idade reprodutiva atendidas nas unidades públicas de 

saúde do Recife, Nordeste do Brasil. 

MÉTODOS 
 
Foi desenvolvido um estudo de corte transversal, em mulheres em idade reprodutiva para a 

avaliação do consumo e concentrações eritrocitárias de folato. Os critérios de elegibilidade foram: 

idades entre 15 e 45 anos, inclusives, não grávidas e não lactantes, não usuárias de drogas que 

interferissem no metabolismo do folato e de suplementos vitamínicos contendo ácido fólico ou 
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vitamina B nos últimos três meses, além de ausência de patologias endócrinas, auto-imunes, 

alterações menstruais e anemia falciforme. 

A determinação do tamanho amostral tomou como base para estimativa do número de mulheres que 

deveriam compor a amostra, uma prevalência de inadequação no consumo de folato de 50,0% (P), 

com precisão de 8,0% (d) e uma confiabilidade de 95,0% (z). Por se tratar de uma amostra em poli 

etapas foi considerada uma correção do efeito do desenho de 2,1 (c). O tamanho foi calculado a 

partir da fórmula: n= z2 x P x (1-P) x c/d2 (14). A amostra mínima foi de aproximadamente 315 

mulheres. Para suprir eventuais perdas, fez-se uma correção do tamanho amostral com adição de 

15%, resultando numa amostra de 363 mulheres. No total, foram estudadas 360 mulheres. As perdas 

ocorreram por inadequação do material biológico coletado. A seleção deu-se por conglomerados em 

dupla etapa. Do total de unidades básicas de saúde do município (104) foram selecionadas no 

primeiro momento 9 (nove) unidades, fazendo-se uso de uma tabela de números aleatórios; e num 

segundo momento, foram escolhidas aleatoriamente 40 mulheres fidelizadas às respectivas unidades 

de saúde.  

Para avaliação do consumo de folato foi utilizado o Questionário de Freqüência Alimentar 

Quantitativo (QFA) previamente validado (15), com adaptações para alimentos de uso comum na 

região. O instrumento foi pré-testado em uma sub-amostra (n=30) de mulheres que apresentavam as 

mesmas características das mulheres incluídas no estudo.  

O QFA foi aplicado com o auxílio de um álbum com fotos coloridas de utensílios e alimentos, 

elaborados especificamente para a pesquisa, baseados em Medeiros, et al. (16) e Zaboto, et al. (17), 

objetivando uma melhor precisão das quantidades ingeridas. Os resultados foram transformados em 

gramas utilizando as tabelas de Pinheiro, et al. (18), Fisberg, et al. (19) e Martins (20), seguindo essa 

ordem de apresentação. Os alimentos e preparações específicas que foram citados e que não 

constavam nas referidas tabelas, foram adquiridos em supermercados e pesados (21).  

O consumo dietético foi analisado pelo programa DietSys versão 4.01 (National Cancer Institute, 

Bethesda, MD, USA) que utiliza como base de dados a Tabela de Composição Química de 
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Alimentos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) (22). Esta foi adotada por 

levar em consideração a fortificação de cereais manufaturados com ácido fólico em concentrações 

que se assemelham as estabelecidas para enriquecimento das farinhas de trigo e milho no Brasil. 

Alguns alimentos não contidos no programa foram inseridos a partir de dados dos rótulos dos 

produtos. 

Os resultados do consumo de folato foram comparados com os valores da Dietary Reference Intakes 

(DRI’s) propostos pelo Institute of Medicine (IOM). (23) A amostra foi dividida em duas faixas de 

idade (15 a 18 anos e 19 anos ou mais) levando em consideração as recomendações da DRI’s para 

cada grupo. Foram determinados como valores mínimos de ingestão do nutriente os valores de 

Necessidade Média Estimada (Estimated Average Requeriment – EAR), considerando em risco para 

ingestão insuficiente de folato as mulheres que não alcançaram a EAR, a qual é 330 µg para 

adolescentes entre 14-18 anos e 320 µg para mulheres com 19 anos ou mais. Para avaliar a 

possibilidade de efeitos adversos resultantes da ingestão elevada do nutriente, foi considerada a 

recomendação do Limite de Ingestão Máximo Tolerável (Tolerable Upper Intake Level-UL), de 

acordo com as faixas etárias pré-estabelecidas (800 µg para adolescentes entre 15-18 anos e 1000µg 

para as mulheres com idade igual ou maior a 19 anos). Foi considerada em risco potencial a 

porcentagem de mulheres que excederam os valores de referência do UL para o nutriente. 

Para análise do folato eritrocitário, procedeu-se a coleta de 5 ml de sangue por punção venosa 

cubital. As amostras foram colhidas em unidades dos Laboratórios NKB ou na própria unidade de 

saúde. A determinação da concentração de folato eritrocitário foi realizada por técnica de 

imunoensaio, utilizando a eletroquimioiluminescência em equipamento Elecsys® 2010 System da 

Roche Diagnostica Brasil (kit´s Elecsys® RBC Folate, Roche Diagnóstica do Brasil). Para as 

concentrações eritrocitárias foram adotadas as categorias: <342ng/mL (baixo), 342|| 786ng/mL 

(normal) e >786ng/mL (elevado), levando em consideração a referência laboratorial, de acordo com 

a técnica e equipamento utilizado na análise das amostras. 
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A base de dados foi compilada no Programa Epi Info versão 6.04 (CDC/WHO, Atlanta, GE, USA), 

com dupla entrada, e posterior uso do modo validate para checar eventuais erros de digitação. Para 

as análises estatísticas, foi empregado o SPSS versão 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

Inicialmente, as variáveis contínuas foram testadas segundo a normalidade da distribuição pelo teste 

de Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors. A variável consumo de folato que apresentou 

distribuição não normal sofreu transformação logarítmica (Ln) e foi retestada pelo mesmo teste de 

normalidade. As concentrações de folato eritrocitário tiveram distribuição normal e foram descritas 

sobre a forma de média e desvio padrão. O consumo transformado em logaritmo neperiano 

apresentou distribuição normal, e foi descrito sob a forma de média geométrica e intervalo de 

confiança de 95%. Na comparação das médias foi realizado o teste t – Student, para dados não 

pareados, e no estudo de associação, a correlação de Pearson. Foi empregado um nível de 

significância de 5% (p<0,05) para a rejeição da hipótese de nulidade.  

O protocolo de estudo foi submetido e aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa do Instituto 

Materno-Infantil, de acordo com as normas exigidas para pesquisas envolvendo seres humanos. 

RESULTADOS 
 
Foram estudadas 360 mulheres. As características sócio-demográficas mostraram que 78,6% das 

mulheres tinham renda familiar mensal de até dois salários mínimos, e 63,7% estudaram até o 

ensino fundamental. A média de idade do grupo foi 31,03±8,36. Quanto à distribuição etária, houve 

um número significantemente menor (p=0,000) de mulheres na faixa etária de 15-18 anos (6,9%) 

comparado as de idade igual ou maior a 19 anos (93,1%).  

A ingestão de folato de todas as mulheres foi em média 627,1[IC95% 600,4-655,0] µg/dia, bem 

acima das necessidades estimadas para população. O consumo médio de folato entre as faixas 

etárias e a prevalência de indivíduos do grupo cuja ingestão está abaixo da recomendação (EAR) 

pode ser observado na tabela 1. Um fato que chama atenção é a baixa freqüência de mulheres com 

risco de ingestão insuficiente de folato para ambas as faixas etárias.  A prevalência de mulheres que 
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podem estar em risco de efeito adverso a saúde devido à ingestão excessiva de folato foi elevada 

para àquelas com faixa etária entre 15-18 anos (48,0%).  

Não foram encontradas diferenças entre as médias do consumo de folato e as covariáveis 

escolaridade, idade e renda familiar (Tabela 2). Por sua vez, mulheres com renda até 2 salários 

mínimos apresentaram uma tendência de ingestão de folato maior comparada àquelas com renda 

superior a 2 salários mínimos (p=0,06), embora não validada do ponto de vista estatístico. 

A média das concentrações de folato eritrocitário foi de 793,5±157,6 ng/mL, em que 0,6% das 

mulheres apresentaram reservas baixas (< 342ng/mL), 50,8% estavam dentro da faixa de 

normalidade (342 || 786ng/mL) e em 48,6% os valores situaram-se acima de 786ng/mL. 

Quanto menor a renda (≤ 2 SM), maior a concentração de folato eritrocitário (p=0,042). Em relação 

a faixa etária, mulheres entre 15-18 anos apresentaram concentrações menores de folato comparadas 

às com 19 anos ou mais (p=0,004).  

O consumo alimentar de folato não mostrou correlação com as concentrações de folato eritrocitário 

(Figura 1). 

DISCUSSÃO  
 
Poucos estudos avaliaram o consumo de folato e o efeito da sua exposição dietética sobre as 

concentrações eritrocitárias em mulheres em idade reprodutiva, após a regulamentação do programa 

de fortificação das farinhas de trigo e milho. A determinação desses parâmetros é importante para o 

monitoramento e avaliação da eficácia do programa.  

Na casuística observada, a freqüência significativamente maior de mulheres adultas jovens e de 

meia idade (≥19 anos), comparada às adolescentes (15-18 anos), poderia ser atribuída à baixa 

procura dessas adolescentes nas unidades de saúde. 

O consumo de folato é um fato que merece atenção. Nas mulheres do Recife, a média encontrada foi 

627,1[IC95% 600,4-655,0] µg/dia, superior ao descrito por Ferreira et al. (404,7 µg/dia) ao avaliar o 

consumo de folato em mulheres em idade reprodutiva da cidade de Porto Alegre – Brasil (24), e por 

Salas et al. (422±222µg/dia), no México (15). Hertrampf et al. observaram uma ingestão média de 
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427±18µg/dia no Chile (25), e Rebolledo et al., 423,7±169µg/dia em mulheres de 18-36 anos de 

idade na região metropolitana do Chile (26). Dietrich et al. (27), utilizando dados do National 

Health and Nutrition Examintion Surveys (NHANES), conduzidos durante 1988-1994 e 1999-2000, 

mencionaram que o consumo de folato na população americana pós-fortificação foi 294±12,6µg/dia 

e 302±15,8µg/dia em mulheres de 20-39 anos e 40-59 anos, respectivamente. Após a introdução da 

fortificação com ácido fólico nos Estados Unidos (EUA), Yen et al. (28) referiram que a ingestão de 

folato por mulheres entre 21 e 47 anos foi de 373,5±155,6µg/dia, e 458,5±221,5 µg/dia quando 

suplementadas. Resultados estes, inferiores àqueles observados na nossa investigação. É provável 

que essas flutuações encontradas em relação à literatura se devam aos hábitos alimentares e padrão 

dietético potencialmente diferentes de cada grupo populacional. A escassez de dados e as variações 

na metodologia e pontos de cortes encontrados na literatura dificultaram a comparação de dados 

referentes à freqüência de mulheres cuja ingestão de folato se aproxima ou afasta-se dos valores 

propostos pelas DRI’s.  

