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Dedico este trabalho a Maria da Silva Moisés, 
 

Criada na FEBEM, um dia fugiu e não sei bem como, chegou à Rua Ganges no 

Conjunto Betânia. Escolheu a rua como moradia e os vizinhos como família. Morava no 

"quartinho" abandonado do fiscal do ônibus. Uma vez ganhou um fogão e foi um problema 

porque, para dormir era necessário tirar o fogão do quartinho e colocar a cama. Pela manhã 

realizava a operação inversa. Um dia cansou e abandonou o fogão, sem nunca ter 

cozinhado, pois, fora a logística diária, o presente chegou sem o bujão de gás. Ela mesma 

contava essa história achando muita graça. 

Além de moradora do Conjunto Betânia era também “hospede” do Hospital Psiquiátrico 

Raul Soares, onde possuía um amplo e volumoso prontuário com CIDs diversos, porém 

nenhum conclusivo. Nunca usou uma droga ilícita, nem mesmo as lícitas. 

Com a inauguração da Unidade de Saúde, ao lado de sua “casa”, e moradora antiga 

do lugar, a princípio estranhou, ficou arredia e, teve um surto, ficando um longo período 

internada.  

Retornou catatônica e triste, quando, então, passei a cuidá-la, levando-a regularmente 

ao Raul Soares, controlando sua medicação (Diazepan), até nos tornarmos amigas e ela se 

tornar a guardiã do “Posto”, como dizia.  

Durante os quase três anos seguintes nenhum episódio de internação foi anotado. 

Ficou radiante: "Natal e São João longe do Raul Soares". Sem períodos internada achou 

que estava apta a freqüentar a Escola do bairro, e o fez, com pasta, cadernos, canetas e, 

após um breve período, a expulsão. Não permitia que alunos conversassem nas aulas. Sua 

lógica da ordem e respeito desestruturou a lógica da Escola.  

Neste momento passou a freqüentar, duas vezes por semana, o Hospital Dia do Raul 

Soares. Produziu duas capas de almofada que considerava "maravilhosas". Uma me 

vendeu sem muito esforço, a outra me presenteou. 

Ao chegar ao Conjunto Betânia teve cinco filhos, todos recolhidos pela FEBEM. Era 

necessário preservar a integridade das crianças e as identidades paternas. Somente 

reclamava do último, uma filha, que na sua fantasia poderia ter criado. 

Sua figura obesa, negra, muito asseada, sempre passeando pela rua, entrando onde o 

portão estivesse aberto para usar o banheiro e se alimentar. Os vizinhos relatavam que era 

muito bem alimentada, pois, almoçava e jantava quantos fossem os portões abertos e as 

refeições nos fogões. No entanto, essa desenvoltura incomodava algumas vezes os 

moradores e instigava meu ainda incipiente olhar de pesquisadora. 

Com ela conheci o preconceito e a discriminação. Uma vez, em um passeio pelo BH 

Shopping, vi e senti pessoas se afastarem com receio de sua figura e imagem. 
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Um dia ficou doente, não conseguia mais andar. Estendida no porta-malas do carro 

fomos bater no Pronto Socorro João XXIII; o “Doutor” queria saber quem era aquele ser 

humano com tantas marcas da vida, quando respondi: "ela é o retrato do social desse país". 

Medicada foi imediatamente levada para o Hospital Raul Soares porque, segundo ele, lá era 

o seu lugar.  

Mas, a doença não cedeu.  

Mais tarde, encaminhada a Santa Casa, estava paralítica. Assistentes sociais, da sua 

época FEBEM, prestaram todo apoio, tentando levá-la de volta para sua “família”.  

A rua não a aceitou. Seu lugar estava marcado como “Silvia, doida” e não como uma 

pessoa necessitando de cuidados especiais! 

Hoje, Silvia vive cercada pelos alegres e sábios anjos que habitam a Casa do Senhor. 

Hoje, presto minha homenagem a você, Silvia, e a todos que fizeram minha vida mais 

feliz no Conjunto Betânia, pois, foi lá que minha história como pesquisadora teve início, 

embora, somente muito mais tarde tenha identificado esta inquietação como o desejo de 

desvelar o conhecido. 

 

Muito obrigada.  
Unidade Básica de Saúde do Conjunto Betânia – 1987/1995 
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Ao meu pai, maior exemplo de entusiasmo, alegria e amor à vida 

Ao meu pai, maior exemplo de entusiasmo, alegria e amor à vida 

As minhas irmãs, meus sobrinhos, sobrinha e sobrinhos netos, fontes 

de meu "bem viver" e, de nunca me deixarem esmorecer 

Ao meu filho Felipe, meu maior tesouro 

A minha nora Danielle, por trazer leveza às nossas vidas 
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Resumo 
Ao longo das últimas décadas profundas transformações alteraram a estrutura e o quadro 
epidemiológico da população brasileira. No campo da alimentação e nutrição, em especial a 
carência de micronutrientes destaca-se a anemia por deficiência de ferro, anemia ferropriva, 
como a mais grave e de maior prevalência entre as anemias carenciais. Embora entre os 
grupos mais afetados estejam crianças, mulheres em idade fértil, e famílias de baixa renda, 
todos os indivíduos, independentemente do estrato social são suscetíveis a essa deficiência. 
Neste trabalho nos propusemos a determinar a prevalência de anemia ferropriva em 
mulheres de 15-49 anos, gestantes e crianças menores de 60 meses em relação à 
segurança alimentar e nutricional e condições socioeconômicas familiares em Minas Gerais, 
2007. Estudo transversal de base populacional, com amostra probabilística de mulheres em 
idade fértil e crianças com idade entre zero e 60 meses de idade, cujos dados foram 
coletados entre fevereiro de 2007 e janeiro de 2008, em Minas Gerais. As gestantes foram 
avaliadas como um subgrupo, pois não constituíram a amostra. Para o cálculo da amostra 
assumiu-se prevalência de 50% de anemia no Estado e, para se chegar ao domicílio 
utilizou-se a teoria de amostragem estratificada em três estágios: município, setor censitário, 
quarteirão. Por inquérito domiciliar foram obtidas informações sobre as condições 
socioeconômicas, demográficas, situação de segurança alimentar e dados antropométricos 
das mulheres elegíveis para o estudo, gestantes  e crianças. A concentração de 
hemoglobina foi analisada em fotômetro HemoCue®, considerando-se como anemia valores 
de hemoglobina < 11,0 g/dL para os menores de 60 meses e gestantes e < 12,0g/dL para as 
mulheres. A análise estatística estimou a prevalência,razão de prevalência com IC95%. O 
modelo foi ajustado por regressão logística multivariada. Adotou-se p<0,05 como nível 
crítico para definir significância estatística. Para os menores de 60 meses também foi 
realizada a análise utilizando estatística fatorial. A prevalência de anemia entre os menores 
de 60 meses foi de 37,4%, com maior prevalência (43%) no grupo etário de 6 a 24 meses;  
31,9% para mulheres em idade fértil e 40,3% gestantes. A insegurança alimentar assim 
como renda, escolaridade, número de pessoas no domicílio e aleitamento materno não 
apresentaram associação com a anemia. As variáveis associadas foram: sexo feminino, 
idade e não freqüentar creche, permanecendo no modelo ajustado de regressão as 
variáveis: sexo feminino e não freqüentar creche para os menores de 60 meses. As 
variáveis paridade superior a três filhos, ter ou não filhos não trabalhar foram associadas 
significativamente com anemia entre as mulheres em idade fértil, permanecendo no modelo 
de regressão somente o trabalho e ter filhos. Nenhuma das variáveis pesquisadas mostrou 
associação entre ocorrência de  anemia em gestantes. Nossos resultados mostraram que 
em Minas Gerais um terço das crianças (37,5%) com menos de 60 meses de idade e mais 
de um terço das mulheres em idade fértil apresentava anemia por deficiência de ferro. 
Reconhecida como a desordem de origem nutricional de maior prevalência no mundo, ainda 
são escassas as pesquisas voltadas exclusivamente para o grupo de mulheres em idade 
fértil. Entre os menores de 60 meses o estudo demonstrou a dificuldade em se definir 
estratégias de intervenção visando a redução da elevada prevalência dado que as 
associações testadas com diferentes variáveis sociais e biológicas não se mostraram 
significativas. Este estudo, pioneiro em Minas Gerais, sinaliza para a premente necessidade 
de realização de novas pesquisas dada a complexidade de identificação dos fatores 
determinantes da anemia ferropriva na população estudada.  
 

