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RESUMO 

Introdução: Em pacientes renais crônicos a anemia é um fato comum na rotina clínica e 

laboratorial. Ela pode se apresentar de várias formas conforme a evolução da doença devido o 

declínio de eritropoetina, hormônio regulador da eritropoiese, processo de proliferação de 

eritrócitos. Objetivo: O presente estudo tem intenção de relacionar a perda gradual da função 

renal com o declínio produtivo de Eritropoetina e o surgimento da anemia.  Metodologia: 

Foram revisados 10 artigos em língua portuguesa, dos anos de 2012 a 2021, selecionados em 

plataformas online como Google Academy e Scielo durante os meses de março a maio de 2021. 

Resultados: Estudos mostraram que a anemia relacionada a Doença Renal Crônica possui 

características intrínsecas como a anemia normocítica e normocrômica, sendo comum a partir 

do estágio 3 da Doença Renal Crônica onde os níveis de eritropoetina podem estar entre 10 a 

100 vezes diminuídos. Conclusão: Conclui-se que a anemia relacionada a doença renal crônica 

tem característica normocítica e normocrômica, apresenta baixa global de eritrócitos e além da 

baixa de eritropoetina.  

 

Palavras chave: Anemia. Doença Renal Crônica. Eritropoetina. Hemograma.  
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RESUMO 

Introdução: Em pacientes renais crônicos a anemia é um fato comum na rotina clínica e 

laboratorial. Ela pode se apresentar de várias formas conforme a evolução da doença devido o 

declínio de eritropoetina, hormônio regulador da eritropoiese, processo de proliferação de 

eritrócitos. Objetivo: O presente estudo tem intenção de relacionar a perda gradual da função 

renal com o declínio produtivo de Eritropoetina e o surgimento da anemia.  Metodologia: 

Foram revisados 10 artigos em língua portuguesa, dos anos de 2012 a 2021, selecionados em 

plataformas online como Google Academy e Scielo durante os meses de março a maio de 2021. 

Resultados: Estudos mostraram que a anemia relacionada a Doença Renal Crônica possui 

características intrínsecas como a anemia normocítica e normocrômica, sendo comum a partir 

do estágio 3 da Doença Renal Crônica onde os níveis de eritropoetina podem estar entre 10 a 

100 vezes diminuídos. Conclusão: Conclui-se que a anemia relacionada a doença renal crônica 

tem característica normocítica e normocrômica, apresenta baixa global de eritrócitos e além da 

baixa de eritropoetina.  

Palavras chave: Anemia. Doença Renal Crônica. Eritropoetina. Hemograma.  

 

ABSTRACT: 

Introduction: In chronic renal patients, anemia is a common fact in clinical and laboratory 

routine. It can present itself in various forms according to the disease evolution due to the 

decline of Erythropoietin, hormone that regulates erythropoiesis, the process of proliferation 

of erythrocytes.  Objective: The present study intends to relate the gradual loss of renal function 

with the decline in erythropoietin production and the onset of anemia. Methos: 10 articles were 

reviewed in Portuguese and English, from the years 2012 to 2021, selected on online platforms 

such as Google Academy and Scielo during the months of March to May 2021. Results: Studies 

have shown that anemia related to Chronic Kidney Disease has intrinsic characteristics such 

as normocytic and normochromic anemia, being common from stage 3 of DRC onwards, where 

erythropoietin levels can be between 10 and 100 times reduced. Conclusion: It is concluded 

that an anemia related to chronic kidney disease has normocytic and normochromic 

characteristic, it presents a low in the global number of erythrocytes and in addition to a low 

in erythropoietin. 

Key: Anemia, Chronic Kidney Disease,  Blood Count, Erythropoietin 
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Introdução 

A doença renal crônica caracteriza-se pela perda gradual e irreversível da função renal 

que progride lenta e silenciosamente, sendo consequência de patologias como a hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus e glomerulonefrite primária.  Os indivíduos 

apresentam sintomas que evoluem gradativamente, como poliúria, náuseas, dor lombar e 

anemia. 1,2 

A fisiologia renal tem como base a filtração, reabsorção e secreção de resíduos do 

plasma sanguíneo, que acontece na região do néfrons. A excreção desses resíduos plasmáticos 

é feita pelo sistema urinário. Todos esses processos têm como objetivo eliminar as substâncias 

indesejadas e reabsorver aquilo que ainda for útil para o organismo. 2,3 

Diante disso, a filtração diária dos rins pode ser medida através da taxa de filtração 

glomerular (TFG) que nada mais é do que a razão entre a pressão sanguínea e a pressão osmótica 

do plasma sanguíneo, tendo como resultado a pressão realizada sobre a cápsula de Bowman 

pelo fluido plasmático, medida em mmHg. ²,3 

Lesões renais como a nefropatia diabética, nefropatia hipertensiva, glomerulonefrite 

crônica, pielonefrite crônica, doença renal policística e nefropatia lupica são as principais 

causas da perda progressiva e irreversível da taxa de filtração dos rins, caracterizando a Doença 

Renal Crônica. ²,3 (TAB 1) 

 

Tabela 1-   Estágio da Doença Renal Crônica conforme a TFG 

Estágio TFG ml/min/1,73m2 

1 ≥90 

2 60-89 

3A 45-59 

3B 30-44 

4 15-29 

5 <15 

Tabela 1: Considera-se portador da doença renal crônica qualquer indivíduo que, independentemente da 

causa, apresente, por pelo menos três meses consecutivos, uma TFG<60ml/min/1,73m².  