A elevada proporção de mulheres (15-18 anos) que excedeu a UL para o consumo de folato é um 

fato que merece atenção. O excesso de ingestão desse nutriente pode mascarar a deficiência de 

vitamina B12, propiciando o desenvolvimento de danos neurológicos progressivos e irreparáveis 

através da provável desmielinização neuronial (29). No Canadá, muitos profissionais de saúde 

solicitam medidas de controle no incentivo à suplementação de ácido fólico em pacientes com altas 

concentrações de folato durante o período periconcepcional (30).  

Em nossa amostra verificamos que a média das concentrações do folato eritrocitário foi superior 

(793,5±157,6ng/mL) as reportadas em outros estudos. Dietrich et al. (27) identificaram uma média 

de 245,4±7,1ng/mL para mulheres americanas entre 20-39 e 277,7±9,5ng/mL para mulheres entre 

40-59 anos, após a fortificação. Utilizando dados do NHANES 1999-2000 e o NHANES 2001-

2002, foi observado concentrações de folato eritrocitário de 279,9±4,7ng/mL e 277,3±4,6ng/mL em 

americanas, respectivamente (31). Hertrampf et al. (25) constataram valores médios de 
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312,1±79,0ng/mL em 605 mulheres em idade reprodutiva no Chile. Resultado mais próximo ao da 

nossa casuística foi encontrado por Clifford et al. (32), na Califórnia, quando avaliaram mulheres 

acima de 18 anos, não grávidas e não suplementadas com ácido fólico (573,9±20,8ng/mL). 

A média mais elevada das concentrações de folato eritrocitário observada na nossa investigação 

poderia ser atribuída ao enriquecimento das farinhas com concentrações de ácido fólico muito acima 

do estabelecido como valor mínimo pela legislação brasileira (150µg/100g). Boen et al. (33) 

analisaram os níveis de ácido fólico em algumas farinhas enriquecidas no Brasil e observaram que a 

concentração média de folato foi 325± 22µg/100g para as farinhas de milho e 228µg ± 8µg/100g 

para as farinhas de trigo.  

A tendência de um maior consumo de folato observado nas mulheres que recebiam até dois salários 

mínimos pode ser apoiada pelo status do folato intra-eritrocitário, que mostrou que quanto mais 

baixa a classe econômica, maior a concentração de folato eritrocitário. A influência da condição 

socioeconômica nos hábitos alimentares do grupo, associado às limitações dependentes do viés de 

memória de hábitos alimentares passados poderiam explicar a tendência de consumo maior, embora 

não significativa. Garcia et al. (34) mencionaram que a condição econômica pode influenciar o 

perfil alimentar do grupo, podendo superestimar o consumo para minimizar a dimensão da pobreza 

ou subestimar segundo a expectativa do entrevistado com relação à pesquisa. O aumento das 

concentrações eritrocitárias de folato pode ser resultado do aporte nutricional da vitamina 

proveniente de alimentos enriquecidos. No extremo sul do Brasil, foi verificado que classes 

econômicas mais baixas consomem alimentos fontes de ácido fólico contido nas farinhas em 

quantidades satisfatórias (24). Estas podem ser consideradas fontes importantes na dieta da 

população menos favorecida, pois apresentam densidades energéticas elevadas e custo relativamente 

acessível quando comparados a outras fontes alimentares. Darmon et al. (35), em um estudo 

realizado na França, constataram a influência da restrição econômica sobre a seleção de alimentos. 

Os custos para uma população de baixa renda podem influenciar o consumo de alimentos de maior 

densidade energética (massa, pão, biscoito, etc.). 
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De acordo com a Pesquisa de Orçamento Familiar realizada no Brasil pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE (2002-2003), os produtos de panificação representam 13,2% da 

distribuição percentual monetária, sendo o terceiro grupo de alimentos que gera maior dispêndio na 

região metropolitana do Recife (36). 

A diferença encontrada nas médias de folato eritrocitário em relação à distribuição etária poderia ser 

atribuída à heterogeneidade no número de mulheres alocadas nas duas classes. Apenas 25 mulheres 

tinham idade entre 15-18 anos e 335 compreendiam mulheres com 19 anos ou mais. Uma 

distribuição mais homogênea entre as categorias poderia não refletir tal diferença. Outra possível 

justificativa seria uma maior ingestão de alimentos fontes de ácido fólico pelo grupo etário de maior 

idade. Ferreira et al. (24) observaram uma correlação significativa entre a idade e alimentos fontes 

de ácido fólico. Quanto maior a idade, maior o consumo de alimentos fontes de folato.  

Por outro lado, a possível inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, deslocando sua 

alimentação do ambiente doméstico pode ser um outro fator plausível para explicar o aumento nas 

concentrações de folato eritrocitários entre mulheres com 19 anos ou mais. Devido à praticidade, 

podem optar por alimentos semiprontos, pães, massas ou salgadinhos com base em farinhas 

fortificadas. Nestas, o ácido fólico se apresenta na forma sintética, portanto mais biodisponível 

quando comparado ao folato natural, podendo refletir níveis maiores de folato eritrocitário. Segundo 

Schlindwein et al. (37), a participação da mulher no mercado de trabalho pode afetar positivamente 

o consumo de alimentos mais práticos, o que demanda menos tempo para seu preparo. Garcia et al. 

(34) mencionaram que fatores sociais como escassez de tempo para o preparo de alimentos, 

aumento da distância do local de trabalho, número de pessoas que moram sozinhas, entre outros, 

podem contribuir na alteração dos padrões de consumo alimentar. 

A ausência de correlação entre o consumo de folato e o status orgânico dessa vitamina merece pelo 

menos três explicações. A primeira seria de ordem metodológica, considerando que podem existir 

diferenças entre a avaliação dietética e o real consumo do nutriente. A estimativa de consumo 

alimentar pelo QFA, embora representativo da dieta habitual, apresenta limitações. A acurácia com 
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que os indivíduos recordam a ingestão de alimentos no passado pode levantar questionamentos, 

devido aos prováveis erros sistemáticos de memória, percepção das porções e interpretação das 

perguntas (38). Uma segunda explicação seria a ausência de tabelas nacionais de composição 

química de alimentos que levem em consideração a fortificação, podendo contribuir para possíveis 

diferenças encontradas quando se correlaciona a avaliação dietética com o parâmetro bioquímico. A 

tabela usada como base de dados no nosso estudo pode apresentar variações em relação ao teor do 

nutriente no próprio alimento, devido a fatores como forma de plantio, estocagem e processamento. 

Além do mais, leva em consideração um enriquecimento na ordem de 0,14mg de folato/100g de 

farinha, e no Brasil, a fortificação de farinhas com folato corresponde a 0,15 mg/100g do produto. 

Em terceiro lugar, embora as concentrações de folato eritrocitário reflitam a ingestão da vitamina; os 

processos de digestão, absorção e metabolismo; e presença de fatores como consumo de bebidas 

alcoólicas e fumo, podem ter implicações na relação quantidade ingerida do nutriente e mensuração 

bioquímica, causando variações nos níveis teciduais (38,39).   

Concluindo, o consumo alimentar de folato e concentrações eritrocitárias em mulheres em idade 

reprodutiva atendidas nas unidades públicas de saúde do Recife, Nordeste do Brasil, apresentaram-

se acima das recomendações. Soma-se ao fato de uma elevada proporção de mulheres com ingestão 

superior a UL. É importante monitorar o enriquecimento das farinhas de acordo com as 

concentrações estabelecidas pelo programa de fortificação, e ter cautela no incentivo à 

suplementação de ácido fólico no período periconcepcional.  
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Tabela 1 - Proporção de ingestão de folato abaixo da EAR e acima do UL em mulheres em idade 

fértil atendidas nas unidades públicas de saúde do Recife, Nordeste do Brasil, 2007-2008. 

 
Faixa etária 

(anos) 
n Média [IC95%] 

 
p * < EAR a (%) 

 
EAR** 

 
> UL b (%) 

 

 
UL** 

 
15 – 18  

≥ 19  

 
25 

335 

692,1 [575,3-832,6] 

622,5 [595,3-650,9] 

 
0,225 

 
 
 

 
16,0 

6,3 

 

 
330 

 
320 

 
48,0 

13,7 

 
800 

 
1000 

* Teste t Student para dados não pareados 

** Institute of Medicine, 2002 

a EAR = Estimated Average Requirement (Necessidade Média Estimada) 

b UL= Tolerable Upper Intake Level (Limite Superior Tolerável de Ingestão) 
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Tabela 2 – Consumo e concentrações intra-eritrocitárias de folato segundo características sócio-

demográficas em mulheres em idade fértil do Recife, Nordeste do Brasil, 2007-2008. 

 

Características 

Consumo de folato (µg/dia) Folato eritrocitário (ng/ml) 

n média [IC95%]* p** n média ± dp p** 

Renda familiar       

≤ 2 SM † 282 639,8 [609,4-671,8] 0,060 282 802,5±158,45 0,042 

> 2 SM 77 578,1 [525,9-635,6]  77 761,3±152,24  

Escolaridade       

 
Ensino 

fundamental 
225 628,7 [593,3-666,1] 0,710 225 797,4±162,74 

 
0,538 

 
Ensino médio e 

superior 
 

128 618,3 [578,7-660,5]  128 786,7±147,49 

 

Idade (anos)       

15 || 18  25 692,1 [575,3-832,6] 0,225 25 734,4±93,80 0,004 

≥19  335 622,5 [595,3-650,9]  335 797,9±160,62  

* média geométrica + intervalo de confiança 95%  

** Teste t Student para dados não pareados 

† Salário mínimo 
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Figura 1 - Correlação entre consumo e concentrações intra-eritrocitárias de folato em mulheres em 

idade fértil do Recife, Nordeste do Brasil, 2007-2008. 

n = 360 
r  = 0,058 
p = 0,274 

Consumo de folato (valores expressos em Ln) 
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5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista a importância do folato na saúde reprodutiva das mulheres e do seu papel no 

metabolismo, a necessidade de assegurar valores adequados de ingestão tem contribuído para 

implementação de políticas públicas que visam prevenir carências. A fortificação de alimentos com 

ácido fólico é uma intervenção inquestionável na tentativa de aumentar a ingestão e status orgânico 

do nutriente em certos grupos populacionais.  