 

Palavras-chave: anemia, anemia ferropriva, prevalência, determinantes sociais, segurança 

alimentar e nutricional 
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Abstract 
 

Over the past decades, the structure and epidemiological situation of the population have 
changed profoundly. In the field of food and nutrition, iron deficiency, particularly iron 
deficiency anemia stands out among micronutrient deficiencies as the most severe and the 
most prevalent among the nutritional anemia. Although the majority of people affected are 
children, women of childbearing age, and low-income families, this deficiency can affect all 
individuals, regardless their social status or age. In this paper, we set out to determine the 
prevalence of iron deficiency anemia in women aged 15-49, both pregnant and not and 
children of 60 months of age in relation to food safety and family socioeconomic conditions in 
the state of Minas Gerais, in 2007. Cross-sectional study of population-based random 
sample of women of childbearing age and children aged between zero and 60 months, with 
data collected between February 2007 and January 2008, in Minas Gerais. Pregnant women 
were analyzed as a subgrup, since they did not constitute the sample. In order to calculate 
the sample,  was calculated assumed 50% prevalence of anemia in the state and, to reach 
the household used the stratified sampling theory in three stages: municipality, census tracts 
and block. Through household survey information was obtained on the socio-economic, 
demographic, food safety situations and anthropometric data of women eligible for the study, 
pregnant and children. Hemoglobin concentration was analyzed in HemoCue ® photometer, 
considering anemia as hemoglobin <11.0 g /dL for children under 60 months and pregnant 
and <12,0g /dL for women. Statistical analysis estimated the prevalence, as prevalence ratio 
with 95% CI. The model was adjusted by multivariate logistic regression. It adopted p <0.05 
as the critical level to define statistical significance. For those under 60 months, a factorial 
statistical analysis was also carried out. The prevalence of anemia among children under 60 
months was 37.4%, with the highest prevalence of 43% in the age group 6-24 months; 
31.9% for women of childbearing age and 40,3% for pregnant. Food insecurity as well as 
income, education, number of household members and breastfeeding were not associated 
with anemia. The associated variables were: female gender, age and not attending day care. 
And thus, the following variables remained in the adjusted regression model: female and not 
attending day care for children under 60 months. These variables parity of more than three 
children, having children or not and not working were not significantly associated with anemia 
among women of childbearing age. Thus, only working and having children remained in the 
regression model. None of the variables studied showed an association between the 
occurrence of anemia in pregnant. Our results showed that in Minas Gerais one third of 
children (37.5%) below 60 months age and more than a third of women of childbearing age 
had iron deficiency anemia. Recognized as the most prevalent source of nutritional disorder 
in the world, researches focusing exclusively on the group of women of childbearing age are 
still scarce. Among children below 60 months age, the study showed the difficulty in defining 
intervention strategies aimed at reducing the high prevalence since the tested combinations 
with different social and biological variables were not significant. This study, a pioneer in 
Minas Gerais, points out the urgent need to conduct further research given the complexity of 
identifying the determining factors of iron deficiency anemia in this population. 
 
Keywords: iron deficiency, prevalent, social determinants, food safety 
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1 – Introdução 
 

Ao longo das últimas décadas profundas transformações alteraram a estrutura, 

distribuição espacial e, o perfil epidemiológico da população brasileira. A industrialização e a 

urbanização do país, resultado da dinâmica migratória interna, marcaram de forma 

significativa essa distribuição, pois de uma população fundamentalmente agrária e rural nos 

anos 50, o Brasil passou à condição de um país urbano, com mais de 80% de sua 

população vivendo nas cidades (IBGE, 2010). A urbanidade trouxe um novo padrão 

epidemiológico associado a mudanças tanto no campo demográfico, social, quanto 

nutricional. Os efeitos desse cenário são intensos, percebidos nas contrastantes 

modificações das condições de saúde da população. O fato mais marcante, com início a 

partir da segunda metade do século XX, se refere à prevenção e ao controle das doenças 

transmissíveis com a conseqüente redução de mortalidade por doenças infecciosas 

concomitante ao aumento dos óbitos por doenças e agravos não transmissíveis.  
No campo da alimentação e nutrição, as conseqüências foram  modificações 

significativas na estrutura da dieta dos indivíduos com mudança na qualidade e quantidade 

de alimentos, levando a uma alteração no padrão de morbimortalidade. Estudos (Clemente 

et al, 2012; Martins et al, 2007) têm mostrado que as condições de saúde e estado 

nutricional da população brasileira apontam para um quadro complexo com sobreposição de 

padrões distintos de morbidade e mortalidade, marcada pelo aumento crescente das 

doenças cardiovasculares, neoplasias e causas externas (homicídios, acidentes de transito, 

eventos de intenção indeterminada) (SES,2010), ao lado de taxas relevantes de mortes por 

doenças transmissíveis (HIV/AIDS) (SES,2010) num contexto de marcantes desigualdades 

sociais (Cesse, 2007). Por outro lado, os distúrbios nutricionais determinados por inúmeros 

e complexos fatores permanecem como um desafio para a saúde pública, uma vez que se 

apresentam de forma homogênea em populações díspares (Nguyen et al, 2015; Batista 

Filho et al, 2008).  

O crescimento das prevalências de sobrepeso e obesidade associadas ao risco das 

doenças crônicas degenerativas entre adultos de ambos os sexos, em todos os extratos 

econômicos, configura mudança de perspectiva na avaliação dos problemas nutricionais ora 

prevalentes na população (Hwang et al, 2012; Correa, 2011; Bhardwaj et al, 2008; Batista 

Filho et al, 2008). Em relação aos menores de 60 meses, o sobrepeso se constitui 

isoladamente no maior fator de risco biológico para o adoecimento na idade adulta 

(Bhardwaj et al, 2008). Em situação antagônica, a desnutrição infantil medida pelo indicador 

altura para idade apresentou prevalência de 7% segundo a Pesquisa Nacional de 

Demografia e Saúde (PNDS) (MS, 2008). A dupla carga da má nutrição, coexistindo sub e 
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super nutrição na mesma população tem se tornado um problema de saúde pública em 

vários países em desenvolvimento (Winichagoon, 2013).  

Em um extremo observa-se o déficit de altura em menores de 60 meses, em outro o 

aumento da obesidade e sobrepeso em crianças, adolescentes e adultos. Neste múltiplo 

cenário, alia-se a carência de micronutrientes, com a anemia ferropriva destacando-se como 

a mais grave e de maior prevalência entre as anemias carenciais.  

Desde a década de 50, a anemia por deficiência de ferro configura a carência 

nutricional de maior prevalência no mundo, apontada como um problema de saúde pela 

World Health Organization – WHO (WHO, 2001, 2008). Após mais de meio século 

permanece com elevada magnitude, com conseqüências para a saúde humana e o 

desenvolvimento socioeconômico, ocorrendo tanto em países desenvolvidos como em 

desenvolvimento. Constitui um importante indicador de desnutrição e problemas de saúde 

em uma população, afetando um em cada quatro indivíduos, ou, 24,8% da população 

mundial (WHO, 2001). Embora entre os grupos mais afetados estejam crianças, mulheres 

em idade fértil, e famílias de baixa renda, todos os indivíduos, independentemente do 

estrato social são suscetíveis a essa deficiência (WHO, 2008). 

 

1.2. Justificativa  
 
O Estado de Minas Gerais nasce como a Capitania de Minas Gerais, com a 

descoberta do ouro no século XVII, em região geográfica assim descrita em Rocha (1995): 
 

Esta Capitania está situada na América Meridional; entre 328° e 336° de  

longitude e entre 13° e 23°27’ de latitude; parte ao setentrião com as 

Capitanias da Bahia e Pernambuco; e ao meio dia, com as do Rio de 

Janeiro e São Paulo. Ao levante, com a Capitania do Espírito Santo; e ao 

ocidente, com a de Goiás (Rocha, 1995, p.77). 

  

Segundo Bruno (1961) a capitania de Minas Gerais com sua notável extensão 

geográfica, torna-se importante assinalar a variedade de seus aspectos naturais: 

 
.....semelhantes aos das zonas serranas do Rio de Janeiro e Espírito 

Santo, nas áreas de leste e sudeste; aparentados com o sul da Bahia, 

através das chapadas e do vale do São Francisco, ao norte; gêmeos das 

áreas sertanejas de Goiás, a ocidente; muito parecidos com aqueles que 

caracterizam as zonas paulistas da Mantiqueira e do vale do rio Grande, no 

sul (Bruno, 1961, p.15) 
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A extensão territorial aliada à complexa e contrastante diversidade regional faz do 

Estado de Minas “muitas Minas em uma só”. Concentra uma população de 20.593 mil 

habitantes, distribuídos em 853 municípios. O maior Estado em número de municípios, 

representando 15% do total de municípios do Brasil. A densidade demográfica é de 34,2 

hab./km2 e grau de urbanização de 85,7% segundo dados da Fundação João 

Pinheiro(FJP,2013). 

Em relação aos 853 municípios 57,3% têm menos de 10.000 habitantes e 1,5% mais 

de 200.000. Os 21,3% dos municípios, com 10 a 20.000 habitantes, abrigam 12,7% da 

população do Estado. Importante salientar que 1,5% dos municípios com mais de 200.000 

habitantes concentram 34% da população do Estado, ou seja, mais de um quarto da 

população do Estado vive em 1,5% dos municípios, consideradas regiões de alto 

desenvolvimento econômico (PADMG,2012). 

O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM, 2010) calculado a partir de 

dados oficiais relativos às áreas de emprego&renda, educação&saúde, para todos os 

municípios brasileiros, apresenta Minas Gerais como um Estado polarizado, pois, em 2007, 

contava tanto com municípios (39) situados entre os 500 melhores do país, ao lado de 17 

entre os 500 piores na vertente emprego&renda, em contraste com outros 394 municípios 

com alto desenvolvimento em relação às ações de saúde (IFDM, 2010). 

Segundo ainda o IFDM, a análise georreferenciada do Estado mostra uma realidade 

semelhante à observada no Brasil, representada pela região sul mais desenvolvida e o norte 

ainda com inúmeros desafios a serem vencidos (IFDM, 2010).  

Os indicadores demográficos apresentam-se segundo a estrutura etária com 22,3% da 

população com até 15 anos; 69,5% entre 15 e 65 anos e 9,0% com mais 65 anos. A taxa de 

fecundidade situa-se em 1,8 filhos, a esperança de vida para homens em 71,3 anos e 

mulheres em 78,5 anos (FJP, 2013). 