FONTE: Ministério da Saúde, 2020. 

 

Considera-se que, atualmente milhões de indivíduos convivem com DRC, 

independentemente do estágio que se encontra a doença. Segundo a organização National 
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Kidney Foundation (2017), indivíduos afro-americanos, hispânicos, ilhéus do Pacifico, índios 

americanos e idosos são mais propensos a desenvolver a DRC. 

Os rins são responsáveis pela produção da eritropoetina (EPO), um hormônio 

polipeptídio glicosilado, que acontece nas regiões intersticiais peritubulares renais. Esse 

hormônio é regulador da produção e maturação dos glóbulos vermelhos na corrente sanguínea, 

processo conhecido como eritropoiese.1,2 

Os eritrócitos são compostos basicamente de hemoglobina, enzimas, íons, glicose e 

água. Sua principal função celular é o transporte de oxigênio às periferias do corpo, gás 

carbônico aos pulmões e a preservação do pH sanguíneo. Indivíduos com perda da função renal, 

como portadores da DRC, tendem a ter queda no nível de produção de eritropoetina dependendo 

da gravidade das lesões renais, o que, consequentemente, pode resultar baixa estimulação da 

produção dos eritrócitos.2,3 

 A deficiência da eritropoetina causa a diminuição do estimulo para produção de 

eritrócitos, que, por conseguinte, diminui a quantidade de hemoglobina presente na corrente 

sanguínea, além da baixa de eritrócitos circulantes, caracterizando assim um quadro anêmico. 

É a partir, principalmente, de exames laboratoriais, como o hemograma que se faz o diagnóstico 

de anemias a partir da contagem das células do sangue periférico.2,3 

 O hemograma possui três subdivisões; o eritrograma, leucograma e plaquetas. O 

eritrograma é o segmento em que se analisam as características dos glóbulos vermelhos já que 

nele existem os índices hematimétricos, como o hematócrito (HT); hemoglobina (HB); volume 

corpuscular médio (VCM); hemoglobina corpuscular média (HCM); concentração de 

hemoglobina corpuscular media (CHCM) e o “Red Cell Distribution Width” (RDW) que são 

complementares em pesquisas de desordens hematológicas, como anemias, talassemias e outras 

patologias.1,8 

 O leucograma é o segmento do hemograma completo que quantifica os leucócitos na 

corrente sanguínea, indicando o índice global de leucócitos no sangue periférico e a 

diferenciação celular, feita através da contagem manual dos leucócitos a partir de esfregaço 

sanguíneo ou a partir da diferenciação automatizada feita pelo próprio aparelho. A contagem 

de plaquetas é a terceira divisão do hemograma que quantifica as plaquetas, em milhares no 

sangue periférico, e o volume plaquetário médio (VPM).1,8 

Diante disso, o objetivo deste estudo é fazer uma relação entre a Doença Renal Crônica 

com o surgimento gradual da anemia devido ao déficit de eritropoetina. 
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Metodologia 

Este estudo trata de uma revisão sistemática, baseada na pergunta que o 

direcionou:  quais são as características da anemia em portadores de Doença Renal Crônica 

conforme a evolução da patologia?   

Foram utilizados como critérios de seleção dos artigos científicos aqueles encontrados 

em busca online nas plataformas de base de dados acadêmicos Scielo e Google Acadêmico, 

sendo estas realizadas no período entre março de 2021 a maio de 2021, utilizando as palavras-

chaves: “Anemia”, “Doença Renal Crônica”, “Hemograma”, “Eritropoetina” como filtro para 

a pesquisa. 

Para seleção dos artigos foram utilizados de critérios de inclusão como periódicos 

realizados no Brasil e em Portugal, estes, publicados na língua portuguesa inglesa entre 2010 a 

2021 e que respondiam à pergunta norteadora. Como critério de exclusão, foram rejeitadas 

publicações de longa data, com mais de 10 e anos de produção e que fugiam do aspecto clínico 

laboratorial apresentado pela pergunta norteadora.  

Inicialmente, foram selecionados 33 artigos partindo do uso das palavras-chaves nas 

plataformas, sendo, posteriormente, filtrados a partir dos critérios de inclusão e exclusão dos 

periódicos. Ao final, foram selecionados 10 artigos para a realização deste trabalho. 

Resultados e discussão 

A DRC consiste na perda gradual, irreversível e silenciosa da função renal, 

caracterizada, principalmente, pela diminuição da taxa de filtração glomerular (TFG) e por 

disfunções no controle do equilíbrio hidroelétrico e ácido-básico, sendo classificada pelo 

estágio em que se encontra a lesão glomerular e, principalmente, pela taxa de filtração 

glomerular dos rins. 1,3 

Ademais, as causas dessa patologia podem variar, visto que não há uma causa principal 

para a DRC. Comorbidades como hipertensão, diabetes, glomerulonefrite, lúpus, doença renal 

policística, entre outros, são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da DRC. 1,2 

De certo modo, nos estágios iniciais, os rins conseguem manter a TFG em níveis viáveis 

para a funcionalidade ainda estável do organismo, porém, quando a lesão na massa renal já é 

extensa, paralelamente à evolução da doença, a taxa de filtração glomerular diminui.4 

 