A determinação do consumo alimentar pode fornecer subsídios para estabelecer hipóteses em 

relação ao binômio dieta e saúde, porém está sujeita a erros metodológicos e de memória. Por outro 

lado, a associação com marcadores bioquímicos pode contribuir para uma avaliação da ingestão 

alimentar de forma mais sensível e específica, uma vez que estes não dependem do viés de memória 

e não envolve possíveis erros relacionados ao método de investigação do consumo. Além do mais, 

pode refletir a biodisponibilidade do nutriente. 

Levando em consideração os resultados do nosso estudo em relação ao consumo e concentrações 

sanguíneas de folato, o programa de fortificação das farinhas de trigo e milho parece contribuir para 

que mulheres em idade fértil de uma amostra da população urbana da região metropolitana do 

Recife atinjam as necessidades médias preconizadas. 

Porém, os resultados desse estudo devem ser visto sob algumas limitações. A ausência de correlação 

entre o consumo alimentar de folato e o parâmetro bioquímico que avalia o status dessa vitamina, 

pode estar relacionada a erros metodológicos visto que a avaliação do consumo alimentar é 

extremamente complexa. 

Embora o QFA seja o método de eleição em estudos epidemiológicos quando se deseja avaliar por 

um período de tempo a ingestão habitual de uma população, apresenta baixo coeficiente de 

correlação para estimar vitaminas e minerais.  

A carência de tabelas nacionais de composição química de alimentos que levem em consideração a 

análise do folato, e em especial a fortificação de alimentos com essa vitamina, pode limitar o 

diagnóstico do consumo do nutriente.  

A utilização de uma única medida do folato eritrocitário, em um período de tempo determinado, 

pode não refletir o estado nutricional do nutriente nos indivíduos avaliados. 
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As análises do presente trabalho fornecem uma estimativa do consumo e status nutricional do folato 

em uma amostra de mulheres da região metropolitana do Recife. Entretanto, são necessárias 

investigações futuras com o objetivo de avaliar a contribuição da política pública nacional de 

fortificação sobre o consumo e reservas teciduais da vitamina em estudos epidemiológicos que 

levem em consideração outros grupos, a fim de aferir a eficácia, e adicionalmente, monitorar a 

efetividade do programa em relação ao nutriente oferecido. 

Torna-se ainda de fundamental importância a realização de novos estudos na mesma linha de 

pesquisa deste trabalho, para que se possa avaliar a evolução temporal do consumo e concentrações 

intra-eritrocitárias de folato nessa população, visto que foi considerável o percentual de mulheres 

apresentando ingestão de folato superior ao limite máximo recomendado (UL), bem como de 

concentrações eritrocitárias acima da faixa de normalidade. A obtenção de informações por um 

período de tempo maior através de uma amostragem longitudinal, pode identificar a presença de 

alterações no estado do nutriente nos indivíduos avaliados. 

Relevante também é a complementação com outros estudos envolvendo mulheres de um outro 

padrão econômico e de outros extratos geográficos, para que se possa realizar uma comparação 

entre os grupos. 

A suplementação de nutrientes no período periconcepcional é de importância reconhecida pela 

comunidade científica e médica. Também temos conhecimento do papel protetor determinado pelas 

suplementações. Porém, é necessário cautela para evitar a ingestão contínua acima do limite 

superior tolerável de ingestão. Embora uma ingestão casual nesse nível, ou pouco acima, não seja 

motivo de espanto, uma ingestão crônica é objeto de inquietação. Vale ressaltar que a ingestão de 

folato foi calculada levando em consideração as fontes alimentares e fortificadas, não incluiu 

suplementos alimentares e medicamentosos, que podem elevar ainda mais o consumo, quando esses 

forem levados em consideração. 

O presente estudo apresenta contribuição importante do consumo de folato e de concentrações intra-

eritrocitárias, e aponta para a necessidade de mais estudos que permitam monitorar e identificar 

tendências no consumo e status nutricional de folato dessa população e possibilitar a avaliação de 

futuras intervenções.  
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Apêndice 

APÊNDICE A - Questionário pré-codificado que aborda dados de identificação pessoal, 

biológicos, fatores sócio-econômicos, antecedentes reprodutivos e antropometria.  

 

IMPACTO DO CONSUMO DE FARINHAS DE TRIGO E MILHO FOR TIFICADAS COM ÁCIDO 
FÓLICO SOBRE AS CONCENTRAÇÕES DE FOLATO INTRA-ERITR OCITÁRIO DE 
MULHERES EM IDADE REPRODUTIVA NA REGIÃO METROPOLITA NA DO RECIFE 
 

 QUES 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
UNIDADE ATENDIMENTO:    
NOME:    
DATA DE NASCIMENTO         /      / IDADE   
ENDEREÇO:    
TELEFONE P/CONTATO MUNI   
BAIRRO                                                  MUNICÍPIO BAIRR   
RAÇA    
     1.Branca  2.Negra   3.Parda  4.Asiática  5. Indígena RAÇA   
DADOS SOCIOECONÔMICOS 
1. NUMERO DE PESSOAS NO DOMICÍLIO MORA   
2.RENDA FAMILIAR    
3.RENDA PER CAPITA    
4. ESCOLARIDADE (último ano com aprovação)    
    SÉRIE                       GRAU ESCOL   
5. ATIVIDADE ATUAL    
    1. Estudante  2. Do lar  3. Doméstica  4. Outra ATIVI   
6. SITUAÇÃO CONJUGAL CONJU   
    1. Casada/convive  2. Solteira  3.Viúva  4. Separada/divorciada    
ANTECEDENTES REPRODUTIVOS 
1. NÚMEROS DE GESTAÇÕES GESTA   
    Abortamentos (   )  Nascidos vivos (   )   Natimortos (   )    
2. DATA ÚLTIMO PARTO:           /       /    
3. IDADE NO MOMENTO DO PARTO/ABORTAMENTO IDPAR   
4. FILHO PORTADOR DE MALFORMAÇÂO FORMA   
    1.Sim    2. Não    
5.QUAL?    
6. USO DE MÉTODO CONTRACEPTIVO USOMT   
    1.Sim    2. Não    
7.SE SIM, QUAL? METOD   
    1. Camisinha  2. Pílulas  3. Injetável mensal  4. Injetável trimestral    
    5. Laqueadura  6. Vasectomia   7. DIU   8. Outro    
ANTECEDENTES SOCIAIS 
1. HÁBITO DE FUMAR FUMA   
    1. Sim   2. Não      
2. SE SIM, NÚMEROS DE CIGARROS POR DIA NCIGA   
3. SE NÃO    
    1.Nunca fumou  2.Ex-fumante (se é ex-fumante, responder a questão 4)   NUNCA   
4. IDADE QUE ABANDONOU O HÁBITO IDCIG   
9. USO DE MEDICAMENTOS    
    1. Sim   2. Não MEDIC   
10. SE SIM, QUAL?    
ANTROPOMETRIA  
1. PESO 1  
2. PESO 2  
3. ALTURA 1  
4.ALTURA 2  
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APÊNDICE B - Questionário de Freqüência Alimentar Quantitativo. 

 

QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA ALIMENTAR 

 

Alimentos Quantas vezes você come Unidade Medida 
 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A  
Cereais e derivados 
Arroz                 
Pão                 
Bolacha integ.                 
Bolacha                 
Bisc s/recheio                 
Bisc c/recheio                 
Macarrão                 
Bolo                 
Aveia (flocos)                 
Cuscuz                 
Broa                 
Produtos Lácteos 
Leite integral                 
Leite desnat                 
Iogurte integ                 
Iogurte light                 
Queijo                 
Carnes, Pescados e ovos 
Bovina                  
Charque                 
Porco                 
Galinha                  
Peixes                 
Frutos do mar                 
Sardinha                 
Fígado                 
Miúdo                 
Empanado                 
Mortadela                 
Presunto                 
Lingüiça                 
Salsicha                 
Toucinho/bacon                 
Ovo                 
Leguminosas 
Feijão                  
Ervilha                 
Soja                 
Amendoim                 
Castanha                 
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Alimentos Quantas vezes você come Unidade Medida 

 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A  
Verduras e hortaliças 
Cebola                 
Pimentão                 
Alface                 
Cenoura crua                 
Cenoura coz                 
Jerimum                 
Chuchu                 
Couve folha                  
Couve flor                 
Pepino                 
Repolho                 
Beterraba crua                 
Beterraba coz                 
Tomate                 
Vagem                 
Quiabo                  
Milho                  
Acelga                 
Espinafre                 
Brócolis                 
Frutas 
Banana                 
Laranja                 
Acerola                 
Manga                 
Maçã                 
Mamão                 
Abacate                 
Goiaba                 
Limão                 
Melão                 
Jaca                 
Melancia                 
Uva                 
Abacaxi                 
Pêra                 
Carambola                 
Água de coco                 
Suco de frutas                  
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Alimentos Quantas vezes você come Unidade Medida 
 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A  
Raízes e Tubérculos 
Batata inglesa                 
Batata frita                 
Batata doce                 
Farinha                  
Macaxeira                 
Inhame/ cará                 
Tapioca                 
Gorduras 
Azeite                 
Margarina                 
Manteiga                 
Açúcares 
Açúcar                 
Achocolatado                 
Balas                  
Doces                 
Mel                 
Rapadura                 
Chocolate                 
Bebidas 
Refrigerante                 
Chá                 
Café                 
Miscelâneas 
Suco artificial                 
Gelatina                 
Pizza                 
Sopa                 
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APÊNDICE C – Padronização das medidas caseiras transformadas em gramas. (Pinheiro, et al., 

2004; Fisberg, et al., 2002; Martins, 1982; Gondim, 2007) 

 

Padronização das medidas do QFA 
 

Cód. do 
Alimento 

Alimento Código no 
Álbum 

Figura Medida Caseira Porção g/ml 

001 Arroz  05X Colher de arroz P 45 
 Arroz  06X/07X Colher regional/ 

Escumadeira pequena 
M 80 

 Arroz  08X Escumadeira média G 140 
194 Arroz (prato) 23N 55 Prato fundo nivelado P 75 

 Arroz (prato) 23R 55 Prato fundo raso M 100 
 Arroz (prato) 23C 55 Prato fundo cheio G 200 