Com fins ao planejamento, o Estado é dividido em 10 mesoregiões: Noroeste de 

Minas, Norte, Jequitinhonha e Mucuri, Rio Doce, Central, Mata, Centro Oeste, Sul de Minas, 

Triangulo e Alto Paranaíba (FJP, 2013). 

A primeira pesquisa por amostra de domicílios realizada pela Fundação João Pinheiro 

em parceira com o Banco Mundial, em 2009, apresenta dados que clarificam a diversidade 

regional do Estado. 

Em relação aos domicílios, 3,1% não possuem água encanada, sendo 6,1% na região 

noroeste e 4,7% na região Norte (PADMG, 2012). 

A média de anos de estudo da população para a maioria das regiões está acima de 6,2 

anos de estudo, sendo 6,8 em áreas urbanas e 4,8 anos nas áreas rurais. Na região do 

Jequitinhonha e Mucuri situa-se próxima de 5,2 anos, Triangulo Mineiro, Mata, Noroeste e 
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Centro-Oeste em 6,5 anos. A região Metropolitana de Belo Horizonte apresenta o indicador 

mais alto, com escolarização média de 7,1 anos (PADMG, 2012). 

Todas estas características aliadas ao grande número de municípios espalhados pela 

imensidão territorial do Estado levam a marcantes disparidades no âmbito econômico, social 

e nas condições de saúde dos seus habitantes. 

Nessa perspectiva, fez-se presente o questionamento sobre a situação da anemia 

ferropriva na infância e em mulheres de 15-49 anos. Estudos pontuais realizados (Rezende 

et al, 2009; Camillo et al, 2008; Silva et al, 2002) informam a situação da anemia em 

determinado município, porém, permanece desconhecida a situação no Estado. Assim, a 

ausência de conhecimentos válidos para serem aplicados em indivíduos ou populações faz 

esta pesquisa pioneira na avaliação dos indicadores do estado nutricional, prevalência da 

anemia ferropriva em crianças menores de 60 meses e mulheres entre 15-49 anos, e 

possíveis fatores associados.  
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       2 - Revisão da Literatura      
                                                 
2.1. Epidemiologia e Determinantes Sociais da Anemia Ferropriva 

A anemia por deficiência de ferro, anemia ferropriva, é suficientemente conhecida, a 

partir da literatura especializada, como a carência nutricional de maior prevalência e 

importância em todas as regiões do mundo, principalmente pelo fato que qualquer grupo 

etário é vulnerável a essa deficiência, sendo as mulheres em idade reprodutiva e crianças 

em seus dois primeiros anos de vida os mais expostos à sua ocorrência (Leonard et al, 

2014). Representa a forma mais grave da deficiência de ferro no organismo, caracterizada 

por glóbulos vermelhos de tamanho reduzido devido a uma quantidade insuficiente de 

hemoglobina com sua concentração nas células diminuída, baixa concentração férrica no 

soro, fraca saturação de transferrina e redução de hematócrito  (Oliveira & Marchini, 2008; 

Rappaport, 1990). Segundo Souza & Batista Filho (2003) a anemia pode ser definida como 

uma situação de insuficiência de hemoglobina no sangue circulante para o adequado 

transporte de oxigênio necessário para a atividade normal de um indivíduo, ocasionando 

uma oxigenação tecidual insatisfatória, resultante da deficiência na captação, transporte, 

distribuição e/ou liberação de oxigênio.  

De progressão lenta, a anemia ferropriva representa o último estágio de um longo 

período de balanço negativo entre a ingestão e absorção do ferro no organismo. O homem 

adulto saudável possui cerca de 3,6 g de ferro corporal total, enquanto as mulheres 2,4 g. O 

ferro é altamente conservado pelo corpo, com aproximadamente 90% recuperado e 

reutilizado diariamente. O ferro dietético deve estar disponível para manter este balanço e 

cobrir a lacuna de 10%, caso contrário ocorre a deficiência de ferro (Gallagher, 2011). 

Ao se estabelecer o balanço negativo, o desenvolvimento da deficiência de ferro 

ocorre em três estágios consecutivos: o primeiro caracteriza-se pela depleção das reservas 

de ferro (nível baixo de ferritina sérica), e taxa de hemoglobina dentro dos valores normais; 

o segundo pela depleção mais intensa com decréscimo no transporte de ferro, eritropoiese 

limitada pela falta de ferro ou deficiência de transporte, caracterizando a deficiência de ferro 

sem anemia, pois, os níveis de hemoglobina permanecem inalterados. O terceiro estágio 

corresponde à etapa de maior gravidade da deficiência de ferro uma vez que as reservas de 

ferro exauriram, a produção de eritrócitos apresenta redução significativa e, a concentração 

de hemoglobina situa-se abaixo dos limites normais de referência para idade e sexo 

(MacPhail, 2011; Rapaport, 1990). Yip (1994) ressalta que para cada caso de anemia por 

deficiência de ferro, pode existir um outro de deficiência do mesmo mineral, mas sem 

anemia, ampliando de maneira contundente a gravidade da deficiência de ferro no mundo. 

Por ser a manifestação final da deficiência de ferro por um longo período, os sintomas 

da anemia refletem a disfunção de vários sistemas corporais com efeitos adversos e, muitas 
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vezes irreversíveis, à saúde do homem, da mulher, da gestante, do concepto e da criança 

(Charles et al, 2012; Fujimori, 2009). No indivíduo adulto sua ocorrência está associada à 

menor disposição para o trabalho com queda no rendimento em até 30%, fadiga, diminuição 

da resistência a infecções, com repercussões no aumento da freqüência de morbidades 

(MacPhail, 2001). Quando não tratada, a anemia progressiva gera alterações 

cardiovasculares e respiratórias podendo causar, eventualmente, insuficiência cardíaca 

(Stopler, 2011). 

Na gestação, associa-se a um aumento na incidência de abortos espontâneos e parto 

prematuro com maior risco às infecções. No casos de anemia severa (Hb 7-8 g/dL) constitui 

uma das principais causas da morbi-mortalidade materna (Charles et al, 2012; Lacerda, 

2002). No feto, os efeitos da anemia materna podem ocasionar prematuridade, baixo peso 

ao nascer, especialmente se o baixo nível de hemoglobina ocorrer na fase inicial da 

gestação. Alia-se restrição do crescimento intrauterino e anemia no primeiro ano de vida, 

com comprometimento do desenvolvimento cognitivo e mental (Lacerda, 2002). 

Em mulheres em idade fértil, durante a menarquia, a quantidade de ferro perdida 

determina um aumento nas necessidades desse mineral. Estudos tem mostrado valores 

médios de perdas sanguíneas entre 25 mL e 30 mL/mês para o fluxo menstrual, o que 

representa perda mensal entre 12,5 mg – 15,0 mg de ferro. Adicionadas às perdas basais, a 

perda total de ferro devido à menstruação é cerca de 1,25 mg/dia, tornando este grupo mais 

vulnerável à ocorrência de anemia (Rodrigues & Jorge, 2010). Importante destacar que 

existem variações individuais na perda de ferro no período menstrual, porém, em uma 

mesma mulher esta variação, nos diferentes períodos, é pequena. Por outro lado, os 

métodos contraceptivos podem alterar significativamente a perda menstrual. Em mulheres 

que fazem uso de contraceptivos orais a perda de ferro é menor quando comparada com 

mulheres que utilizam dispositivos intrauterinos (Hillman, 1991). As repercussões clínicas da 

carência de ferro incluem alterações na capacidade de trabalho físico, alterações na 

imunidade celular com aumento dos riscos de infecções, alterações na produção de 
hormônios tireoidianos e regulação da temperatura corporal, fadiga e fraqueza (Batista Filho 

et al, 2008; Olivares, 2004).  

Entre as crianças, estudos tem demonstrado dificuldades na linguagem, distúrbios 

psicológicos e comportamentais, perda significativa da habilidade cognitiva, fadiga, 

irritabilidade e déficit no desenvolvimento psicomotor cujas seqüelas podem ser percebidas 

mesmo depois de passados três anos da carência ter sido adequadamente tratada (Lozoff et 

al, 2006; Berger & Dillon, 2002; Brunken, 2002). 

Para o diagnóstico da anemia ferropriva, o nível de hemoglobina é o indicador mais 

utilizado, tendo sua importância reconhecida em inúmeros inquéritos epidemiológicos 
(Stulbach, 2009). Segundo a World Health Organization – WHO, o parâmetro para definir 
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anemia em crianças menores de 60 meses,  situa-se em 11,0 g de hemoglobina/dL e  < 8,0 

g/dL para anemia grave. Em mulheres maiores de 15 anos, 12,0 g/dL, e, gestantes, em 

11,0g/dL (WHO, 2001).  
A ocorrência da deficiência de ferro e a anemia ferropriva resultam da interação de 

múltiplos fatores etiológicos, tanto biológicos quanto sociais e econômicos (Charles, 2012). 

Biológico por ser a manifestação de um desequilíbrio no balanço entre a quantidade de ferro 

biodisponível absorvido na dieta e a necessidade do organismo. De etiologia social e 

econômica, uma vez que o estado nutricional de uma população, ou de um indivíduo, é 

determinado na ordem social. Ainda no campo social aliam-se dificuldades de acesso aos 

serviços de saúde ou mesmo inadequados serviços de saúde, incapazes de identificar 

precocemente a deficiência de ferro nos indivíduos (Osório, 2002). 