Incidência  

A gravidade da anemia na DRC está diretamente ligada ao estágio da doença. Um estudo 

realizado pela NHANES III envolvendo 20 milhões de pacientes independente do grau de DRC, 

mostrou que, nos estágios iniciais como 1 e 2, possuem 10% de incidência de quadros anêmicos 

relacionados à DRC. Conforme o agravamento da patologia, é possível observar a incidência 
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desses quadros anêmicos em que, no estágio 3, as porcentagens variam de 20% a 40%. Nos 

estágios seguintes, 4 e 5, a incidência de quadros anêmicos prevalece em mais de 50% dos 

casos.4 

 A partir do estágio 3, é comum se observar a anemia nesses pacientes sendo agravada 

conforme o estágio dele, já que os níveis de eritropoietina sérica, estimulando a produção de 

eritrócitos pode ser diminuída de 10 – 100 vezes durante esse processo.10 

Logo, as lesões renais afetam toda a funcionalidade dos rins, como produção e excreção 

de substâncias como a Eritropoetina (EPO), responsável pelo estímulo da proliferação dos 

eritrócitos, já que sua produção ocorre nos rins.5 

 

Etiologia 

Um estudo realizado pela Universidade Federal da Paraíba e outro, realizado em 

Maringá/PR, demostraram a prevalência de pacientes em hemodiálise, com faixa etária média 

de 45 anos, sendo relacionado o avanço da idade com o surgimento/ agravamento da patologia. 

Um outro estudo, realizado na Paraíba, demostrou que 38% dos 245 pacientes da unidade de 

hemodiálise analisada apresentavam como etiologia a HAS e, outros 13%, diabetes mellitus. 

6,11 

O mesmo estudo, realizado no Paraná, confirmou que quando presente, a anemia em 

pacientes se caracteriza 93% das vezes, como normocítica e normocrômica, contra 4% 

macrocíticas e 3% microcíticas, podendo estes 7% estar relacionados à deficiência de nutrientes 

para o processo de eritropoiese.6 

A deficiência desse hormônio causa, diretamente, a redução ao estímulo da produção 

dos glóbulos vermelhos e atinge, de forma negativa, a contagem de eritrócitos no sangue 

periférico. ¹ 

Déficit De Eritropoetina 

  A redução da eritropoetina, devido às lesões renais e desse estímulo causado por ela, 

implica a queda da hemoglobina (HB) presente nos eritrócitos, já que o número dos mesmos 

sendo produzidos e maturados, é inferior aos níveis normais de um indivíduo com sistema renal 

saudável causando um aporte negativo ao transporte de oxigênio aos tecidos do corpo. 5 

Logo, se um indivíduo, independentemente da patologia que causa a DRC, apresenta 

níveis de hemoglobina abaixo dos valores de referência de 13 g/dl a 15 g/dl junto à queda da 

contagem de eritrócitos circulantes, caracteriza-se como um indivíduo anêmico. 6 

A anemia relacionada a pacientes portadores de DRC é a paralela ao agravamento da 

perda da massa renal, causada pela patologia devido às lesões que causam o declínio do 

estímulo de síntese de EPO. 5 
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A etiologia principal da anemia relacionada à DRC está ligada ao declínio de 

eritropoetina e alterações metabólicas consequentes desse aporte negativo do hormônio. Tais 

alterações metabólicas podem ser associadas, por exemplo, à má absorção do ferro, vitaminas 

e entre nutrientes importantes para posterior maturação dos eritrócitos. 2,5 

 Em pacientes renais crônicos, a sobrevida dos eritrócitos tem uma moderada redução. 

A sobrevida que em pacientes saudáveis seria em torno de 120 dias, em pacientes renais 

crônicos cai para 60-80 dias, devido ao ambiente urêmico consequente da DRC. 1,2,6  

 A anemia na DRC apresenta se normocítica e normocrômica, podendo apresentar VCM 

E HCM sem alterações, sendo uma anisocitose normal ou discreta, já que o volume das 

hemácias se apresenta normal, tendo assim um RDW normal. Uma das características desse 

quadro anêmico devido à deficiência de eritropoetina, é a hipoproliferação, já que há pouco 

estimulo para a proliferação de eritrócitos por causa da deficiência do hormônio. 1,2,6,7 

 Ademais, a anemia hipoproliferativa, consequente da deficiência de eritropoetina, não é 

a único tipo de anemia encontrada em pacientes portadores de DRC.  A má absorção de 

nutrientes, como ferro e vitaminas, pode conferir um perfil anêmico diferente da anemia 

hipoproliferativa por deficiência de eritropoetina.6 

Diferenciação de quadros anêmicos  

Hemogramas que apresentam baixa concentração de hemácias e hemoglobina, além de 

alterações de índices hematimétricos como VCM, HCM e CHCM alterados e do RDW elevado, 

apresentam hemácias macrocíticas conferindo ao quadro de anemia megaloblástica, definida 

deficiência por vitaminas do complexo B e D.1,2,6 Outro quadro anêmico pode ocorrer por má 

absorção dos nutrientes. A anemia ferropriva ou anemia por deficiência de ferro é mais 

frequentes em pacientes portadores de DRC, sendo comum apresentar hemácias microcíticas e 

hipocrômicas, VCM, HCM e CHCM diminuídos e RDW elevado. 6  

Eritrócitos normocíticos e normocrômicos apresentam os índices hematimétricos de 

VCM, CHCM e HCM normais, já que na maioria dos casos não haverá alterações no tamanho 

e volume das hemácias. O RDW manterá o padrão de não se alterar, por se tratar de índice que 

avalia a anisocitose, o que não ocorre em anemias normocíticas.1,3,4. Além desses índices, a 

poiquilocitose pode apresentar-se discretamente ou até mesmo nula, devido a normocitose. Os 

