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ERRATUM

ERRATA

Cembranel F, Dallazen C, González-Chica DA.
Efetividade da suplementação de sulfato ferroso na prevenção da anemia em crianças: revisão
sistemática da literatura e metanálise. Cad Saúde Pública 2013; 29(9):1731-1751.
A revista foi informada sobre alguns erros no artigo. As correções seguem abaixo:
The journal has been informed about some errors
in the paper. The corrections are follows:
La revista fue informada sobre algunos errores en
el artículo. Siguen las correcciones:

• Na página 1734, segunda coluna, linha 20, onde
se lê:
...Ao avaliar a qualidade dos artigos de acordo com
os critérios da EPHPP, três artigos foram classificados como fortes 19,20,21, dois estudos apresentaram
qualidade moderada 22,23...
leia-se:
...Ao avaliar a qualidade dos artigos de acordo com
os critérios da EPHPP, cinco artigos foram classificados como fortes 19,20,21,23,25, um estudo apresentou qualidade moderada 22...
• Na página 1737, Tabela 2, linha “Engstrom et
al. 23”, coluna 8, onde se lê:
22/Moderado
leia-se:
22/Forte
• Na página 1737, Tabela 2, linha “Hadler et al. 25”,
coluna 8, onde se lê:
22/Fraco
leia-se:
22/Forte

ERRATA

• Na página 1742, segunda coluna, linha 24, onde
se lê:
...Outros dois trabalhos 25,31 que investigaram exclusivamente a efetividade do esquema diário de
suplementação encontraram uma adesão de 31%
e 75%...
leia-se:
...Outros dois trabalhos 25,31 que investigaram exclusivamente a efetividade do esquema diário de
suplementação encontraram uma adesão de aproximadamente 31% e acima de 75%...
• Na página 1733, Tabela 3, linha “Engstrom et
al. 23”, coluna 9, onde se lê:
22/Moderado
leia-se:
22/Forte
• Na página 1745, Tabela 3, linha “Hadler et al. 25”,
coluna 9, onde se lê:
22/Fraco
leia-se:
22/Forte
• Na página 1748, primeira coluna, linha 52, onde
se lê:
...Apenas cinco estudos 22,23,25,26,31 apresentaram
algum comentário sobre os possíveis efeitos adversos das intervenções...
leia-se:
...Apenas quatro estudos 20,24,29,31 apresentaram
algum comentário sobre os possíveis efeitos adversos das intervenções...

• Na página 1742, segunda coluna, linha 6, onde
se lê:
Três dos 10 artigos que administraram doses diárias reportaram efeitos colaterais, sendo os principais, vômitos e diarreia 24,29,31, não havendo
nenhuma especificação nesses trabalhos sobre
o percentual de crianças que apresentaram tais
sintomas.
leia-se:
Três dos 10 artigos que administraram doses diárias reportaram efeitos colaterais, sendo os principais, vômitos e diarreia 24,29,31.
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