Por outro lado, as conseqüências econômicas da ocorrência da anemia ferropriva estão 

relacionadas não somente às imputadas ao Sistema de Saúde pelos custos dispendidos no 

tratamento, mas aos custos indiretos à atividade produtiva do indivíduo (Cançado, 2013). No 

âmbito estritamente financeiro, e tendo como referencia relatório do Banco Mundial, cerca 

de 5% do produto interno bruto (PIB) dos países em desenvolvimento são dispendidos com  

gastos em saúde conseqüentes à anemia ferropriva. Szarfarc observa que em 2008 o Brasil 

teve um gasto de 116 bilhões para tratar problemas de saúde decorrentes da deficiência de 

ferro (Szarfarc, 2010). 

Reconhecida como um sério problema de saúde pública tanto em países 

desenvolvidos como em desenvolvimento, em 2002, a WHO considerou a anemia ferropriva 

um dos mais importantes fatores que contribuem para a carga global das doenças com 

prevalência mundial estimada em 24,8%, acometendo 1.620 milhões de pessoas (WHO, 

2008).  

Revisão sistemática sobre a prevalência da anemia na América Latina e Caribe 

identificou valores entre 4% a 61,3% em crianças menores de 60 meses e entre 5,1% a 

45,5% em mulheres em idade fértil (Mujica-Coopman et al, 2015) 

Análise de três inquéritos nacionais realizados no México em 1999, 2006 e 2012 com 

mulheres em idade fértil, entre 12 a 49 anos e gestantes, identificou prevalência de 11,6% 

em não grávidas. As maiores prevalências foram identificadas em mulheres com mais de 

cinco filhos (18,7%), analfabetas (16,6%) e, no grupo etário de 36-49 anos (16,1%). Entre as 

grávidas a prevalência de anemia foi de 17,9%, com redução de 13,5 pontos percentuais 

entre 1999 a 2012 (Shamah-Levy et al, 2013). 

No Brasil, informes da Organização Pan-Americana de Saúde (PAHO) indicam que 

29,1% das gestantes e 23,1% das mulheres em idade fértil seriam anêmicas (PAHO, 2010). 
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Dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (MS, 

2008) identificou prevalência de anemia em mulheres no grupo etário entre 15-49 anos de 
29,4%, com significativas diferenças regionais, chegando a quase 40% na região Nordeste.  

Em Pernambuco, estudo realizado na década de 90, com 1007 gestantes atendidas na 

Maternidade do Instituto Materno Infantil de Pernambuco, identificou 30,9% de prevalência 

(Côrtes et al, 2009). Também em Pernambuco, estudo de base populacional, realizado em 

2006, investigou a prevalência de anemia em mães e filhos residentes nas regiões, urbana e 

rural do Estado, encontrando valores de 16,4% e 34,4%, respectivamente (Miglioli, 2010). 

Em Minas Gerais, inquérito com 168 gestantes no município de Viçosa, no período de 

dezembro de 2002 a maio de 2003, identificou 21,4% de gestantes com anemia ferropriva, 

com aumento da prevalência segundo a idade gestacional de 5,6%, 20,3% e 26,3% para o 

primeiro, segundo e terceiro trimestre, respectivamente (Rocha, 2005). 

Em relação aos menores de 5 anos, dados da WHO apontam que, nos países em 

desenvolvimento 51% das crianças entre 0 a 4 anos e 46% daquelas com 5 a 12 anos são 

anêmicas (WHO, 2001).  

No Brasil, pesquisa realizada por Spinelli et al, (2005) em 12 centros urbanos, nas 

cinco regiões brasileiras, com 2.715 crianças entre 6 e 12 meses, identificou 65,4% das 

crianças com anemia ferropriva (Hb < 11g/dL). 

Souto et al, em estudo com 190 crianças matriculados em um Centro Educacional 

Infantil, no município de Dutra (SP), encontrou prevalência de anemia com associação 

positiva segundo a idade de 72,7% nas crianças de 11 a 23 meses; 41,2% nas crianças de 

24 a 35 meses; 19,7 nas crianças entre 36 a 47 meses e 15,4% nas crianças entre 48 a 57 

meses. (Souto et al, 2007).  

Em Viçosa, MG, pesquisa com pré-escolares de 24-72 meses matriculados em cinco 

creches, identificou uma prevalência de 11,2%, considerada relativamente baixa quando 

comparada com outros estudos realizados no país (Castro et al, 2005). 

Revisões bibliográficas realizadas no Brasil (Leal, 2010; Jordão, 2009; Côrtes, 2009; 

Osório, 2002), sobre a ocorrência da anemia ferropriva, confirmam sua importância como 

um problema nutricional em todos os grupos populacionais, independente da idade e estado 

fisiológico. Segundo Batista Filho (2008), nas duas últimas décadas, a anemia ferropriva 

passou a ser reconhecida como uma endemia de caráter cosmopolita, com distribuição nos 

diferentes grupos sociais, embora sua ocorrência apresente relação de dependência com 

renda, escolaridade e condições insalubres de moradia (Batista Filho, 2008). Osório (2002) 

observa que a anemia ferropriva, assim como outras manifestações nutricionais tem sua 

origem em um contexto mais amplo, sendo sua ocorrência determinada não somente pelos 

fatores biológicos, mas também pelas condições socioeconômicas e ambientais vigentes. 
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Nesse sentido, é oportuno citar Martins em artigo publicado em 1987, sobre a determinação 

biológica e social da doença:  

 
......o fato não se circunscreve aos resultados de processos gerados nos 

organismos dos indivíduos, vistos isoladamente, mas se constitui em 

resposta biológica a impulsos exteriores que atuam sobre estes, 

manifestando-se num processo característico de ação recíproca, 

organismo meio-ambiente, a partir do qual se evidencia que o homem não 

adoece só, mas sim em função das relações estruturadas que mantém com 

a natureza e com os demais homens. Com isto defende-se a idéia de que 

reduzir o estudo da anemia ferropriva a uma manifestação presente 

unicamente ao nível do organismo humano representa, sobretudo 

descaracterizar-lhe a natureza de fenômeno coletivo, estruturalmente 

articulado e resultante, portanto de uma manifestação concreta do próprio 

processo histórico-social no qual os indivíduos se inscrevem sob relações 

sociais determinadas” (Martins et al, 1987, p.74). 
 

Assim, novos questionamentos sobre os modos de vida humana e sua reordenação 

sugerem também a busca de novas abordagens na investigação dos determinantes da 

saúde e doença. No mesmo artigo, Martins (1987) observa que para explicar a ocorrência 

da anemia ferropriva em uma dada população é necessário ir mais além, e considerar a 

realidade exterior no qual o indivíduo se insere, transita e sua interdependência com 

fenômenos sócio-economicos-culturais.  

 

2.2. Perfil nutricional da População Brasileira  
A história da alimentação ocidental, particularmente após a Segunda Guerra Mundial, 

conheceu transformações em seus padrões alimentares de importantes conseqüências 

sociais. Segundo Carneiro (2003):   

 
A guerra tem sido um dos fatores mais importantes de mudanças dietéticas 

não só por provocar carências e fomes como por promover mudanças nos 

hábitos e adoção de novos tipos de alimentos, muitos ligados diretamente à 

ração dos soldados. 

 A indústria, além da guerra e muitas vezes associada a ela, foi o fator 

decisivo que influenciou mudanças na alimentação contemporânea 

(Carneiro,2003, p.101). 

 

As conquistas da microbiologia, o progresso do agronegócio, o aprimoramento do nível 

das técnicas de conservação, de acondicionamento e o desenvolvimento dos transportes 
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são todos aspectos de um processo mais geral: o da industrialização da produção e da 

distribuição da alimentação (Poulain, 2004; Carneiro, 2003).  

Como produto da urbanização e industrialização, o individuo contemporâneo precisou 

reequacionar sua vida e, mais uma vez, a indústria e o comércio apresentaram alternativas 

alimentares às condições urbanas, delineando um novo padrão alimentar, com aumento da 

ingestão de calorias concomitante à baixa atividade física, estabelecendo o princípio do 

sobrepeso com repercussões em sua saúde (Tardido, 2006; Garcia, 2003).  

Nesse percurso, estabelece-se o processo de transição nutricional ora em curso em 

países em desenvolvimento.  A transição nutricional refere-se à inversão nos padrões de 

distribuição dos problemas nutricionais, resultantes de modificações na estrutura da dieta 

dos indivíduos. Insere-se em um processo histórico de mudanças simultâneas no perfil 

demográfico (forte redução nas taxas de mortalidade e fecundidade), no quadro 

epidemiológico (prevalência de doenças infecciosas e desnutrição substituídas por taxas 

elevadas de doenças crônicas não transmissíveis, (DCNT), e culturais (estilo de vida 

urbano-industrial) (Andrade, 2008; Monteiro et al, 2000). 

Ou, segundo Batista Filho et al, (2007): “o processo de transição nutricional pode ser 

definido como a mudança de um perfil nutricional caracterizado pelas carências e pela 

desnutrição, para outro com predomínio do excesso de peso”.  

De acordo com Popkin (1994), a transição pode ser descrita segundo cinco padrões de 

alimentação: a primeira fase é identificada como “coleta de alimentos”, inerente aos 

caçadores e coletores, marcada por uma forte dependência em relação aos biótopos. Era 

rica em carboidratos e fibras e pobre em gorduras; a segunda é denominada de “escassez”. 

A dieta estava sujeita a períodos de fome crônica ou à habilidade dos indivíduos em 

conseguir suprimentos necessários ao seu sustento e de sua família; a terceira fase é 

caracterizada pelo declínio nos períodos de fome e percebe-se um aumento no consumo de 

frutas, vegetais e proteína animal; a quarta refere-se principalmente ao último terço do 

milênio e é caracterizada pela abundância alimentar, marcada pelas dietas com alto 

consumo de gordura total, redução da ingestão de fibras acompanhada pela redução na 

atividade física e o advento das “doenças degenerativas”; a quinta e última fase seria a 

“mudança comportamental” pretendendo retornar ao padrão dietético próprio da primeira 

fase, a prevenção das doenças degenerativas e o incentivo à atividade física para o alcance 

desses objetivos. 