índices de reticulócitos podem estar normais ou discretamente elevados.1 

Na presença de um quadro inflamatório, acontece a amplificação de citocinas pró-

inflamatórias, como IL-1, IL-2, IL-6 e TNF-α, que causam resistência a ação medular 
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estimulada pela EPO que por conseguinte agrava quadros de anemia ao induzir a apoptose dos 

glóbulos vermelhos, agindo de forma oposta ao estimulo causado por ela.1,6,9,10 

Dentre as citocinas, a IL-6 se destaca por provocar no fígado a síntese proteica da 

hepcidina, que inibe diretamente a absorção duodenal de ferro ao inibir a ferroportina, uma 

proteína presente na parede celular dos enterócitos, macrófagos e hepatócitos responsáveis pelo 

transporte de Fe2+ para o sistema circulatório.  Essa inibição caracteriza outro fator de 

agravamento da anemia em pacientes renais crônicos. 9,10 

 Esses fatores, como o baixo estímulo de produção de eritropoetina, a resistência de ação 

medular causada pelas citocinas e a inibição da absorção de ferro causada pela hepcidina 

caracterizam níveis de eritropoetina ativa baixos, que por conseguinte diminuem a eritropoiese 

e aumentam as chances de desenvolvimento e agravamento do quadro anêmico. Pacientes, a 

partir do estágio 3 da DRC, quando comparados a indivíduos saudáveis, podem apresentar 

níveis séricos de eritropoietina de 10-100 vezes diminuídos.9,10 

 Em suma, os pacientes renais crônicos possuem fatores adjacentes que podem causar 

um quadro anêmico, diante disso deve ser observada a clínica do paciente antes de caracterizar 

a anemia por deficiência da eritropoetina. Um fator-chave para esse diagnóstico é a análise do 

hemograma completo que poderá acusar alterações morfológicas dos eritrócitos como 

macrocitose/microcitose e hipocromia/hipercromia, caraterísticas que não apontam a anemia 

por deficiência de eritropoetina, já que essa, como mencionado acima, se apresenta normocítica 

e normocrômica. 10 

Considerações Finais 

A doença renal crônica é uma condição em que rins não conseguem exercer a função de 

filtração glomerular causando, consequentemente, lesões renais que interferem diretamente em 

outras funções secundárias dos rins, como a síntese de eritropoetina. 

Esse hormônio é o regulador da produção e proliferação de eritrócitos. Quando em 

declínio, pode causar no individuo o quadro anemia hipoproliferativa principalmente a partir 

do estágio 3. 

Diante disso, destacam-se algumas características dessa anemia em pacientes renais 

crônicos tais como os eritrócitos que, nesses indivíduos, mostram um declínio na sobrevida de 

120 dias para 60-80 dias, além da consequente diminuição dos níveis de eritropoetina de 10 a 

100 vezes.  
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Em suma, a anemia relacionada a DRC apresenta-se como normocítica e normocrômica, 

na qual os índices hematimétricos VCM, HCM e RDW em geral se apresentam normais, sendo 

a hemoglobina e a global de eritrócitos os únicos a terem uma baixa. 
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de conflito de interesse que possam influenciar no desenvolvimento do trabalho, tais como 

emissão de pareceres, propostas de financiamento, promoções ou participação de comitês 

consultivos ou diretivos, participação de estudos clínicos e/ou experimentais subvencionados, 

atuação como palestrante em eventos patrocinados, comitês normativos de estudos científicos; 

recebimento de apoio institucional; propriedade de ações; participação em periódicos 

patrocinados, assim como qualquer relação financeira ou de outra natureza com pessoas ou 

organizações que possam influenciar o trabalho de forma inapropriada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

Referencias  

1. GORDINO, S. Epidemiologia da insuficiência renal crónica e anemia associada em 

adulto. Departamento de Quimica e Bioquimica, Universidade de Lisboa, Faculdade de 

Ciencias, v. U, p. 8-18, 2019. 

2. SOUZA, P.D.P; GOMES, S,R,L. Anemia Causada Por Deficiência De Eritropoetina Em 

Pacientes Renais Crônico. Revista Saber Cientifico, v. U, 2017. 

3. HOFFBRAND, A. V; MOSS, Paul A. H. Eritropoese e aspectos gerais da anemia. In: 

MOSS, Paul A. H. Fundamentos em Hematologia de Hoffman: Eritropoese e aspectos 

gerais da anemia. 7. ed. rev. Porto Alegre: Artmed, 2018. cap. Capítulo 2, p. 15-16. 

4. ABENSUR, H; Deficiência de ferro na doença renal crônica. Revista Brasileira de 

Hematologia e Hemoterapia v. 32, p 84-86, 2010, 

5. UNGLAUB, S; Os rins: Anatomia do Sistema Urinario. In: UNGLAUB, Dee Silverthorn 

et al. Fisiologia Humana: Uma Abordagem Integrada. 7. ed. rev. Porto Alegre: 

Artmed, 2017. cap. Capitulo 19, p. 589. 

6. GUIMARÃES, L. R. M.; FERREIRA, A. A.; Caracterização E Tratamento De Anemia 

Em Pacientes Com Insuficiência Renal Crônica. V Mostra Interna de Trabalhos de 

Iniciação Científica, CESUMAR – Centro Universitário de Maringá, p. 2-3, 2010 

7. PENTEADO, B,A; LIMA, W F; MILAGRES, C, S Etiologia De Anemia Em Pacientes 

Renais Crônicos Em Tratamento Hemodialítico: Revisão De Literatura. Revista 

Científica da FHO, UNIARARAS, v. 5, ed. 1, p 18-20, 2017. 