002 Pão francês  35/38/39 1 UND P 50 
 Pão francês  2 x 35/38/39 2 UND M 100 
 Pão francês  3 x 35/38/39 3 UND G 150 

003 Pão de forma  34 1 fatia P 25 
 Pão de forma  2 x 34 2 fatias M 50 
 Pão de forma  3 x 34 3 fatias G 75 

004 Pão caseiro  37 1 UND P 25 
 Pão caseiro  2 x 37 2 UND M 50 
 Pão caseiro  3 x 37 3 UND G 75 

005 Pão de queijo  36 1 UND P 30 
 Pão de queijo  36 1 UND M 40 
 Pão doce/queijo  35/36 1 UND G 80 

006 Pão cachorro/ 
Pão hamburger 

 38/ 
39 

1 UND P 50 

 Pão cachorro/ 
Pão hamburger 

 2 x 38/ 
39 

2 UND M 100 

 Pão cachorro/ 
Pão hamburger 

 3 x 38/ 
39 

3 UND G 150 

008 Bolacha integral Cream 
cracker 

84 4 UND P 20 

 Bolacha integral Cream 
cracker 

84 5 UND M 25 

 Bolacha integral Cream 
cracker 

84 6 UND G 30 

009 Bolacha cream 
cracker 

 84 4 UND P 20 

 Bolacha cream 
cracker 

 84 5 UND M 25 

 Bolacha cream 
cracker 

 84 6 UND G 30 

017 Bolacha cream 
cracker 

 84 8 UND P 40 

 Bolacha cream 
cracker 

 84 ½ Pacote (16 UND) M 80 
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 Bolacha cream 
cracker 

 84 Pacote (32 UND) G 160 

010 Biscoito maizena  84 4 UND P 24 
 Biscoito maisena  84 5 UND M 30 
 Biscoito maizena  84 6 UND G 36 

007 Biscoito maizena  84 8 UND P 48 
 Biscoito maisena  84 11 UND M 66 
 Biscoito maizena  84 22 UND G 132 

011 Biscoito recheado  84 4 UND (1 porção) P 40 
 Biscoito recheado  84 1/2 PCT (7 UND) M 70 
 Biscoito recheado  84 1 pacote G 140 

012 Biscoito wafer  84 4 ½ UND P 30 
 Biscoito wafer  84 ½ PCT (9,75 UND) M 65 
 Biscoito wafer  84 1 pacote G 130 

013 Macarrão 05X=12X 49 Colher de arroz/pegador P 70 
 Macarrão 06X 50 Colher regional M 100 
 Macarrão 08X 51 Escumadeira média G 120 

014 Bolo (fatia) 25P 74 Fatia P 30 
 Bolo (fatia) 25M 74 Fatia M 40 
 Bolo (fatia) 25G 74 Fatia G 50 

119 Bolo (pedaço) 25P 75 Pedaço P 40 
 Bolo (pedaço) 25M 75 Pedaço M 70 
 Bolo (pedaço) 25G 75 Pedaço G 90 

015 Aveia 02X 9 Colher de chá cheia P 4 
 Aveia 03X 9 Colher de sobrem. Cheia M 8 
 Aveia 04X 9 Colher de sopa cheia G 18 

171 Aveia 01X 9 Colher de chá P 1,8 
 Aveia 2 x 01X 9 2 colheres de chá M 3,6 
 Aveia 3 x 01X 9 3 colheres de chá G 5,4 

172 Aveia ½ 05X 9 ½ colher de servir P 30,5 
 Aveia 05X 9 Colher de servir M 61 
 Aveia 2 x 05X 9 2 colheres de servir G 122 

016 Cuscuz 25P 74 Pedaço P 85 
 Cuscuz 25M 74 Pedaço M 135 
 Cuscuz 25G 74 Pedaço G 200 

173 Cuscuz 23N 55 Prato fundo nivelado P 180 
 Cuscuz 23R 55 Prato fundo raso M 270 
 Cuscuz 23C 55 Prato fundo cheio G 414 

174 Cuscuz 05X 9 Colher de servir P 33 
 Cuscuz 3 x 04X 9 3 colheres de sopa M 54 
 Cuscuz 2 x 05X 9 2 colheres de servir G 66 

019 Broa   UND P 30 
 Broa   2 UND M 60 
 Broa   3 UND G 90 

020 Leite fluido 15C 2 Copo americano normal 
cheio 

P 165 

 Leite fluido 15R 1 Copo americano normal 
capacidade máxima 

M 190 

 Leite fluido 16R/16C 1/2 Copo americano duplo G 240 
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195 Leite (xícara de 
chá) 

18N 31 Xícara de chá nivelada P 150 

 Leite (xícara de 
chá) 

18R 31 Xícara de chá rasa M 182 

 Leite (xícara de 
chá) 

18C/18X 31/3 Xícara de chá cheia G 200 

200 Leite (xíc de café) ½ 17X 3 ½ Xícara de cafezinho P 25 
 Leite (xíc de café) 17X 3 Xícara de cafezinho M 50 
 Leite (xíc de café) 2 x 17X 3 2 Xícaras de cafezinho G 100 

021 Leite em pó 04X 9 Colher de sopa rasa P 8 
 Leite em pó 04X 9 Colher de sopa cheia M 16 
 Leite em pó 2 x 04X 9 2 colheres de sopa cheias G 32 

175 Leite em pó (c 
sobremesa) 

03X 9 Colher de sobremesa cheia P 9 

 Leite em pó (c 
sobremesa) 

2 x 03X 9 2 colheres de sobremesa 
cheias 

M 18 

 Leite em pó (c 
sobremesa) 

3 x 03X 9 3 colheres de sobremesa 
cheias 

G 27 

022 Iogurte 2 32 Copinho padrão P 100 
 Iogurte 2 33 Copo médio M 120 
 Iogurte 1/1 33/32 Copo grande/garrafinha G 200 

169 Iogurte (tipo 
chambinho) 

3 33 UND P 65 

 Iogurte (tipo 
chambinho) 

3 33 2 UND M 130 

 Iogurte (tipo 
chambinho) 

3 33 3 UND G 195 

024 Queijo branco 25P 42 Fatia P 30 
 Queijo branco 25M 42 Fatia M 40 
 Queijo branco 25G 42 Fatia G 80 

025 Queijo mussarela  ½ 45 ½ Fatia P 11.25 
 Queijo mussarela  45 1 Fatia M 22.5 
 Queijo mussarela  2 x 45 2 Fatias G 45 

026 Queijo amarelo  ½ 43/44 ½ bastão/1/2 picado P 15 
 Queijo amarelo  43/44 1 bastão/1x picado M 30 
 Queijo amarelo  2 x 43/44 2 bastões/2x picado G 60 

027 Carne bovina 25P 66 2 colheres P 80 
 Carne bovina 25M 66 3 colheres M 120 
 Carne bovina 25G 66 4 colheres G 160 

147 Carne (bife)  67 Bife P 75 
 Carne (bife)  68 Bife M 97,5 
 Carne (bife)  69 Bife G 120 

148 Carne moída ½ 04X 9 ½ colher de sopa P 22,5 
 Carne moída 04X 9 1 colher de sopa M 45 
 Carne moída 2 x 04X 9 2 colheres de sopa G 90 

133 Frango (asa)   UND P 30 
 Frango (asa)   UND M 40 
 Frango (asa)   UND G 55 

134 Frango (coxa)   UND P 30 
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 Frango (coxa)   UND M 40 
 Frango (coxa)   UND G 55 

135 Frango (peito)   UND P 140 
 Frango (peito)   UND M 180 
 Frango (peito)   UND G 270 

136 Frango (pescoço)   UND P 8 
 Frango (pescoço)   UND M 10 
 Frango (pescoço)   UND G 15 

137 Frango (sobre 
coxa) 

  UND P 50 

 Frango (sobre 
coxa) 

  UND M 65 

 Frango (sobre 
coxa) 

  UND G 95 

165 Frango (costela)   Costela/titela P 50 
 Frango (costela)   Costela/titela M 60 
 Frango (costela)   Costela/titela G 90 

166 Frango (colher de 
sopa) 

04X 9 Colher de sopa cheia P 20 

 Frango (colher de 
sopa) 

2 x 04X 9 2 Colheres de sopa cheias M 40 

 Frango (colher de 
sopa) 

3 x 04X 9 3 Colheres de sopa cheias G 60 

029 Peixe posta 25P 70 Posta P 120 
 Peixe posta 25M 70 Posta M 220 
 Peixe posta 25G 70 Posta G 300 

149 Peixe (filé) 25P 71 Pedaço P 80 
 Peixe (filé) 25M 71 Pedaço M 130 
 Peixe (filé) 25G 71 Pedaço G 170 

030 Caranguejo   UND P 92 
 Caranguejo   UND M 184 
 Caranguejo   UND G 276 

031 Camarão 25P 66 2 colheres P 40 
 Camarão 25M 66 3 colheres M 60 
 Camarão 25G 66 4 colheres G 80 

177 Camarão   UND P 5 
 Camarão   UND M 30 
 Camarão   UND G 37,5 

178 Camarão 04X 9 Colher de sopa cheia P 20 
 Camarão 05X 9 Colher de arroz cheia M 35 
 Camarão   Porção G 150 

032 Sardinha   ½ UND M P 16.5 
 Sardinha 25P 71 UND M M 33 
 Sardinha   Lata P G 100 

033 Carne porco 25P 66 2 colheres P 80 
 Carne porco 25M 66 3 colheres M 120 
 Carne porco 25G 66 4 colheres G 160 

176 Carne de porco  67 Bife P 75 
 Carne de porco  68 Bife M 100 
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 Carne de porco  69 Bife G 150 
034 Fígado  67 Bife P 120 

 Fígado  68 Bife M 180 
 Fígado  69 Bife G 250 

179 Fígado (picado) 25P 66 2 colheres P 90 
 Fígado (picado) 25M 66 3 colheres M 135 
 Fígado (picado) 25G 66 4 colheres G 180 

035 Miúdo 25P 66 2 colheres P 44 
 Miúdo 25M 66 3 colheres M 66 
 Miúdo 25G 66 4 colheres G 88 

036 Empanado   ½ UND P 62.5 
 Empanado   1 UND M 125 
 Empanado   2 UND G 250 

038 Mortadela   Fatia P 11,25 
 Mortadela   Fatia M 15 
 Mortadela   Fatia G 25 

039 Presunto  ½ 45 ½ Fatia P 7.5 
 Presunto  45 1 Fatia M 15 
 Presunto  2 x 45 2 Fatias G 30 

040 Lingüiça 04X 9 Colher de sopa cheia P 22 
 Lingüiça 05X 9 Colher de arroz cheia M 36 
 Lingüiça 08X 6 Escumadeira média cheia G 80 