Poulain (2004) observa que na Europa, na segunda metade do século XX, após 

séculos de má nutrição atávica, todos comem suficientemente, estabelecendo-se um 

sentimento de abundância e logo de superabundância. Carneiro (2003) complementa ao 

afirmar que o aumento das populações subnutridas em países periféricos acompanhou-se 
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da ampliação da alimentação excessiva nas sociedades ocidentais e, como conseqüência, a 

obesidade tornou-se um problema de saúde pública.  

No Brasil, a primeira fase da transição nutricional marcada pelas formas graves de 

desnutrição infantil, o kwashiorkor, o marasmo e o kwashiorkor marasmático, praticamente 

desapareceram como entidade clínica no quadro epidemiológico da desnutrição, sendo, 

paralelamente, acompanhada do aumento da prevalência do sobrepeso e da obesidade, 

caracterizando o traço predominante da transição nutricional (Batista Filho et al, 2007).   

Análise do padrão alimentar brasileiro realizada por Levy-Costa et al, (2005), com 

dados originários da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) de 2002-2003, realizada pelo 

Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou  tendência desfavorável do 

padrão alimentar em relação à obesidade.  

A POF de 2008-2009 (IBGE,2010), clarifica esta mudança identificando no período de 

2002/2003 a 2008/2009, queda do déficit nutricional em mulheres acima de 20 anos, de 5,% 

para 3,6% e aumento das prevalências de sobrepeso (40% para 48%) e obesidade (13,5% 

para 16,9%).  

Ressalte-se que a obesidade, além de ser uma patologia, é um dos mais importantes fatores 

de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. Por outro lado, pesquisas recentes 

sugerem que a obesidade poderia predispor a anemia ferropriva, evidenciando possível 

relação entre estas doenças (Bagni&Veiga, 2011). 

Segundo Bagni&Veiga (2011):  

 

 

 

 

 

 
 

As relações entre os processos migratórios ocorridos nos últimos anos conduzindo à 

urbanização, à industrialização da alimentação, concomitante às mudanças demográficas e 

epidemiológicas, que conduzem à transição nutricional, são complexos, impondo aos 

profissionais de saúde um novo agir frente a demandas socialmente construídas. Para tanto, 

faz-se necessário desvelar o espaço social na busca dos principais determinantes da 

situação nutricional, identificando associações plausíveis no campo da nutrição, segurança 

alimentar, fatores biológicos e socioeconômicos. 

 
 

Du muito  tempo, a associação entre a obesidade e anemia     ferropriva  

foi explicada pela alimentação desequilibrada dos indivíduos acometidos por 

estes dois problemas nutricionais. Entretanto, descobertas recentes nos 

campos da fisiologia e biologia molecular suscitaram a  discussão de que a 

obesidade propriamente dita, e não a dieta poderia ser o fator predisponente 

para o desenvolvimento da anemia ferropriva em diversos indivíduos 

(Bagni&Vieira et al, p. 179). 

 

 

Durante 
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2.3. Segurança Alimentar e Nutricional 
Em contraponto ao tema da obesidade, ao declínio da desnutrição e a prevalência da 

anemia ferropriva, reaparece no debate político atual a garantia da Segurança Alimentar e 

Nutricional da população.  

A preocupação com o tema Segurança Alimentar origina-se, na Europa, logo após o 

fim da Primeira Guerra Mundial. Percebia-se que um país poderia dominar outro se tivesse 

controle sobre o fornecimento de alimentos (Menezes, 1998). No período pós-Segunda 

Guerra, também na Europa, estabeleceram-se políticas continentais que visavam à 

manutenção da garantia ao acesso à alimentação em quaisquer situações, até mesmo em 

outros conflitos daquele porte (Galeazzi, 1996). A segurança alimentar passa então, a ser 

vista como uma questão de suficiente disponibilidade de alimentos, instituindo-se um 

compromisso internacional em torno de objetivos e práticas de promoção a assistência 

alimentar que utilizavam os excedentes de produção dos países ricos (Leão, 2013; Custódio 

et al, 2011). 

Assim, a origem do conceito sobre segurança alimentar está ligada à condição de 

segurança nacional e à capacidade de produção de cada país em manter a garantia do 

acesso ao alimento em qualquer situação, não ficando vulnerável a possíveis cercos ou 

embargos de motivação política ou militar que poderiam levar a períodos de escassez 

(Valente, 2002). No entanto, a inserção do tema segurança alimentar na agenda 

governamental, tanto em nível internacional quanto nacional, foi sempre permeada por 

inúmeros interesses e pelo envolvimento de diferentes atores sociais com maior ou menor 

influencia em termos de decisão política (Silva, 2014).  

No Brasil, foi um longo processo possibilitando conquistas importantes ao longo dos 

anos com elementos definidores de uma proposta de política de segurança alimentar e 

combate à fome, na agenda da administração pública.  

Em 1985, o Ministério da Agricultura elaborou documento com diretrizes para a 

formulação de uma política nacional de segurança alimentar propondo a instituição do 

Conselho de Segurança Alimentar com dois objetivos primordiais: atender às necessidades 

alimentares da população e atingir a auto-suficiência na produção de alimentos (Cervato-

Mancuso, 2014). 

Na década de 90, com a onda de indignação contra a corrupção que atingia os núcleos 

de poder da República, nasceu o Movimento pela Ética na Política (MEP), tendo como 

princípio o fato da democracia não sobreviver sem ética (Burlandy, 2011). O 

comprometimento da sociedade, nesse processo, inspirou a Ação da Cidadania contra a 

Fome e a Miséria e pela Vida, reintroduzindo na agenda política o combate à miséria e sua 

expressão mais imediata, a fome. A ação se consolidou como um movimento 

suprapartidário, com a mobilização da sociedade brasileira, fruto do impacto causado com a 
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divulgação do estado de indigência de uma grande fatia da população. Nesse sentido, a 

proposta era “fazer alguma coisa”, pois “a fome não pode esperar” (Feliciello & Garcia, 

1995).  

Em abril de 1993, o governo do então presidente Itamar Franco estabelece um novo 

rumo para a questão alimentar com o lançamento do Plano de Combate à Fome e à Miséria 

(PCFM) visando articular as três instâncias de governo (municipal, estadual e federal) e a 

sociedade civil (por intermédio dos representantes dos movimentos sociais e ONGs) no 

redesenho de uma estratégia emergencial de governo para o combate à fome (Silva, 2014). 

Nessa perspectiva, a partir do decreto nº 807 (29/04/93) o Governo cria o Conselho 

nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), vinculado à presidência da República, 

composto por oito ministros e 21 representantes da sociedade civil.  O CONSEA, presidido 

por um representante da sociedade civil, tinha como meta coordenar a implantação do Plano 

Nacional de Combate à Fome e à Miséria, articulando uma efetiva parceria com os diversos 

atores envolvidos no processo (Silva, 2014). 

No bojo do movimento iniciado pela Ação da Cidadania e, com apoio do CONSEA, em 

julho de 1994, realizou-se a I Conferência Nacional de Segurança Alimentar, quando se 

consolidou o entendimento de que a garantia da segurança alimentar deve ser um dos eixos 

de desenvolvimento social para o Brasil (Valente, 2002). Como produto do debate 

desenvolvido até então, definiu-se o conceito brasileiro de segurança alimentar e nutricional:  

 
Segurança alimentar e nutricional consiste em garantir a todos condições 

de acesso a alimentos básicos seguros e de qualidade, em quantidade 

suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, com base em um contexto de desenvolvimento 

integral da pessoa humana (Valente, 2002,p.121).  

 

A segurança alimentar é então entendida em um contexto mais amplo, afirmando-se 

não somente o caráter fundamental que a alimentação, em quantidade e qualidade, tem 

para a garantia da sobrevivência humana, mas assegurando ao indivíduo o acesso a 

informações necessárias para que possa desenvolver práticas alimentares e modos de vida 

que promovam a saúde e a nutrição. Silva (2014), argumenta que: 

 

 

 

 

 

.....sob essa ótica, o direito à alimentação adequada é encarado      como 

um direito humano  básico, e não uma mera ação assistencial do Estado que 

estará sujeita às vontades políticas dos governantes ou de arranjos favoráveis 

(Silva, 2014, p.13). 
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A realização da II Conferência de Segurança Alimentar Nutricional (SAN), em 2004, 

representou um marco teórico na mobilização pela erradicação da fome, ao definir como 

tema a Construção da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, incorporando 

à definição de 1994 a diversidade cultural e ambientes sustentáveis, ampliando, dessa 

forma, o conceito de SAN para: 

 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é a realização do direito de todos 

ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 

tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem 

a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente 

sustentáveis - (II Conferência de SAN, Olinda/PE, 2004). 

 

Em 15 de setembro de 2006, o Governo Federal publica a Lei nº 11.346, criando o 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; SISAN com vistas a assegurar o 

direito humano à alimentação adequada.  Em seu artigo 2º, Capítulo 1, das Disposições 

Gerais reconhece mais uma vez, a alimentação adequada como direito do indivíduo: 

 
Art. 2o: A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, 

inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos 

direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público 

adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e 

garantir a segurança alimentar e nutricional da população.  