8. NAOUM, P. C.; NAOUM, F. A. Interpretação Laboratorial Do Hemograma. Artigos 

Científicos, Academia de Ciências E Tecnologia, p. 2, ca.2018. Disponível em: 

http://www.ciencianews.com.br/arquivos/ACET/IMAGENS/Artigos_cientificos/Interphe

mo.pdf. Acesso em: 27 jul. 2021. 

9. OLIVEIRA, W. V; SABINO, A.P; FIGUEREDO, R.C; RIOS D.R.A. Inflamação e má 

resposta ao uso de eritropoetina na doença renal crônica. Jornal Brasileiro de Nefrologia. 

v. 37, n. 2, p 255-259, 2015, 

10. OLIVEIRA, H. M; FORMIGA, F. F. C; ALEXANDRE, C. S. Perfil clínico-epidemiológico 

dos pacientes em programa crônico de hemodiálise em João Pessoa - PB. Jornal Brasileiro 

de Nefrologia, v. 36, n. 3 , p 369-377, 2014,  

 



19 
 

 

ANEXO I - PREPARAÇÃO DO ARTIGO 

Os artigos devem atender aos objetivos editoriais da revista e se situarem em uma das seguintes 

seções: Artigo Original, Revisão de Literatura, Comunicação Breve, Resenha, Entrevista e 

Carta ao Editor. 

Para maiores informações sobre cada seção, consulte SOBRE > POLÍTICAS DE SEÇÃO. O 

tamanho e organização do manuscrito deve estar em acordo com o solicitado em cada uma das 

seções. 

O arquivo contendo a versão de submissão do manuscrito não deverá ultrapassar os 3 MB. 

Durante o processo de submissão, os seguintes documentos suplementares deverão ser 

adiconados pelos autores ao sistema da Revista: 1 - Página de Título (Title Page), 2 

- Declaração de Conflitos de Interesse (modelo disponível no sistema), 3 - Transferência de 

direitos autorais (modelo disponível no sistema). Nenhum dos arquivos mencionados será 

enviado para o Avaliador/Revisor. 

Eventualmente outros documentos suplementares poderão ser enviados, tais como: figuras, 

tabelas, pareceres, vídeos e ou questionários, estes arquivos, se adiconados ao sistema serão 

direcionados ao Avaliador/Revisor. 

Além disso, o documento principal, o Manuscrito (Texto na íntegra), sem qualquer elemento 

que identifique os autores ou instituições onde o texto foi produzido também deve ser 

apresentado. Este deve ser iniciado com o Título em Português, seguido pelo Resumo (máximo 

de 250 palavras), Palavras chave (máximo de 5 palavras), Título em Inglês, Abstract (máximo 

de 250 plavras), Keywords (máximo de 5 palavras), na sequência deverá ser apresentado o 

manuscrito na íntegra com suas respectivas partes bem delimitadas (Ex: Introdução, 

Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão, Declaração de conflito de interesses, 

Agradecimentos, Referências). 

Todas as partes do texto devem ser digitadas em editor de texto Microsoft Word, em folha 

tamanho A4, com todas as margens ajustadas para 2,5 cm. A fonte utilizada deverá ser Times 

New Roman 12 pontos, o espaçamento entre linhas deverá ser de 1,5 cm e a extensão de 

salvamento .doc ou .docx. 

A submissão, processamento e publicação dos artigos é totalmente gratuita, feita de forma 

voluntária, sem vínculo empregatício e sem remuneração, assim como a tarefa de 

Avaliador/Revisor.  

  

PREPARAÇÃO DA PÁGINA DE TÍTULO (Title Page) 
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A página de título (Title Page) deverá conter: O título do trabalho em português (em caixa 

alta, negrito e centralizado), título em inglês (primeira letra maiúscula, itálico e 

centralizado), nome completo dos autores (nome e sobrenome completo / primeira letra 

maiúscula, centralizado e em ordem de autoria), nome das instituições de filiação (nome da 

instituição, cidade, estado e país / texto justificado), dados do autor correspondente (nome, 

endereço, email e telefone / texto justificado). Este documento não será encaminhado para 

Avaliadores/Revisores. 

Nota: A filiação deve ser indicada por um número arábico sobrescrito ao nome do autor. O 

número utilizado sobre o nome do autor, deve preceder os dados de identificação da instituição 

de filiação.  

Observação importante: A página de título (Title page) não deve ser submetida juntamente 

com o documento principal. Esta deve ser submetida separadamente como documento 

suplementar. 

   

PREPARAÇÃO DO MANUSCRITO 

Deve apresentar primeiramente o título em português e em sequência deve ser apresentado o 

resumo. O resumo deve ser redigido em parágrafo único, sem recuo, em fonte Times New 

Roman tamanho 12 pontos, com espaçamento simples, contendo até 250 palavras, com texto 

justificado. O resumo deve ser estruturado, com os seguintes ítens: Introdução, Objetivo(s), 

Metodologia, Resultados e Conclusão. 

Acompanhado do resumo, os autores deverão indicar de três a cinco Palavras-

Chave representativas do conteúdo do trabalho. As Palavras-Chave deverão estar separadas por 

ponto e vírgula (;) e devem iniciar com a primeira letra em maiúsculo. Ex: Imunologia; Doença 

de Chagas; Citocinas; Leucócitos. 

Na mesma página deverá ser apresentado o título em inglês do trabalho seguido do abstract e 

suas respectivas keywords. As normas para a redação do abstract e keywords são as mesmas 

mencionadas para o Resumo. É desaconselhado o uso de tradutores online para a redação do 

abstract. Falhas na redação do Abstract poderão resultar na rejeição e arquivamento da 

submissão. 