122 Lingüiça 
(UND/gomo) 

  UND calabresa/4 fatias P 40 

 Lingüiça 
(UND/gomo) 

  5 fatias M 50 

 Lingüiça 
(UND/gomo) 

  Gomo/UND P G 60 

041 Salsicha   1 UND M P 35 
 Salsicha   UND M hot dog M 50 
 Salsicha   2 UND M G 70 

042 Bacon    P 8 
 Bacon    M 16 
 Bacon    G 24 

043 Ovo   ½ UND P 25 
 Ovo   1 UND M 50 
 Ovo   2 UND G 100 

044 Feijão ½ 10X 57 ½ concha M P 70 
 Feijão 11X 56 Concha regional M 90 
 Feijão 10X 57 Concha M G 140 

045 Ervilha 03X 9 Colher de sobrem cheia P 13 
 Ervilha 04X 9 Colher de sopa cheia M 27 
 Ervilha 05X 9 Colher de arroz cheia G 38 

180 Ervilha (c chá) 02X 9 Colher de chá P 9 
 Ervilha (c chá) 2 x 02X 9 2 colheres de chá M 18 
 Ervilha (c chá) 3 x 02X 9 3 colheres de chá G 27 

046 Soja 04X 65 Colher de sopa P 10.48 
 Soja 05X 9 Colheres de servir M 18.78 
 Soja 2 x 04X 65 2 Colheres de sopas G 20.96 
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047 Amendoim   Pacote P 40 
 Amendoim   Pacote M 70 
 Amendoim   Pacote G 150 

181 Amendoim 
(colher/punhado) 

04X 9 Colher de sopa P 17 

 Amendoim 
(colher/punhado) 

  Punhado M 30 

 Amendoim 
(colher/punhado) 

2 x 04X 9 2 colheres de sopa G 34 

048 Castanha   Pacote P 30 
 Castanha   Pacote M 50 
 Castanha   Pacote G 100 

182 Castanha 
(UND/punhado) 

  4 UND M P 10 

 Castanha 
(UND/punhado) 

  8 UND M M 20 

 Castanha 
(UND/punhado) 

  16 UND/Punhado G 40 

049 Cebola 25P 64 UND P 30 
 Cebola 25M 64 UND M 70 
 Cebola 25G 64 UND G 150 

123 Cebola ½ 25P 64 ½ UND P 15 
 Cebola ½ 25M 64 ½ UND M 35 
 Cebola ½ 25G 64 ½ UND G 75 

124 Cebola   Fatia P 4 
 Cebola   Fatia M 6 
 Cebola   Fatia G 10 

050 Pimentão 25P 64 UND P 38 
 Pimentão 25M 64 UND M 55 
 Pimentão 25G 64 UND G 87 

125 Pimentão ½ 25P 64 ½ UND P 19 
 Pimentão ½ 25M 64 ½ UND M 27,5 
 Pimentão ½ 25G 64 ½ UND G 43,5 

126 Pimentão   Fatia P 4 
 Pimentão   Fatia M 6 
 Pimentão   Fatia G 8 

138 Pimentão (colher 
de sopa) 

04X 9 Colher de sopa rasa P 8 

 Pimentão (colher 
de sopa) 

04X 9 Colher de sopa cheia M 13 

 Pimentão (colher 
de sopa) 

2 x 04X 9 2 colheres de sopa cheias G 26 

051 Alface  61 1 pires cheio P 20 
 Alface  62 1 prato sobremesa cheio M 30 
 Alface  63 1 prato raso G 40 

052 Cenoura crua   ½ Unidade pequena  P 27,5 
 Cenoura crua   ½ Unidade média M 60 
 Cenoura crua   ½ Unidade grande G 80 

183 Cenoura crua  20X 12 Pires cheio P 22 
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 Cenoura crua 
(utensílio) 

05X 9 Colher de arroz/servir M 38 

 Cenoura crua 
(utensílio) 

08X/06X 6/8 Escumadeira/c regional G 84 

184 Cenoura crua 
(colher) 

02X 9 Colher de chá P 4 

 Cenoura crua 
(colher) 

03X 9 Colher de sobremesa M 10 

 Cenoura crua 
(colher) 

04X 9 Colher de sopa cheia ralada G 12 

053 Cenoura cozida 04X 9 Colher de sopa cheia P 25 
 Cenoura cozida 05X 9 Colher de arroz cheia M 40 
 Cenoura cozida 08X 6 Escumadeira M cheia G 48 

150 Cenoura cozida 
(UND) 

  UND P 46 

 Cenoura cozida 
(UND) 

  UND M 100 

 Cenoura cozida 
(UND) 

  UND G 135 

151 Cenoura cozida 
(1/2 UND) 

  ½ UND P 23 

 Cenoura cozida 
(1/2 UND) 

  ½ UND M 50 

 Cenoura cozida 
(1/2 UND) 

  ½ UND G 67,5 

185 Cenoura cozida 
(utensílio) 

04X 9 Colher de sopa rasa P 15 

 Cenoura cozida 
(utensílio) 

03X 9 Colher de sobremesa cheia M 22 

 Cenoura cozida 
(utensílio) 

  Porção M G 36 

186 Cenoura cozida (c 
chá cheia) 

02X 9 Colher de chá cheia P 8,33 

 Cenoura cozida (c 
chá cheia) 

2 x 02X 9 2 Colheres de chá cheias M 16,66 

 Cenoura cozida (c 
chá cheia) 

3 x 02X 9 3 Colheres de chá cheias G 24,99 

187 Cenoura cozida 
(rodela) 

  Rodela P 3,75 

 Cenoura cozida 
(rodela) 

  Rodela M 5 

 Cenoura cozida 
(rodela) 

  Rodela G 6,25 

054 Jerimum 25P 73 Pedaço P 30 
 Jerimum 25M 73 Pedaço M 50 
 Jerimum 25G 73 Pedaço G 62.5 

139 Jerimum 
(utensílio) 

04X 9 Colher de sopa cheia P 36 

 Jerimum    Porção=1 ½ c de sopa M 53 
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 Jerimum 
(utensílio) 

08X 6 Escumadeira M cheia G 100 

055 Chuchu 25P 73 Pedaço P 15 
 Chuchu 25M 73 Pedaço M 30 
 Chuchu 25G 73 Pedaço G 50 

140 Chuchu 
(utensílio) 

04X 9 Colher de sopa cheia P 20 

 Chuchu 
(utensílio) 

05X 9 Colher de arroz/servir 
cheia 

M 45 

 Chuchu 
(utensílio) 

08X 6 Escumadeira M cheia G 110 

141 Chuchu   ½ UND P 72,5 
 Chuchu   ½ UND M 115 
 Chuchu   ½ UND G 155 

142 Chuchu   UND P 145 
 Chuchu   UND M 230 
 Chuchu   UND G 310 

056 Couve folha  61 1 pires cheio P 20 
 Couve folha  62 1 prato de sobrem cheio M 30 
 Couve folha  63 1 prato raso G 40 

057 Couve flor (ramo)   Ramo P 30 
 Couve flor (ramo)   Ramo M 60 
 Couve flor (ramo)   Ramo G 100 

188 Couve flor 
(utensílio) 

04X 9 Colher de sopa cheia P 25 

 Couve flor 
(utensílio) 

2 x 04X 9 2 colheres de sopa cheias M 50 

 Couve flor 
(utensílio) 

05X 9 Colher de servir/arroz G 100 

058 Pepino 25P 64 UND P 158 
 Pepino 25M 64 UND M 301 
 Pepino 25G 64 UND G 533 

143 Pepino   ½ UND P 79 
 Pepino   ½ UND M 150,5 
 Pepino   ½ UND G 266,5 

144 Pepino   Fatia P 3 
 Pepino   Fatia M 4 
 Pepino   Fatia G 5 

059 Repolho  61 Folha P 20 
 Repolho  62 Folha M 30 
 Repolho  63 Folha G 40 

146 Repolho 
(utensílio) 

04X 9 Colher de sopa rasa P 5 

 Repolho 
(utensílio) 

05X 9 Colher de arroz/servir rasa M 15 

 Repolho 
(utensílio) 

08X 6 Escumadeira M rasa G 20 

060 Beterraba crua  61 Pires cheio P 11 
 Beterraba crua  62 Prato sobremesa cheio M 22 
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 Beterraba crua  63 Prato raso G 33 
152 Beterraba crua 

(UND) 
  UND P 80 

 Beterraba crua 
(UND) 

  UND M 100 

 Beterraba crua 
(UND) 

  UND G 140 

153 Beterraba crua 
(1/2 UND) 

  ½ UND P 40 

 Beterraba crua 
(1/2 UND) 

  ½ UND M 50 

 Beterraba crua 
(1/2 UND) 

  ½ UND G 70 

189 Beterraba crua 
(utensílio) 

03X 9 Colher de sobremesa P 10 

 Beterraba crua 
(utensílio) 

04X 9 Colher de sopa cheia ralada M 16 

 Beterraba crua 
(utensílio) 

05X/12X 9/7 Colher de 
arroz/servir/pegador 

G 35 

061 Beterraba coz 04X 9 Colher de sopa cheia P 20 
 Beterraba coz 05X 9 Colher de arroz cheia M 38 
 Beterraba coz 08X 6 Escumadeira M rasa G 45 

154 Beterraba cozida 
(fatia) 

  Fatia P 6 

 Beterraba cozida 
(fatia) 

  Fatia M 12 

 Beterraba cozida 
(fatia) 

  Fatia G 26 

155 Beterraba cozida 
(UND) 

  UND P 75 

 Beterraba cozida 
(UND) 

  UND M 125 

 Beterraba cozida 
(UND) 

  UND G 335 

156 Beterraba cozida 
(1/2 UND) 

  ½ UND P 37,5 

 Beterraba cozida 
(1/2 UND) 

  ½ UND M 62,5 

 Beterraba cozida 
(1/2 UND) 

  ½ UND G 167,5 

062 Tomate 25P 64 UND P 70 
 Tomate 25M 64 UND M 100 
 Tomate 25G 64 UND G 150 

063 Quiabo   UND P 10 
 Quiabo   UND M 21 
 Quiabo   UND G 30 

190 Quiabo (utensílio) 04X 9 Colher de sopa P 26 
 Quiabo (utensílio) 05X 9 Colher de arroz/servir M 45 
 Quiabo (utensílio) 08X/06X 6/8 Escumadeira G 100 
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064 Milho   Espiga P 119 
 Milho   Espiga M 174 
 Milho   Espiga G 287 