 

No capítulo II, referente ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em 

seu artigo 7º, define o SISAN: 

 
Art. 7o: A consecução do direito humano à alimentação adequada e da 

segurança alimentar e nutricional da população far-se-á por meio do 

SISAN, integrado por um conjunto de órgãos e entidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas instituições privadas, 

com ou sem fins lucrativos, afetas à segurança alimentar e nutricional e 

que manifestem interesse em integrar o Sistema, respeitada a legislação. 

 

A III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Brasil, realizada 

em Fortaleza, Ceará, em 2007, oportunizou o debate em torno da Lei 11.346, sendo então 

ratificada e adotada pelas delegações dos 27 Estados e Distrito Federal presentes (Bélair, 

2009).  
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Importante destacar que em 5 de fevereiro/2010, o Diário Oficial da União publicou a 

promulgação da emenda constitucional nº 64 que trata da inclusão da alimentação entre os 

direitos sociais, fixados no artigo 6º da Constituição Federal. Indubitavelmente, trata-se de 

uma grande vitória para todos os brasileiros, assim como possibilita novos paradigmas na 

promoção e proteção do Direito Humano à Alimentação (CONSEA, 2011).  

No âmbito do estado brasileiro, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) 

é publicada em 1999 pelo Ministério da Saúde (Port. nº 710, 10/06/1999) aprovada pelo 

Conselho Nacional de Saúde como elemento integrante da Política Nacional de Saúde 

(Pinheiro e Carvalho, 2010). Ao incorporar eixos de ação definidos na I Conferência 

Nacional de SAN, a PNAN insere-se no contexto da Segurança Alimentar e Nutricional 

voltada à concretização do direito humano universal à alimentação e nutrição adequadas 

tendo como propósito: 

 
A garantia da qualidade dos alimentos colocados para consumo no país, a 

promoção de práticas alimentares saudáveis e a prevenção e o controle 

dos distúrbios nutricionais, bem como o estímulo às ações intersetoriais 

que propiciem o acesso universal aos alimentos (PNAN, 1999,p.17). 

 

 

No entanto, após toda trajetória descrita nos tópicos anteriores, estudos têm mostrado 

que a produção e a disponibilidade de alimentos em quantidade suficiente não são garantia 

de uma alimentação saudável tanto em quantidade de calorias quanto em valor nutricional 

(Silva, 2014). Se, por um lado, a alimentação adequada é um direito do indivíduo e a 

garantia da SAN um dever do Estado, por outro, identificar a insegurança alimentar de 

populações em diversos espaços torna-se imperioso na medida em que possibilita o 

planejamento de ações de forma a concretizar a integração de todos em uma sociedade 

humanitária, onde o indivíduo seja pleno em seus direitos inalienáveis, ideal subjacente a 

um Estado que se pretende democrático (Valente, 2002). 

Neste cenário a presente pesquisa avaliou os níveis de segurança alimentar 

intrafamiliar utilizando a Escala Brasileira de Medida da Insegurança Alimentar 

Familiar(EBIA). O instrumento primeiramente desenvolvido nos Estados Unidos, escala 

USDA (United States Department of Agriculture) foi validado para o Brasil pela Universidade 

Estadual de Campinas com o apoio do Ministério da Saúde, Ministério de Desenvolvimento 

Social, Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e Fundação para o Amparo a 

Pesquisa (FAPESP) (Segall-Corrêa, 2003). Reconhecida como o único instrumento validado 

para a realidade brasileira, a EBIA investiga de forma direta a insegurança alimentar nas 

famílias por meio de suas percepções de fome (Segall-Correa, 2007). 
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Oliveira et al (2009) ressaltam que na Reunião de Cúpula de Nova York (1990), se 

explicitou a segurança alimentar domiciliar como um pré-requisito para prevenir deficiências 

nutricionais, como  a hipovitaminose A, as anemias e a deficiência de iodo. Entretanto, 

segundo Pedraza et al (2014), ainda são escassas as publicações relacionando a EBIA a 

indicadores do estado nutricional em menores de 60 meses sendo,  a pesquisa de Oliveira 

et al (2010) o único estudo que investigou a possível associação da (in)segurança alimentar 

das famílias com menores de 60 meses com deficiências de micronutrientes.  

Dessa forma, após a consolidação dos dados, pretende-se a compreensão das 

diversas interfaces entre segurança, insegurança alimentar e anemia, possibilitando 

desvelar a dimensão social das condições de vida de mulheres entre 15-49 anos e crianças 

menores de 60 meses residentes em Minas Gerais. 
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3 -  Objetivos 
 
3.1. Objetivo Geral 
Determinar a prevalência de anemia ferropriva em mulheres de 15-49 anos, gestantes 

e crianças menores de 60 meses em relação a segurança alimentar e condições 

socioeconômicas familiares em Minas Gerais, 2007. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos 
a) Estimar a prevalência da anemia ferropriva em mulheres de 15-49 anos; 

b) Determinar a magnitude da associação entre anemia ferropriva com variáveis 

socioeconômicas e segurança alimentar entre as mulheres de 15-49 anos; 

c) Descrever a prevalência da anemia ferropriva em gestantes e sua relação com 

níveis de insegurança alimentar e condições socioeconômicas; 

d) Estimar a prevalência e os fatores associados ao risco de anemia ferropiva em 

menores de 60 meses. 
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4. Materiais e Métodos 
 
4.1. Local e Delineamento da Pesquisa 
Pesquisa com desenho transversal de base populacional realizado no Estado de Minas 

Gerais entre fevereiro de 2007 e dezembro de 2008, sob supervisão da Coordenação de 

Alimentação e Nutrição da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.   

 

4.2. População estudada 
Foram consideradas para a pesquisa crianças com até 60 meses completos, de ambos 

os sexos, sem seqüelas que impedissem sua avaliação e, mulheres em idade fértil (15 a 49 

anos) em bom estado geral. No momento da pesquisa em campo, caso no domicílio 

amostrado residisse uma gestante, a mesma seria incluída na pesquisa sem, no entanto, 

interferir no número de mulheres em idade fértil a ser amostrado. 

 

       4.3. Amostra 

       A amostra foi calculada pela fórmula: n = ʓт‐α/2 p(p-1)/d2; onde  o valor de "n" 

representa o tamanho amostral mínimo; ʓт = coeficiente de confiança igual a 1,96 para α de 

0,04; p = prevalência; p-1= complementar de prevalência e d = margem de erro. À falta de 

uma investigação de base populacional no Estado foi assumida a prevalência de 50%, para 

a qual corresponde a maior variância. O efeito do plano amostral (DE) foi obtido através de 

expressões apresentadas em Katz et al, (1995), resultando em uma amostra mínima de 600 

crianças e 1.200 mulheres. Um efeito de delineamento igual a 1,8 foi usado para compensar 

possíveis perdas, de modo que a amostra máxima estipulada foi de 1.080 crianças e 1.500 

mulheres, com margem de erro igual a 4% (Triola, 1999; Fujimori et al, 2011; Rodrigues et 

al, 2011) .  

Para se chegar ao domicílio utilizou-se a teoria de amostragem estratificada em três 

estágios: município, setor censitário, quarteirão (domicílio).  

Primeiro estágio: os municípios pesquisados foram selecionados de acordo com a 

pesquisa Saúde Bucal-Brasil (SB-Brasil). A referida pesquisa foi  realizada no Brasil em 

2000, sob a Coordenação do Ministério da Saúde, com o objetivo de produzir informações 

sobre as condições de saúde bucal da população brasileira, a fim de subsidiar o 

planejamento-avaliação de ações nessa área nos diferentes níveis de gestão do Sistema 

Único de Saúde (Roncalli et al, 2000).   

Seguindo-se a lógica de estratificação proposta por Roncalli et al, (2000) para a 

pesquisa, os 853 municípios que integram o Estado de Minas Gerais foram estratificados 

segundo o tamanho de sua população (Quadro 1) e depois sorteados, aleatoriamente dentro 
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de cada estrato, os 27 municípios representativos do Estado, como especificado no Quadro 

2. O processo de sorteio ocorreu de forma ponderada, em que cada município possuía uma 

probabilidade associada de participar da amostra relativa à sua contribuição para o total de 

habitantes do Estado. Segundo Roncalli (2000) o número de habitantes dos municípios 

compõe uma característica importante que os diferencia na composição da amostra (mapa 

em anexo). 