Após a paresentação do resumo e do abstract, o responsável pela submissão deverá prosseguir 

com as respectivas partes do documento principal: Introdução, Metodologia, Resultados, 

Discussão, Conclusão, Declaração de conflito de interesses, Agradecimentos (se houver) e 

Referências. 

Todas as partes do manuscrito devem ser digitadas em editor de texto Microsoft Word, em 

folha tamanho A4, com todas as margens ajustadas para 2,5 cm. A fonte utilizada deverá ser 



21 
 

a Times New Roman 12 pontos, o espaçamento entre linhas deverá ser de 1,5 cm, o texto deve 

estar justificado e a extensão de salvamento deverá ser .doc ou .docx. 

O título de cada uma das partes deve aparecer com a primeira letra maiúscula e deve ser 

destacado em negrito (Ex: Metodologia). Os subtítulos devem ser escritos com apenas a letra 

inicial maiúscula (Ex: Análise estatística). Os títulos e subtítulos devem estar alinhados à 

esquerda ou com texto justificado. 

 PREPARAÇÃO DE FIGURAS 

São consideradas figuras todas as imagens, incluindo: gráficos, fotografias, fluxogramas, 

diagramas e pranchas.  

As tabelas e quadros não são consideradas figuras e possuem normas próprias para sua 

apresentação (vide abaixo). 

Importante: As figuras devem ser fornecidas em arquivos separados e também devem 

ser inseridas em seu local original no corpo do texto. 

As pranchas, contendo múltiplas figuras precisam ser identificadas por letras A, B, C, D, etc. e 

devem ser apresentadas como um único elemento/arquivo. 

As figuras devem ser numeradas de acordo com a ordem em que aparecem no texto por 

algarismos arábicos e com a palavra FIGURA (em caixa alta e negrito). Ex:FIGURA 

1; FIGURA 4. 

O título das figuras deve conter no máximo 15 palavras e as legendas no máximo 250 palavras. 

Ambos devem ser apresentados abaixo da figura, precedido da identificação numérica da figura 

(Ex: FIGURA 3 - Título. Legenda). O tamanho das fontes utilizadas no título e legenda das 

figuras deve ser um número inferior ao utilizado no restante do texto (Times New Roman 

11 pontos). 

Nos arquivos gráficos que contém as figuras separadas, não devem ser mencionados o título e 

a legenda das figuras. A identificação do arquivo deve ser feita ao se nomeá-lo durante o 

salvamento do mesmo. Deste modo, título e legenda de figuras deverão aparecer apenas no 

corpo do texto (Ex: FIGURA 2.tiff). 

Cada figura deve ser cuidadosamente cortada para minimizar a quantidade de espaço em branco 

em torno da ilustração. É importante que as figuras sejam sintéticas, sem elementos 

desnecessários (ex: linhas internas e grades) e nem cores. 

Os arquivos gráficos não devem exceder 10 MB. Recomenda-se o uso do 

formato TIFF durante o salvamento da imagem. Os arquivos gráficos devem ser salvos com 

compressão LZW, que é lossless (diminui o tamanho do arquivo sem diminuir a qualidade), a 

fim de minimizar o tempo de upload, ou sem compressão. 

A resolução da figura deve conter 300 dpi (pontos por polegada) 
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Por favor, note que é da responsabilidade do autor, obter a permissão dos detentores dos direitos 

autorais para reproduzir figuras (ou tabelas) que tenham sido previamente publicadas em outros 

lugares. A permissão deve ser indicada na legenda da figura e a fonte original deve ser incluída 

na lista de referências. 

Abaixo segue um exemplo do padrão a ser utilizado para confecção das figuras: 

 

 FIGURA 6 – Níveis de 6-sulfatoximelatonina encontrados na urina 12 horas (20h às 8h). O 

grupo de controles saudáveis (GC) está representado pela barra cinza e o grupo de pacientes 

com FM (GP) está representado pela barra preta. As barras correspondem à média de 6-

sulfatoximelatonina acompanhada do erro padrão. O asterisco representa a diferença 

significativa entre os grupos. 

 PREPARAÇÃO DE TABELAS 

Ao preparar tabelas, siga as instruções de formatação abaixo: 

As tabelas devem ser numeradas e citadas no texto na sequência em que são mencionadas, por 

meio de algarismos arábicos. A palavra tabela e seu número correspondente deverão estar 

destacados em caixa alta e negrito (ex: TABELA 1, TABELA 2). 

Durante a preparação do manuscrito, as tabelas deverão ser colocadas no local exato em que 

deverão aparecer no artigo final. 

Tabelas muito grandes para a página A4 podem ser enviadas como arquivos adicionais 

(documentos suplementares). 

O título da tabela deve conter no máximo 15 palavras e deve ser incluído acima da tabela em 

negrito e centralizado (Ex: TABELA 1 - Título). A legenda devem conter no máximo 250 

palavras e deve ser incluída abaixo da tabela, com tamanho da fonte um número inferior ao 

utilizado no restante do texto (Times New Roman 11 pontos). 

É recomendado que não se utilize cores e ou sombras na confecção das tabelas. Se necessário, 

algumas partes da tabela podem ser destacadas por meio do uso de elementos sobrescritos, 



23 
 

numeração, letras, símbolos ou texto em negrito. Os significados destes deverão ser explicados 

na legenda, abaixo da tabela. Em caso de uso de siglas ou abreviações na tabela, o significado 

destes elementos precisa ser elucidado na legenda da tabela. 