191 Milho verde 02X 9 Colher de chá cheia P 8 
 Milho verde 03X 9 Colher de sobremesa cheia M 17 
 Milho verde 04X 9 Colher de sopa cheia G 24 

065 Acelga  61 1 pires cheio P 20 
 Acelga  62 1 prato sobremesa cheio M 30 
 Acelga  63 1 prato raso G 40 

066 Espinafre  61 1 pires cheio P 20g 
 Espinafre  62 1 prato de sobremessa M 30g 
 Espinafre  63 1 prato raso G 40g 

067 Brócolis   Talo P 140 
 Brócolis   Talo M 180 
 Brócolis   Talo G 280 

202 Brócolis (colher) 04X 9 Colher de sopa cheia 
picado 

P 10 

 Brócolis (colher) 05X 9 Colher de arroz cheia/ramo M 30 
 Brócolis (colher) 08X 6 Escumadeira média G 50 

203 Brócolis 
(prato/xíc) 

20X 12/61 Pires de chá/4 ½ c de sopa P 60 

 Brócolis 
(prato/xíc) 

21X 12/62 Prato de sobremesa M 90 

 Brócolis 
(prato/xíc) 

18X 3 Xícara de chá G 95 

204 Brócolis (UND)   1-2 UND P 16,5 
 Brócolis (UND)   3-4 UND M 38,5 
 Brócolis (UND)   5-6 UND G 60,5 

068 Banana prata 25P 13 UND P 60 
 Banana prata 25M 13 UND M 90 
 Banana prata 25G 13 UND G 140 

131 Banana (nanica) 25P 14 UND P 90 
 Banana (nanica) 25M 14 UND M 110 
 Banana (nanica) 25G 14 UND G 180 

132 Banana (maçã) 25P 15 UND P 60 
 Banana (maçã) 25M 15 UND M 100 
 Banana (maçã) 25G 15 UND G 150 

069 Laranja   UND P 90 
 Laranja   UND M 180 
 Laranja   UND G 290 

070 Suco de laranja 15C 2 Copo americano normal 
cheio 

P 165 

 Suco de laranja 15R 1 Copo americano normal 
capacidade máxima 

M 190 

 Suco de laranja 16R/16C 1/2 Copo americano duplo G 240 
071 Acerola  16 6 a 10 unidades P 96 

 Acerola  17 12 a 14 unidades M 156 
 Acerola  18 20 a 21 unidades G 246 

072 Suco de acerola 15C 2 Copo americ normal cheio P 165 
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 Suco de acerola 15R 1 Copo americano normal 
capacidade máxima 

M 190 

 Suco de acerola 16R/16C 1/2 Copo americano duplo G 240 
073 Manga   Espada P 60 

 Manga   Espada M 140 
 Manga   Espada G 220 

074 Maçã   UND P 80 
 Maçã   UND M 130 
 Maçã   UND G 200 

168 Mamão papaya 25P 22 Fatia P 170 
 Mamão papaya 25M 22 Fatia M 340 
 Mamão papaya 25G 22 UND grande G 680 

167 Mamão comum 25P 23 Fatia P 140 
 Mamão comum 25M 23 Fatia M 180 
 Mamão comum 25G 23 Fatia G 250 

075 Abacate  19 Fatia pequena P 80 
 Abacate  20 Fatia média M 147,5 
 Abacate  21 Fatia grande G 215 

076 Goiaba   UND P 21 
 Goiaba   UND M 59 
 Goiaba   UND G 88 

077 Limão   UND P 25 
 Limão   UND M 45 
 Limão   UND G 88 

078 Suco de limão 15C 2 Copo americano normal 
cheio 

P 165 

 Suco de limão 15R 1 Copo americano normal 
capacidade máxima 

M 190 

 Suco de limão 16R/16C 1/2 Copo americano duplo G 240 
079 Melão 25P 24 Fatia P 180 

 Melão 25M 24 Fatia M 200 
 Melão 25G 24 Fatia G 300 

080 Jaca   ½ Saquinho P 39 
 Jaca   Xícara fatiada M 165 
 Jaca   Saquinho/pct em conserva G 178 

206 Jaca (porção)   Prato raso P 300 
 Jaca (porção)   Prato fundo M 450 
 Jaca (porção)   ¼ UND M G 750 

207 Jaca (bago)   6 UND P 72 
 Jaca (bago)   12 UND M 144 
 Jaca (bago)   24 UND G 288 

081 Melancia 25P 25 Fatia P 540 
 Melancia 25M 25 Fatia M 750 
 Melancia 25G 25 Fatia G 900 

082 Uva  16 6 a 10 unidades P 40 
 Uva  17 12 a 14 unidades M 95 
 Uva  18 20 a 21 unidades G 150 

083 Suco de uva 15C 2 Copo americano normal 
cheio 

P 165 
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 Suco de uva 15R 1 Copo americano normal 
capacidade máxima 

M 190 

 Suco de uva 16R/16C 1/2 Copo americano duplo G 240 
084 Abacaxi 25P 26 Fatia P 50 

 Abacaxi 25M 26 Fatia M 70 
 Abacaxi 25G 26 Fatia G 120 

085 Suco de abacaxi 15C 2 Copo americano normal 
cheio 

P 165 

 Suco de abacaxi 15R 1 Copo americano normal 
capacidade máxima 

M 190 

 Suco de abacaxi 16R/16C 1/2 Copo americano duplo G 240 
086 Pêra   UND P 120 

 Pêra  27 UND M 160 
 Pêra  27 UND G 240 

087 Carambola   UND P 82,5 
 Carambola   UND M 110 
 Carambola   UND G 137,5 

088 Água de coco   UND P 225 
 Água de coco   UND M 340 
 Água de coco   UND G 425 

157 Água de coco 
(copo) 

15C 2 Copo americano normal 
cheio 

P 165 

 Água de coco 
(copo) 

15R 1 Copo americano normal 
capacidade máxima 

M 190 

 Água de coco 
(copo) 

16R/16C 1/2 Copo americano duplo G 240 

089 Suco fruta cítrica 15C 2 Copo americano normal 
cheio 

P 165 

 Suco fruta cítrica 15R 1 Copo americano normal 
capacidade máxima 

M 190 

 Suco fruta cítrica 16R/16C 1/2 Copo americano duplo G 240 
090 Suco maracujá 15C 2 Copo americano normal 

cheio 
P 165 

 Suco maracujá 15R 1 Copo americano normal 
capacidade máxima 

M 190 

 Suco maracujá 16R/16C 1/2 Copo americano duplo G 240 
091 Batata inglesa   UND P 35 

 Batata inglesa   UND M 89 
 Batata inglesa   UND G 165 

145 Batata inglesa 
(utensílio) 

04X 9 Colher de sopa cheia P 30 

 Batata inglesa 
(utensílio) 

05X 9 Colher de arroz/servir M 60 

 Batata inglesa 
(utensílio) 

08X 6 Escumadeira M cheia G 80 

192 Batata inglesa 
(fatia) 

  Fatia P 3,75 

 Batata inglesa 
(fatia) 

  Fatia M 5 
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 Batata inglesa 
(fatia) 

  Fatia G 6,25 

092 Batata frita 08X 59 ½ escumadeira média P 35 
 Batata frita 05X 58 Colher de arroz M 50 
 Batata frita 08X 59 Escumadeira média G 70 

093 Batata doce   Fatia P 40 
 Batata doce   Fatia M 70 
 Batata doce   Fatia G 90 

170 Batata doce 25G 87 ½ Porção P 109 
 Batata doce 25G 87 Porção M 218 
 Batata doce 25G 87 2 Porções G 436 

158 Batata doce 
(UND) 

  UND P 109 

 Batata doce 
(UND) 

  UND M 176 

 Batata doce 
(UND) 

  UND G 332 

159 Batata doce (½ 
UND) 

  ½ UND P 54,5 

 Batata doce (½ 
UND) 

  ½ UND M 88 

 Batata doce (½ 
UND) 

  ½ UND G 166 

163 Farinha (colher) 02X 9 Colher de chá cheia P 5 
 Farinha (colher) 03X 9 Colher de sobremesa M 10 
 Farinha (colher) 04X 9 Colher de sopa cheia G 16 

201 Farinha 
(utensílio) 

05X 9 Colher de arroz P 35 

 Farinha 
(utensílio) 

  Porção (1/4 xic) M 40 

 Farinha 
(utensílio) 

06X 8 Colher regional (sevir-
virtual) 

G 73 

094 Macaxeira  60 3 pedaços P 62,5 
 Macaxeira  87 ½ porção M 120 
 Macaxeira 25G 87 1 porção G 240 

096 Inhame   Pedaço P 30 
 Inhame   Pedaço M 60 
 Inhame   Pedaço G 86 

129 Inhame/cará   Rodela pequena P 135 
 Inhame/cará   Rodela média M 180 
 Inhame/cará   Rodela grande G 225 

130 Inhame/cará 
(utensílios) 

04X 9 Colher de sopa cheia P 35 

 Inhame/cará 
(utensílios) 

05X 9 Colher de arroz/servir 
cheia 

M 62 

 Inhame/cará 
(utensílios) 

08X 6 Escumadeira M cheia G 110 

097 Tapioca   UND P 67,5 
 Tapioca   UND M 90 
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 Tapioca   UND G 112,5 
098 Azeite 02X 9 Colher de chá P 2 

 Azeite 03X 9 Colher de sobremesa M 5 
 Azeite 04X 9 Colher de sopa G 8 

161 Azeite   Colher de café P 1 
 Azeite   2 colheres de café M 2 
 Azeite   Fio G 5 

099 Margarina  40 Ponta da faca - frente P 2,5 
 Margarina  40 Ponta da faca – centro M 4,25 
 Margarina  40 Ponta da faca – fundo G 6 

160 Margarina 
(colher) 

02X 41 Colher de chá cheia P 8 

 Margarina 
(colher) 

03X 41 Colher de sobremesa cheia M 23 

 Margarina 
(colher) 

04X 41 Colher de sopa cheia G 32 

100 Manteiga  40 Ponta da faca - frente P 3 
 Manteiga  40 Ponta da faca – centro M 5 
 Manteiga  40 Ponta da faca – fundo G 7 

162 Manteiga (colher) 02X 41 Colher de chá cheia P 8 
 Manteiga (colher) 03X 41 Colher de sobremesa cheia M 23 
 Manteiga (colher) 04X 41 Colher de sopa cheia G 32 