 

Quadro 1: Número de municípios sorteados segundo população. Minas Gerais, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Municípios sorteados para comporem a amostra da Pesquisa Prevalência 

de Anemia em menores de 5 anos e Mulheres de 15 a 49 anos em Minas Gerais. Minas 

Gerais, Brasil, 2007 

 
Habitantes Município População ̽ N. Setores sorteados

1.Silverânia 2.125 1(3) ̽ ̽
2.Glaucilândia 2.932 1(4)

Até 5.000 3.Pedrinópolis 3.448 1(6)
4.Goianá 3.643 1(5)
5.José Raydan 4.146 1(8)
6.José G. de Minas 4.547 1(7)
7.Catas Altas 4.561 1(7)
8.Canaã 4.668 1(9)
1.Luizburgo 6.276 1(6)

De 5.001 a 10.000 2.Guidoval 7.321 1(12)
3.Monsenhor Paulo 7.391 1(11)
4.São G.do Rio Abaixo 9.233 1(11)
5.Ibiraci 10.023 1(14)
1.Caldas 13.901 1(22)

De 5.001 a 10.000 2.Guaranésia 18.147 1(23)
3.Jaíba 30.386 2(25)
4.Minas Novas 30.578 2(30)
5.Além Paraíba 33.495 2(38)
1.Formiga 64.585 4(77)

De 50.001 a 100.000 2.Januária 64.985 4(72)
3.Nova Lima 72.207 4(87)
4.Paracatu 79.739 4(79)
1.Itabira 105.159 6(101)

Mais de 100.000 2.Santa Luzia 222.507 9(164)
3.Ribeirão das Neves 329.112 13(227)
4.Uberlandia 608.369 28(588)
5.Belo Horizonte 2.412.937 107(3.935)  

̽Fonte: IBGE, 2007;  ̽número de setores sorteados   ̽ ̽( ) número de setores no município 

Nº habitantes % Nº municípios sorteados
Até 5.000 28,4 8

 5.001 a 10.000 18,8 5
 10.001 a 50.000 18,4 5
50.001 a 100.000 15,4 4
mais de 100.000 18,4 5

Total 27
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Segundo estágio: a seleção do número de setores censitários em cada município foi 

proporcional à sua população. A partir deste número foram sorteados os setores censitários 

em cada município. O sorteio foi realizado de forma sistemática, ou seja, para cada 

município tem-se o número total de setores (N) e o número a ser amostrado (n), de forma 

que o fator da amostragem é K=N/n. O sorteio é realizado uma única vez, retirando um 

número entre 1 e K. A partir dele soma-se o fator K tantas vezes quanto forem o número de 

setores a serem amostrados, sendo amostrados dez domicílios por setor, totalizando 200 

setores censitários. 

Terceiro estágio: seleção dos domicílios – como relatado acima, inicialmente foram 

sorteados quarteirões, após contavam-se todos os domicílios que faziam parte do quarteirão 

sorteado. A partir deste total (N) encontra-se o valor múltiplo (K) para realizar a amostragem 

sistemática: K=N/10. Sorteia-se um número entre 1 e K para ser o primeiro domicílio a ser 

amostrado. A partir deste primeiro valor sorteado soma-se K para obter o próximo e assim 

sucessivamente até completar 10 (dez) domicílios. Caso em um domicílio não residisse 

nenhuma criança nem mulher em idade fértil, passava-se para o domicílio imediatamente ao 

lado. 

 

4.4. Coleta de dados 
O trabalho de campo foi realizado entre fevereiro de 2007 a janeiro de 2008. Três 

equipes de campo foram formadas, compostas por acadêmicos do 5º período de 

Enfermagem e, coordenadas por um profissional de nível superior, lotado na Coordenação 

de Alimentação e Nutrição, com ampla experiência em pesquisas de campo. Cada equipe 

era responsável pelo seu "kit" de material composto por: antropometro infantil, estadiometro 

Altura Exata, balança Kratos, balança Baby Scale e, aparelho Hemocue. 

A operacionalização dos trabalhos de campo foi viabilizada utilizando-se a estrutura 

das Gerências Regionais de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, segundo seleção 

dos municípios localizados em suas áreas de abrangência. 

Os acadêmicos eram responsáveis pelas medidas antropométricas, punção capilar, 

coleta de sangue e leitura. As entrevistas foram conduzidas pelo Coordenador da equipe de 

campo. 

A capacitação das equipes obedeceu a um elenco de tópicos definidos a partir das 

necessidades da coleta de dados da pesquisa. 

Dois técnicos de nível superior da Coordenação de Alimentação e Nutrição, com 

experiência em trabalhos desta natureza, foram os responsáveis pelo gerenciamento e 

supervisão de todas as atividades, incluindo contato com gestores municipais, logística de 

viagens, planejamento das visitas e acompanhamento final na consolidação dos dados. 
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A presença do Agente Comunitário de Saúde junto à equipe de campo e sua presença 

nos domicílios foram fundamentais para se iniciar o diálogo junto às famílias selecionadas, 

com apresentação da pesquisa, objetivos a que se propunha e leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

 
4.4.1. Entrevista 
Por meio de entrevista individual, realizada no próprio domicílio pelo supervisor da 

equipe de campo com as mulheres elegíveis para o estudo, eram coletadas informações 

sobre: núcleo familiar (número de pessoas residentes no domicílio); dados socioeconômicos 

(escolaridade, renda familiar, chefe do domicílio, atividade laboral); características do 

domicilio (número de cômodos, itens de conforto); padrão comportamental (freqüência de 

atividade física); saúde da mulher (paridade, número de filhos, atenção ginecológica, 

método contraceptivo, morbidade, medicamento de uso contínuo); para gestantes também a 

data da última menstruação; saúde da criança (idade, tempo de aleitamento materno, 

freqüenta creche e refeição na creche).  

O questionário referente ao aleitamento materno obedeceu às recomendações da 

Organização Mundial de Saúde, sendo: aleitamento materno exclusivo (AME); alimentação 

exclusiva com leite materno sem qualquer outro líquido ou sólido, exceto vitaminas, minerais 

ou medicamentos; aleitamento materno misto (AM) como alimentação com leite materno, 

independentemente do consumo de qualquer complemento, lácteo ou não (OPAS, 1991). 

Importante assinalar sobre a prática de atividade física uma vez que sua mensuração, 

num contexto populacional, é difícil de ser avaliada pela falta de instrumentos adequados 

para tal investigação, da dificuldade na obtenção de dados sobre os afazeres domésticos e 

deslocamento para o trabalho. Neste sentido, estudos populacionais ao se referirem à 

atividade física referem-se à atividade física no lazer. Segundo Cunha (2008), a avaliação 

da atividade física no lazer configura uma das mais importantes para o campo da saúde 

pública, considerando que sua prática regular é fator protetor para diversas DCNTS e para 

fatores de risco dessas doenças. 

A entrevista sobre condições de segurança alimentar foi realizada com o responsável 

pelo preparo das refeições no domicílio. 

 

4.4.2.Avaliação Nutricional 
Após a entrevista foram aferidas as medidas antropométricas para identificação do 

estado nutricional. O indicador utilizado foi o índice de Quetelet ou índice de massa corporal 

(IMC), obtido dividindo-se o peso em quilogramas, pela estatura ao quadrado, em metros 

(Garrow, 1985). Segundo Anjos (1992), apesar do IMC não indicar a composição corporal, 

sua utilização é recomendada em estudos epidemiológicos como indicador do estado 
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nutricional, principalmente devido a sua facilidade de mensuração. Os pontos de corte 

utilizados neste estudo para as mulheres acima de 20 anos foram os preconizados pelo MS 

(2011): baixo peso (BP), IMC < 18,5 Kg/m2; eutrofia, 18,5 Kg/m2 – 24,9 Kg/m2; sobrepeso 

(SP), 25,0 Kg/m2 – 29,9 Kg/m2 e, obesidade, > 30,0 Kg/m2. 

Para as mulheres menores de 20 anos, e não gestantes, foi utilizado o IMC para a 

idade, segundo distribuição nos percentis. Recomendado internacionalmente para 

diagnóstico individual e coletivo na adolescência, o indicador incorpora a informação da 

idade do indivíduo, além de proporcionar  uma continuidade com o indicador utilizado entre 

adultos: magreza: ≥ P 0,1 e < P 3; eutrofia: > P 3 ≤ P 85; sobrepeso: > P 85 e ≤ P 97; obeso: 

> P 97 e ≤ P 99,9 (MS, 2011). 

Para a identificação do estado nutricional das gestantes, primeiro foi calculada a 

semana gestacional e, após o IMC segundo as semanas de gestação como preconizado 

pelo MS (MS, 2011).  

O peso foi aferido em balança eletrônica digital portátil marca Kratos, modelo Línea, 

com capacidade para 150 Kg e precisão de 0,1 Kg; a altura com estadiômetro portátil, marca 

Altura Exata, graduado em décimos de centímetros. Os equipamentos eram calibrados 

regularmente e após retorno dos municípios. 
Em crianças, a identificação do estado nutricional foi efetuada por meio dos índices 

peso/idade e altura/idade em valores expressos em escores z, segundo preconizado pelo 

Ministério da Saúde: peso/idade -3 ≤ EZ < -2 peso baixo para a idade; -2 ≤ EZ ≤ 2 peso 

adequado para a idade e 2 < EZ  ≤ 3 peso elevado para a idade; o índice altura/idade: EZ < 

-3 muito baixa estatura;   - 3 ≤ EZ < -2 baixa altura e EZ ≥ -2 altura adequada (MS, 2011).  

Nas crianças até 2 anos, o peso foi aferido com balança digital para bebê marca Baby 

Scale (Tin-00038), com capacidade de até 15 Kg e resolução de 10g. Para medir o 

comprimento utilizou-se antropômetro infantil, com extensão de 1,5 m, dividido em cm e 

subdividido em milímetros.  

 

4.4.3.  Diagnóstico da Anemia 
A dosagem da concentração sanguínea de hemoglobina, para o diagnóstico da 

anemia, foi obtida por meio de punção capilar, utilizando-se fotômetro portátil de alta 

precisão, marca HemoCue AB Ängelholm Sweden. (Blood Hemoglobin Photometer).  

O uso do HemoCue em pesquisas de campo é um método validado por sua 

especificidade e sensibilidade suficientes para detectar níveis alterados de hemoglobina, 

permitindo o encaminhamento mais eficaz e rápido para tratamento (Neufeld et al, 2002). 

O instrumento apresenta o resultado direto da concentração de hemoglobina 

sanguínea em menos de 45 segundos. O sangue colhido com lanceta descartável é 

introduzido no aparelho utilizando-se lâmina apropriada, também descartável, e em poucos 
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segundos é efetuada a leitura; o valor da hemoglobina é apresentado digitalmente, expresso 

em gramas por decilitro (Usaid, 1996). No momento do exame as crianças que 

apresentaram diagnóstico de anemia foram encaminhadas ao Serviço de Saúde, com 

formulário próprio, para tratamento. 