Para a indicação de qualquer fração de valor numérico, absoluto e ou relativo, deverá ser usado 

a vírgula e não o ponto final, exceto para artigos redigidos em Inglês. Neste caso o ponto final 

deverá ser utilizado. 

Toda tabela deve ter moldura, sem traços verticais que a delimitem à esquerda e à direita, linhas 

horizontais deverão ser utilizadas para iniciar a e terminar a tabela bem como para estruturar os 

dados numéricos, separando o topo, o cabeçalho e o rodapé. 

Abaixo segue um exemplo do padrão de formatação a ser utilizado nas tabelas:  

TABELA 6 - Características clínicas das pacientes com fibromialgia FM integrantes dos 

grupos PT e PNT após o término do estudo 

 

Grupo de pacientes tratadas (PT) e grupo de pacientes não tratadas (PNT) antes do início da 

intervenção. Dados expressos em média ± erro padrão. 

  

Importante: Não use notas de rodapé de qualquer natureza, o rodapé estará ocupado com dados 

do periódico e da edição publicada, portanto, não poderá ser usado para apresentar informações 

colocadas pelos autores. 

 CITAÇÕES E REFERENCIAS 

CITAÇÕES 

As citações no corpo do texto devem ser identificadas por números sobrescritos, de acordo 

com a ordem em que a obra citada aparece no texto. A vírgula deve ser utilizada para separar 

citações que não estejam em sequência (Ex:  1, 4, 7) e, o traço deve ser utilizado para citações 

de três ou mais referências que estejam em sequência (Ex: 1, 2, 3 4 e 5 escreve-se 1 -5) 

Alguns exemplos: 
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1 – O material a ser utilizado deve ser previamente testado quanto à sua resistência5. 

2 – Os dados do presente estudo corroboram os achados da literatura1,4-7,11. 

3 – Em contraste, a deriva genética produz mudanças aleatórias na frequência das características 

numa população2,8. 

4 - Sua tônica fundamentalmente reside em matar nos educandos a curiosidade, o espírito 

investigador e a criatividade16-19. 

  

LISTA DE REFERENCIAS 

A lista de referências deve incluir apenas as obras que foram citadas no corpo do texto e que já 

tenham sido publicadas em outros canais. Comunicações pessoais e obras inéditas só devem ser 

mencionadas no corpo do texto e portanto, não deverão integrar a lista de referencias. Não use 

notas de rodapé como substituto para a lista de referências.  

Não utilize abreviaturas para se referir ao nome das Revistas, mencione o nome completo do 

periódico.  

As referências devem ser alinhadas à esquerda e nunca justificadas ou centralizadas. É 

aconselhado que na lista de referências, seja mencionado o nome de todos os autores do artigo 

referenciado. A utilização da expressão em latim "et al." na lista de referências só será 

permitida em referências com mais de seis autores. Neste caso, deve-se citar os seis 

primeiros autores e em sequência a expressão em latim "et al." 

As entradas na lista de referência devem ser numeradas de acordo com a ordem de aparecimento 

da citação no corpo do texto. O formato de apresentação da referência na lista, deve seguir os 

exemplos abaixo: 

- Artigo de periódico: 

Número da citação no texto. SOBRENOME, Inicial do prenome do(s) autor(es). Título do 

artigo: subtítulo. Título da revista, local, número do volume, fascículo, páginas inicial-final do 

artigo referenciado, data de publicação. 

4 - SCHELLEKENS, J. Family allowances and fertility: socioeconomic 

differences. Demography, v. 46, n. 3, p. 461-468, 2009. 

  

- Livro: 

Número da citação no texto. SOBRENOME, Inicial do prenome do(s) autor(es). Título: 

subtítulo. Número da edição. Local: Editora e ano de publicação. 

12 - NEWELL, C. Methods and models in demography. New York: Guilford Press, 1988. 
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- Capítulo de livro: 

Número da citação no texto. SOBRENOME, Inicial do prenome do(s) autor(es). Título do 

capítulo. In: SOBRENOME, Inicial do prenome do(s) autor(es) ou organizador(es) do 

livro. Título: subtítulo. Local: Editora, ano de publicação, páginas inicial-final do capítulo 

referenciado. 

31 - ABOUZAHR, C. Maternal mortality overview. In: MURRAY, C. J. L.; LOPEZ, A. D. 

(Orgs.). Health dimensions of sex and reproduction. Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1998, p. 111-164. 

 - Tese, dissertação e outros trabalhos acadêmicos: 

Número da citação no texto. SOBRENOME, Inicial do prenome do autor. Título da tese. Tipo 

de documento (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, etc.), vinculação acadêmica, 

local e data de defesa. 

53 - CURTIS, S. L. Birth spacing, death clustering and infant mortality in Brazil. Ph.D, 

University of Southampton, U.K., 1992. 

 

- Obras em meio eletrônico: 

Obras de qualquer natureza consultadas on-line devem necessariamente apresentar as 

informações imprescindíveis e já mencionadas sobre cada tipo de obra. Além disso devem 

apresentar as informações sobre o endereço eletrônico, apresentado entre os sinais < >, 

precedido da expressão "Disponível em:", e a data do acesso ao documento, precedida da 

expressão "Acesso em:" 

5 - AHMAN, E.; DOLEA, C.; SHAH, I. The global burden of unsafe abortion in the year 2000. 

In: WHO - World Health Organization. Health statistics and health information 

systems.[S.d.]. 