101 Açúcar 01X 9 Colher de café cheia P 2 
 Açúcar 02X 9 Colher de chá cheia M 5 
 Açúcar 03X 9 Colher de sobrem rasa G 9 

196 Açúcar (utensílio) 04X 9 Colher de sopa P 12 
 Açúcar (utensílio) 05X 9 Colher de arroz (3 c sopa) M 36 
 Açúcar (utensílio) 06X 8 Colher 

regional/escumadeira M (5 
c sopa) 

G 60 

102 Achocolatado 
(líquido) 

15C 2 Copo americano normal 
cheio 

P 165 

 Achocolatado 
(líquido) 

15R 1 Copo americano normal 
capacidade máxima 

M 190 

 Achocolatado 
(líquido) 

16R/16C 1/2 Copo americano duplo G 240 

103 Achocolatado 
(pó) 

01X 9 Colher de café cheia P 2 

 Achocolatado 
(pó) 

02X 9 Colher de chá cheia M 4 

 Achocolatado 
(pó) 

03X 9 Colher de sobrem cheia G 10 

197 Achocolatado 
(utensílio) 

04X 9 Colher de sopa cheia P 15 

 Achocolatado 
(pó) 

05X 9 Colher de arroz /(3 c de 
sopa) 

M 21 

 Achocolatado 
(pó) 

06X 8 Colher regional/ (5 c de 
sopa) 

G 35 

104 Balas   1-2 UND P 7,5 
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 Balas   3-4 UND M 17,5 
 Balas   5-6 UND G 27,5 

105 Doce 25P 73 Fatia pequena P 40g 
 Doce 25M 73 Fatia média M 60g 
 Doce 25G 73 Fatia grande G 90g 

193 Doces (colher) 02X 9 Colher de chá cheia P 8 
 Doces (colher) 03X 9 Colher de sobremesa cheia M 15 
 Doces (colher) 04X 9 Colher de sopa cheia G 25 

198 Doces (prato) 24X 11 Tigelinha/Pote P 124 
 Doces (prato)   Pires M 150 
 Doces (prato)   Prato sobremesa G 250 

205 Doce (utensílio) 2 x 04X 9 2 Colheres de sopa rasa P 50 
 Doce (utensílio) 05X 9 Colher de arroz rasa (3 c 

sopa rasa) 
M 75 

 Doce (utensílio) 06X 8 Colher regional (5 c sopa G 125 
106 Mel 01X 9 Colher de café P 2 

 Mel 02X 9 Colher de chá M 3 
 Mel 03X 9 Colher de sobremesa G 9 

199 Mel 04X 9 Colher de sopa P 15 
 Mel 2 x 04X 9 2 colheres de sopa M 30 
 Mel 05X 9 Colher de arroz (3 c de 

sopa) 
G 45 

107 Rapadura   Pedaço P 30 
 Rapadura   Pedaço M 55 
 Rapadura   Pedaço G 100 

108 Chocolate   Barra P 30 
 Chocolate   Barra M 100 
 Chocolate   Barra G 200 

127 Chocolate   Batom P 16 
 Chocolate   Bombom M 21,5 
 Chocolate   Chokito G 32 

109 Refrigerante 15C 2 Copo americano normal 
cheio 

P 165 

 Refrigerante 15R 1 Copo americano normal 
capacidade máxima 

M 190 

 Refrigerante 16R/16C 1/2 Copo americano duplo G 240 
110 Chá 17X 3 Xícara de cafezinho P 50 

 Chá 18R 31 Xícara de chá rasa M 182 
 Chá 18C/18X 31/3 Xícara de chá cheia G 200 

111 Café 17X 3 Xícara de cafezinho P 50 
 Café 18R 31 Xícara de chá rasa M 182 
 Café 18C/18X 31/3 Xícara de chá cheia G 200 

112 Suco artificial 15C 2 Copo americano normal 
cheio 

P 1,65 

 Suco artificial 15R 1 Copo americano normal 
capacidade máxima 

M 1,9 

 Suco artificial 16R/16C 1/2 Copo americano duplo G 2,4 
113 Gelatina 04X 9 Colher de sopa P 30 

 Gelatina 2 x 04X 9 2 colheres de sopa M 60 
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 Gelatina 24X 11 Tigela P G 100 
114 Pizza 25P 82/83 Pedaço/1/2 UND M P 150 

 Pizza 25M 82 Pedaço M 220 
 Pizza 25G 82 Pedaço G 340 

115 Sopa (galinha)  85 Prato raso P 290 
 Sopa (galinha)  85 Prato fundo cheio M 535 
 Sopa (galinha)  2 x 85 2 pratos rasos G 580 

116 Sopa (carne/leg)  85 Prato raso P 290 
 Sopa (carne/leg)  85 Prato fundo cheio M 535 
 Sopa (carne/leg)  2 x 85 2 pratos rasos G 580 

117 Sopa (feijão)  85 Prato raso P 290 
 Sopa (feijão)  85 Prato fundo cheio M 535 
 Sopa (feijão)  2 x 85 2 pratos rasos G 580 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, _______________________________________, RG nº___________, declaro que recebi os 

devidos esclarecimentos por parte da equipe de pesquisa do médico Túlio Bráulio Cantalice de 

Paula (CRM 12.159) em relação ao estudo sobre “Impacto do Consumo de Farinhas de Trigo e 

Milho Fortificadas com Ácido Fólico sobre as Concentrações de Folato Intra-eritrocitário de 

Mulheres em Idade Reprodutiva na Região Metropolitana do Recife” e estou perfeitamente 

consciente que: 

 

1- O estudo tem como objetivo avaliar o impacto das farinhas de trigo e milho fortificads com ácido fólico sobre 
as concentrações sanguíneas de folato de mulheres em idade reprodutiva após a implantação do programa 
nacional de fortificação, segundo a RDC 344/2002 da ANVISA; 

2- O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos do instituto Materno-Infantil 
Prof. Fernando Figueira (fone: 2122-4100/2122-4702) sob o nº 719, em 05 de janeiro de 2006, de acordo com 
as normas contidas na Resolução 169/96 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil/MS, 1996) e registro no 
Conselho Nacional de Ética e Pesquisa – CONEP; 

3- Não existem risco à saúde dos examinados. Caso ocorra algum dano decorrente do procedimento de coleta de 
sangue, a equipe se responsabiliza pela assistência adequada; 

4- Receberei respostas a perguntas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, benefícios e 
outros relacionados com a pesquisa; para isso, poderei me comunicar a qualquer momento com o médico e 
pesquisador Túlio Cantalice de Paula (CRM 12.159) através do fone 9972-3331 ou com o Comitê de Ética e 
Pesquisa do Instituto Materno-Infantil Prof. Fernando Figueira (2122-4100/2122-4702); 

5- Será aplicado um questionário para se conhecer os alimentos consumidos pelas participantes da pesquisa, o 
chamado Questionário de Frequência Alimentar, para verificação da presença dos alimentos-fontes de folato 
e farinhas fortificadas com ácido fólico no cardápio, avaliando a freqüência de consumo de cada alimento; 

6- Estou concordando livremente em participar desta pesquisa, sem receber qualquer tipo de pressão da equipe 
de pesquisadores; 

7- Continuarei a ser atendida nessa Unidade de Saúde, dispondo de toda a atenção, independentemente da 
minha participação na pesquisa; 

8- Não serei identificada e será mantido o caráter confidencial das informações relacionadas à minha 
privacidade; 

9- Tenho o direito de saber o resultado da pesquisa, se assim o desejar; 
10- Poderei abandonar, a qualquer momento, a pesquisa caso não me sinta satisfeita, sem que isso venha 

prejudicar o meu atendimento nessa unidade de Saúde. 
 

Assinatura:___________________________________________                     ___/___/_____. 

Pesquisador (a): _______________________________________ 

Testemunha 1: _________________________Testemunha2:_________________________
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Anexos 

 

ANEXO A - Média em gramas do peso dos alimentos adquiridos em supermercados que foram 

citados e que não constavam nas tabelas referidas. (GONDIM, 2007) 

 
Padronização para análise do Inquéritos Alimentares 
 

Alimento ou utensílio Padrão 
Açúcar  Cristal  

. Para um copo de 240ml usar 20g  

. Para uma xícara de chá usar 15,66g   

. Colher de sopa (usar a do virtual) 
Adoçante  . Em pó (zero cal) 

. Em gotas (doce menor) 
Quando a quantidade não for especificada 
utilizar 1 envelope para o pó e 5 gotas para 
o líquido 

Café  Café com açúcar (virtual); café sem açúcar 
(75% da capacidade) ou café instantâneo em 
pó 

Cana de açúcar (com casca) – espaço entre 
dois nós (Medida Caseira) 

149,3g 

Caneca (Manual) 300ml 
Canela (Manual) Pitada = 0,35g 
Chá Chá infusão (virtual) 
Copo americano (Manual) 140ml 
Doce de côco (Pinheiro) . Und pequena = 10g 

. Und média = 15g 

. Und grande = 30g 
Goiabada  Colher de sopa cheia = 50g (Pinheiro) 

Fatia = 67,5g (Virtual) 
Margarina (Manual) Margarina vegetal cremosa com sal Doriana  

. 15g por pão (patê, maionese e manteiga) 

. 5 g por torrada ou bolacha = 1 ponta de 
faca 

Refrigerante sem especificação Guaraná  
Sal  Pitada = 0,35g 

Colher de chá rasa = 5g 
Colher de chá cheia = 11g 
Padrão = 0,01g por g do alimento cozido ou 
assado 

 
Observações  
 
 

1. Copo sem especificação utilizar copo de requeijão com 75% da capacidade = 188ml 
(manual) 
Copo grande = 300ml 
Copo médio = 188ml 
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Copo pequeno = copo americano (medida cheia) 140ml 
2. Todas as medidas serão com 75% da capacidade 
3. As medidas cheias ou grandes deverão ser adquiridas pela medida do virtual X 1,25 
4. Colher de pau = 2 colheres de sopa 
5. O sal deverá ser adicionado aos alimentos na seguinte proporção: 0,01g de sal por grama 

do alimento  
6. As medidas artesanais foram adquiridas através de 3 aferições   

 
 
Anotações 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
Proteínas 
 
 

ALIMENTO MEDIDA 
CASEIRA 

MEDIDA PADRÃO FONTE 
(medida e 

gramatura) 
Bisteca assada   Bisteca de vaca 

assada - padrão 
 

Camarão Porção 150 g   
Carne de 
charque 

Ped. peq. (5cm) 
Ped. Médio (7cm) 
Ped. Grande (9cm) 
 