Disponível em: <http://www.who.int/healthinfo/statistics/bod_abortions.pdf>. Acesso em: 8 

mar. 2009. 

Atenção: A revista não se responsabiliza pelas referências bibliográficas fornecidas pelos 

autores. 

 Contato: conexaociencia@uniformg.edu.br 

 Importante - Se ao término do processo de avaliação os revisores solicitarem alterações de 

qualquer tipo em seu texto, é necessário que você encaminhe via site da Revista Conexão 

Ciência, a versão corrigida de seu artigo e uma carta aos revisores. Na versão corrigida, é 

necessário destacar em cores diferentes e ou por meio do corretor do word, todas as 

alterações realizadas pelos autores. Já na carta para os revisores, os autores deverão 

http://www.who.int/healthinfo/statistics/bod_abortions.pdf
mailto:conexaociencia@uniformg.edu.br
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apresentar uma resposta a cada alteração sugerida pelos revisores, independentemente de 

esta ter sido realizada ou não. Caso alguma das alterações solicitadas não possa ser atendida, 

ou se os autores não concordarem com a solicitação, favor justificar o motivo na carta aos 

revisores. Informamos que se tais cuidados não forem tomados no momento da ressubmissão, 

o processo de avaliação do artigo será suspenso.  

 Observação: Durante o processo de submissão, os autores precisam enviar como documento 

suplementar, duas declarações: A) Declaração de Cessão de Direitos Autorais e 

B) Declaração de Conflitos de Interesses (modelos abaixo). As declarações deverão ser 

copiadas, coladas no editor de texto Microsoft Word, preenchidas, assinadas pelo autor 

correspondente em nome dos demais autores e submetidas como documentos 

suplementares. 
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ANEXO II - TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE OBRA 

CIENTÍFICA 

CEDENTE: Bruna Luisa Ferreira Costa 

CESSIONÁRIA: Fundação Educacional de Formiga – MG/ Revista Conexão Ciência Online 

OBJETO: Cessão de Direitos Autorais sobre a OBRA intitulada: (Título da obra) 

O autor correspondente: NOME, NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO, 

IDENTIDADE, CPF e ENDEREÇO em nome e em concordância com todos os demais autores 

da obra científica intitulada: “Título” transfere, por meio deste termo de Cessão de Direitos 

Autorais à Fundação Educacional de Formiga – MG/ Revista Conexão Ciência Online, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 20.501.128/0001, estabelecida na 

Avenida Dr. Arnaldo de Senna, 328 - Água Vermelha, Formiga – MG, CEP 35570-000, todos 

os direitos abaixo especificados. Para tanto todos os autores abaixo assinado se comprometem 

a cumprir o que segue: 

1 - Os autores afirmam que a obra/material é de sua autoria e assumem integral responsabilidade 

diante de terceiros, quer de natureza moral ou patrimonial, em razão de seu conteúdo, 

declarando, desde já, que a obra/material a ser entregue é original e não infringe quaisquer 

direitos de propriedade intelectual de terceiros. 

2 - Os autores concordam em ceder de forma plena, total e definitiva os direitos patrimoniais 

da obra/material à Fundação Educacional de Formiga – MG/ Revista Conexão Ciência Online, 

a título gratuito e em caráter de exclusividade. 

3 - A CESSIONÁRIA empregará a obra/material da forma como melhor lhe convier, de forma 

impressa e/ou on line, inclusive no site do periódico Conexão Ciência. Podendo utilizar, 

usufruir e dispor do mesmo, no todo ou em parte, para: 

• Autorizar sua utilização por terceiros, como parte integrante de outras obras. 

• Editar, gravar e imprimir, quantas vezes forem necessárias. 

• Reproduzir em quantidades que julgar necessária, de forma tangível e intangível. 

• Adaptar, modificar, condensar, resumir, reduzir, compilar, ampliar, alterar, mixar com 

outros conteúdos, incluir imagens, gráficos, objetos digitais, infográficos e hyperlinks, 

ilustrar, diagramar, fracionar, atualizar e realizar quaisquer outras transformações, sem 

que seja necessária a participação ou autorização expressa dos autores. 

• Traduzir para qualquer idioma. 

• Incluir em fonograma ou produção audiovisual. 

• Distribuir. 
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• Distribuir mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que 

permite ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em tempo e 

lugar previamente determinados por quem formula a demanda e nos casos em que o 

acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento 

pelo usuário. 

• Incluir e armazenar em banco de dados, físico, digital ou virtual, inclusive nuvem. 

• Comunicar direta e/ou indiretamente ao público. 

• Incluir em base de dados, arquivar em formato impresso, armazenar em computador, 

inclusive em sistema de nuvem, microfilmar e as demais formas de arquivamento do 

gênero; 

• Comercializar, divulgar, veicular, publicar etc. 

• Quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.  

4 - Os autores concordam em conceder a cessão dos direitos da primeira publicação (ineditismo) 

à revista, licenciada sob a CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION LICENSE, que permite 

o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria. 

5 - Os autores autorizam a reprodução e a citação de seu trabalho em repositórios institucionais, 

página pessoal, trabalhos científicos, dentre outros, desde que a fonte seja citada. 

6 - A presente cessão é válida para todo o território nacional e para o exterior. 

7 - Este termo entra em vigor na data de sua assinatura e é firmado pelas partes em caráter 

irrevogável e irretratável, obrigando definitivamente as partes e seus sucessores a qualquer 

título. 

8 - O não aceite do artigo, pela REVISTA CONEXÂO CIÊNCIA, tornará automaticamente 
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