20g 
65g 
123g 

Carne seca  Pinheiro 
Medida 
artesanal 

OBS 
1. O tamanho em centímetros foi uma medida artesanal   
2. Não há medida no virtual 
 

Carne de sol Fatia peq. (5cm) 
Fatia média (7cm) 
Fatia grande (9cm) 

75g 
90g 
135g 

Carne de sol Pinheiro 
Medida 
artesanal 

Carnes cozidas 
ou carne 
ensopada  

Ped. peq. (3cm) 
Ped. Médio (5cm) 
Ped. Grande (7cm) 

40g 
70g 
120g 

Bife cru Pinheiro 
 

OBS –  
1. Bife assado ou frito = bife virtual 
2. Bife do virtual = bife médio (bife pequeno multiplica o valor do médio por 

0,75/ bife grande multiplica por 1,25) 
3. Carne cozida = bife cru + óleo +sal (manual)/óleo = 0,05ml por grama de carne  
4. Um pedaço (sem descrição do tamanho) de carne cozida = ½ bife cru (manual) 

Frango - - - - 
OBS –  
 

1. Coxa cozida = asa cozida 
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2. Peito cozido = Frango filé de peito cozido 
3. coxinha de galinha = 50g (Pinheiro) 
4. Quando não há especificação da parte do frango consumido, utilizar 100g de 

coxa crua + óleo + sal (manual) 
5. Galinha à cabidela = frango ao molho pardo (virtual) 
6. Costela = titela  
 

Marisco - 30 und 
(alimento cozido) 
- 1 colher de sopa 
- ½ concha 

129g 
 
32g 
68g 

Costa Sul 
Pescados 

Medida 
artesanal 

OBS –  
1. Composição química inserida com dados do próprio fabricante com o alimento 

cru  
Mocotó de Boi Pedaço  158g - Medida 

artesanal 
Peixe frito 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Filé peq (7cm) 
- Filé médio (9 e 
10cm) 
- Filé grande (11cm) 
 
- Posta peq (7cm) 
- Posta média ( 9 e 
10cm) 
- Posta grande 
(11cm) 

100g 
120g 
(porção) 
155g 
 
 
150g 
200g 
 
250g 

Tipo do peixe Pinheiro 
Medida 
Artesanal  

OBS –  
1. Quando não especificar a quantidade usar a porção (manual) 
2. O tamanho em centímetros foi uma medida artesanal   
3. Quando não especificar o tipo utilizar merluza (manual) 
4. Peixe no côco – para cada 100g do peixe usar 80 ml do leite de côco 
5. Peixe assado ou cozido = peixe cru + óleo + sal (manual) 
6.  Peixe inteiro (sem cabeça e cauda) peq = 12cm/ méd. = 15cm/ grande = 18cm 

(medida artesanal)  
7. Converter peixe cozido para cru dividindo por 0.65 (manual) 

Porco   Porco lombo 
assado sem sal 

Virtual 

Leite em pó   - Pasteurizado tipo 
C Parmalate 
(padrão) 
- Leite em pó 
integral ninho 
Leite desnatado - 
molico 

Virtual 
 
 
 
 
 

Iogurte Xícara = xícara de 
leite (manual) 

182ml  - Iogurte integral 
natural – padrão 
- Iogurte polpa 
de fruta morango 
Paulista 

Virtual 
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Cereais e Leguminosas 
 

ALIMENTO MEDIDA 
CASEIRA 

MEDIDA PADRÃO FONTE 
gramatura 

Arroz branco 
cozido 

Concha média cheia  
½ concha 
Porção  = concha peq 

100g 
60g 
73g 

Virtual  Manual 

OBS 
1. Quando não houver a quantidade utilizar uma porção  
2. Quando não especificar a colher para arroz utilizar colher de sopa cheia 

(Pinheiro) 
3. Arroz refogado adicionar o óleo (5ml para 100g do alimento) 

Beiju com côco Und média 100g   
Biscoito doce 
tamanho médio 

  Biscoito Maria 
(virtual) 

 

Bolacha cream 
cracker vitarela 

½ pacote = 14 und 72g - Produto  

Bolacha de Côco Punhado (7 und) 
Unidade 

45g 
6g 

Biscoito de côco 
Bauducco tipo 
rosca 

Produto 
Medida 
artesanal 

Bolacha sete 
capas 

Unidade  10g - Medida 
artesanal 

Bolo cocorote  Fatia pequena 
Fatia média 
Fatia grande 

30 
60g 
100 

Bolo de côco Sol 
(virtual) 

Pinheiro 
(igual bolo 
simples) 

Bolo simples Fatia pequena (1cm) 
Fatia média (2cm) 
Fatia grande (3cm) 

30g 
60g 
100g 

 Pinheiro  
Medida 
artesanal 

Cuscuz de milho Ped. Peq. (5cm) 
Ped. Médio (7cm) 
Ped. Grande (9cm) 
 
. ¼ da cuscuzeira 
média  
. 1 colher de sopa 
. 1 xícara de chá 
cheia e nivelada = ¼ 
da cuscuzeira 
pequena 
. 1 colher de servir 

85g 
135g 
200g 
 
136g 
 
18g 
128g 
 
 
 
33g 

- Pinheiro 
Medida 
artesanal 
 
 
Medida 
artesanal 
 

OBS  
1. O tamanho em centímetros foi uma medida artesanal   
2. A quantidade de margarina por colher = 1 ponta de faca (5g) 

Farinha de 
mandioca  

Punhado = 1 colher 
de sopa  
Colher de servir 
Xícara de café 
 

16g 
 
27g 
40g 

Farinha de 
mandioca torrada 
(virtual) 

Medida 
artesanal 

Feijão cozido Concha peq rasa 
Concha peq cheia 
Cocha média rasa 
Concha média cheia 

40g 
65g 
86g 
140g 

50% grão/caldo  
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OBS 
1. Porção média de feijão ou quando não for especificado a quantidade, utilizar 

86g 
      2. Prato normal fundo cheio = 140g 
Inhame  Pedaço pequeno 

(8cm) 
Pedaço médio (10cm) 
Pedaço grande 
(12cm) 

30g 
 
60g 
 
86g 

- Pinheiro  
 
Medida 
artesanal 

Macarrão  Concha = porção 
Pegador  
Garfada  
 

103,5g 
110g 
30g 

Macarrão 
(espaguete cozido) 
– virtual 

Manual  
Pinheiro  

OBS 
1. Macarrão com molho = macarronada (Receita do manual) 

- 90g de macarrão (espaguete cozido) 
- 10g de molho de tomate = extrato 
- 1g de sal (1/2 do sal pois o macarrão já é cozido). 
- 2,5 ml de óleo  
 
Logo para 1 garfada temos: 
- 30g de macarrão 
- 3,33g do extrato de tomate 
- 0,33g de sal 
- 0,83ml de óleo 

Macaxeira  Pedaço pequeno 
(6cm) 
Pedaço médio (10cm) 
Pedaço grande 
(14cm) 

50g 
 
100g 
 
180g 

- Pinheiro 
 
Medida 
artesanal 

Pão de forma   Pão de forma 
integral wickbold 
padrão 

 

Papa de aveia   Mingau de aveia 
(virtual)  

 

Pipoca estourada 1 copo de 250ml 11g   
Pipoca karintó 10 unidades 

 
1 pacote 

3g 
 
45g 

- Medida 
Artesanal 
Produto  

Quarenta = 
Polenta 

Colher de sopa 
Colher de servir 

30g 
45g 

- Medida 
artesanal 

 
 
 
 
Verduras e Frutas 
 
Observação 
 

1. Para todas as frutas e verduras utilizar os valores do virtual considerando como und 
média. Para und pequena x 0,75 e para und grande x 1,25 
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Vegetal Padrão 
Banana  Banana prata (virtual) 
Batata doce cozida . Unidade pequena = 115g 

. Unidade média (11cm) = 156g 

. Unidade grande (17cm) = 399g 
Medidas artesanais 
. Fatia pequena = 40g 
. Fatia média = 70g 
. Fatia grande = 90g 
Pinheiro 
Não há medidas no Virtual 

Batata inglesa Batata inglesa cozida (virtual) 
. Porção = 175g 

Caju  Suco de caju = suco de caju maguary 
(virtual) 

Cebola  . Unidade pequena = 30g 
. Unidade média = 70g 
. Unidade grande = 150g 
Pinheiro  
. Fatia média = 11g 
. Fatia pequena = 8,25g 
. Fatia grande = 13,75g 
Virtual 

Cenoura Picada cozida (virtual) 
Jerimum  Abóbora moranga cozida amassada 

. Pedaço pequeno (5cm) = 30g 

. Pedaço médio (7cm) = 50g 
Medida artesanal / Pinheiro 
Não há pedaços no virtual 

Laranja  Laranja pêra (espremida para chupar) 
(virtual) 

Limão  Limão taiti (suco) – virtual 
Maçã  Suco de maçã Del Valle (virtual) 
Melão  Fatia média = 115g 

Fatia pequena = 86,25g 
Fatia grande = 143,75g 
Virtual 
 
Und média = 660g (Pinheiro) 
Und grande = 660 X 1,25 = 825g 

Mamão  Mamão papaya (virtual) 
Pimentão  . Unidade pequena = 38g 

. Unidade média = 55g 

. Unidade grande = 87g 
Pinheiro  
Não há medida no virtual 

Tomate . Fatia = rodela (virtual) 
.Unidade = usar valor do virtual 
considerando und média (und peq. X 0,75 e 
und grande x 1,25) 
(manual) 
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Tabela dos per capitas dos vegetais 
 
(Para preparações onde os vegetais são consumidos ou quando não estiver especificada a 
quantidade na salada, etc... Todos os valores aqui contidos foram retirados do manual para 
cálculos de inquéritos alimentares, pág 56, porções) 
 

Vegetal Porção 
Abóbora  53g (1e ½ colher de sopa) – manual 
Alface  27g (alface lisa picada) – manual 
Batata inglesa 31g (1 unidade) – artesanal 
Beterraba  30g (3 fatias) – manual 
Cebola  20g (2 fatias grandes) – artesanal 
Cenoura  36g (cenoura cozida amassada) – manual 
Chuchu  58g (2 e ½ colher de sopa) – manual 
Pepino japonês 15g (5 fatias) – artesanal 
Pimentão  72g (3 colheres de sopa) – manual 
Repolho cru 60g – manual 
Tomate  60g (4 rodelas médias) – manual 
 
OBS – Fio de azeite para salada = 5ml 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. 

 
 
 

 
 