A anemia ferropriva foi definida segundo pontos de corte propostos pela WHO, (2001): 

crianças até 59 meses: 11,0 g/dL; mulheres com mais de 15 anos: 12,0 g/dL e gestantes 

11,0 g/dL. 

 

4.4.4. Segurança Alimentar 
As informações sobre segurança alimentar foram obtidas utilizando a Escala Brasileira 

de Medida da Insegurança Alimentar Familiar(EBIA). Elaborada a partir de um questionário 

padronizado, composto de 15 perguntas, referentes aos últimos três meses e direcionadas à 

pessoa que prepara a alimentação no domicílio, permite  estimar as prevalências de 

segurança alimentar e classificar os domicílios em quatro níveis: com Segurança Alimentar, 

em Insegurança Alimentar Leve, Moderada ou Grave. O questionário enfoca os termos 

alimentação saudável e variada, dinheiro suficiente e fome, medindo o conceito de 

segurança/insegurança alimentar em diferentes níveis conforme a percepção do 

entrevistado. A cada resposta afirmativa do questionário corresponde um ponto, compondo 

um escore com variações entre 0 e 15 pontos. Para classificar o nível de segurança 

alimentar o índice foi agregado em quatro níveis: “0” segurança alimentar, ou seja, zero de 

respostas positivas no questionário, todas as perguntas foram respondidas negativamente; 

“1-5 pontos” insegurança alimentar leve: nesta situação o aspecto mais afetado é a 

qualidade da alimentação, aliado à preocupação da ausência do alimento no futuro próximo; 

“6-10 pontos” insegurança alimentar moderada: obtidas com 6 a 10 respostas positivas 

identificando o início de restrição quantitativa na alimentação dos adultos na família; “11-15 

pontos” insegurança alimentar grave, com 11 a 15 respostas positivas ao questionário, o 

que caracteriza deficiência quantitativa e fome entre adultos e crianças na família (Segall-

Corrêa, 2003).  

 

4.5. Análise estatística 
As respostas dos questionários aplicados em 2.004 residências visitadas e todos os 

exames realizados foram codificados, consolidados e introduzidos em um programa de 

banco de dados. A amostra foi descrita por meio de freqüências e porcentagens, medida de 

tendência central (média) e medida de dispersão (desvio-padrão).  

A análise estatística, realizada com o Programa R, estimou a prevalência global 

segundo as variáveis sócioeconômicas, razão das prevalências bruta e ajustada, com seus 

respectivos intervalos de confiança. Para controlar fatores de confusão, o modelo foi 
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ajustado por regressão multivariada não condicional, tendo a anemia como variável 

dependente.  

As variáveis que apresentaram associação estatística com p<0,20 na análise de 

regressão univariada, e algumas variáveis que a literatura considera importantes na 

associação com a anemia, como número de pessoas no domicílio, aleitamento materno, 

renda e escolaridade foram selecionadas para a análise multivariada na verificação de seu 

efeito independente sobre a morbidade estudada. 

Na análise multivariada, um modelo completo foi composto, incorporando todas as 

variáveis anteriormente selecionadas excluindo as que foram, sucessivamente, descartadas 

do modelo inicial. Neste processo as variáveis que não alteraram as razões de prevalências 

e os intervalos de confiança de modo significativo foram mantidas até a obtenção de um 

modelo final. Este foi avaliado através da razão de prevalência (RP), utilizando, para tanto, a 

regressão de Poisson com variância robusta, com intervalo de confiança de 95% (Coutinho, 

Scazufca, Menezes, 2008). Assim, foram ajustados os modelos, para mulheres em idade 

fértil, para mulheres gestantes e crianças menores de 60 meses. Todas as características 

com valores p < 0,05 foram consideradas significativas.  

Uma segunda análise estatística, a análise fatorial, foi realizada para as crianças 

menores de 60 meses. A estatística fatorial refere-se a um método estatístico multivariado, 

cujo propósito principal é descrever a estrutura de covariância dos relacionamentos do 

conjunto com p variáveis através de medidas não observáveis chamadas fatores. Supondo 

que as variáveis possam ser agrupadas por suas correlações, tem-se grupos cujas variáveis 

são altamente correlacionadas entre si, porém com correlações relativamente baixas com as 

variáveis de outros grupos, podendo-se dizer que cada grupo de variáveis representa um 

fator (Lira, 2004). Em pesquisas onde se tem um grande número de variáveis medidas e 

correlacionadas entre si a análise fatorial, por ser uma técnica de interdependência, todas as 

variáveis são simultaneamente consideradas. Desta forma, é possível identificar um número 

menor de novas variáveis alternativas, não correlacionadas e que de algum modo sintetizem 

as informações principais das variáveis originais. Ao resumir dados, obtém-se dimensões 

latentes que descrevem os dados em um número menor de conceitos do que as variáveis 

individuais originais (Mingoti, 2013).  Na análise fatorial, os fatores são formados para 

maximizar seu poder de explicação do conjunto inteiro de variáveis, e não para prever uma 

variável(eis) dependente(s). 

Neste estudo foi realizada a Análise Fatorial via Matriz de Correlação de Spearman 

no caso das variáveis socioeconômicas (qualitativas ordinais) e via Matriz de Coeficientes V. 

de Cramer para análise das variáveis sociodemográficas (qualitativas nominais). Para 

análise socioeconômica utilizou-se o método Varimax de rotação da matriz de correlação 

afim de se definir melhor a participação de cada variável nos fatores. O número de fatores 
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foi escolhido pela porcentagem da variabilidade explicada por cada fator, juntamente com o 

critério de Kaiser, que define incluir os fatores com autovalores iguais ou superiores a 1. 

Para avaliar a diferença entre o grupo de crianças com e sem anemia para os fatores 

da análise, foi utilizado o teste de Soma de Postos de Wilcoxon, também conhecido como 

Mann-Whitney. Este teste, não paramétrico, atribui postos às observações amostrais 

verificando a diferença existente entre os dois grupos. Afim de mensurar a possível relação 

entre os fatores criados e o desfecho anemia utilizou-se o coeficiente Eta (η), apropriado 

para associar variáveis qualitativas com variáveis quantitativas, assim como,  para descrever 

a relação não-linear entre duas variáveis (Lira, 2004). O coeficiente Eta varia entre os 

valores 0, quando não há associação entre as variáveis e, 1 indicando uma associação 

perfeita. 

O software utilizado foi o Minitab versão 16.0 com nível de significância de 5%. 

 

4.6. Aspectos éticos e legais 
Nas visitas domiciliares após minuciosa explicação, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido era assinado pelas mulheres em idade fértil e pelo responsável pela criança. As 

mulheres solteiras menores de 18 anos tiveram, anteriormente, aprovação dos responsáveis 

para participar da pesquisa.  

A pesquisa atendeu às normas regulamentares de pesquisas envolvendo seres 

humanos, resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sendo autorizada pelo Comitê 

de Ética do Hospital Eduardo de Menezes, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas 

Gerais sob o número 109/07(FHEMIG). 
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5 - Resultados  
 
5.1. Mulheres em idade fértil      
Foram avaliadas 2.235 mulheres nos vinte e sete (27) municípios selecionados para o 

estudo. Do total de mulheres, 72 (3,2%) eram gestantes. Entre as mulheres em idade fértil, a 

mediana de idade foi 32,0 anos e 2 filhos. Em relação à anemia 40,3% das gestantes e 

31,9% das mulheres em idade fértil apresentavam anemia no momento da pesquisa.  
      Importante ressaltar que as gestantes compõem um sub-grupo da pesquisa uma vez 

que amostra não contemplou este grupo. 

Pelos dados apresentados na Tabela 1, constata-se maior freqüência de mulheres 

que já ficaram grávidas (68,8%), e já consultaram ginecologista (63,7%). Nota-se que 43,8% 

utilizavam métodos contraceptivos, sendo que 14% já realizaram laqueadura; 81,3% das 

mulheres não apresentavam problemas crônicos de saúde; 75,5% não tomavam 

medicamentos de uso contínuo; 52,2% não trabalhavam e 73,6% não realizavam atividade 

física. Em relação ao estado nutricional das mulheres em idade fértil avaliadas, o sobrepeso 

e a obesidade foram identificados em 28% e 17,2% respectivamente. 
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Tabela 1. Características gerais das mulheres que participaram da pesquisa. Minas Gerais, 

2007. 

 

Característica n %
Situação da mulher
Mulheres em idade fértil 2163 96,8
Gestantes 72 3,2
Gravidez
Sim 1469 68,8
Não 694 32,0
Número de filhos
Até 2 filhos 1598 73,9
De 3 a 5 filhos 491 22,7
Mais de 6 74 3,4
Consulta ao ginecologista
Sim 1354 63,7
Não 809 37,4
Métodos para evitar filhos
Sim 948 43,8
Não 661 30,5
Histerectomia 119 5,5
Vasectomia 92 4,3
Estéril 3 0,1
Fez laqueadura 304 14,0
Não se aplica ̽ 36 1,6
Problema cronico de saúde
Sim 367 16,9
Não 1796 83,1
Medicamento de uso contínuo
Sim 492 22,7
Não 1671 77,3
Classe de idade
Até 20 anos 244 11,3
≥ 20 anos 1919 88,6
Estado nutricional
Baixo peso 91 4,3
Adequado 1079 50,5
Sobrepeso 598 28,0
Obesidade 368 17,2
Atividade física
Sim 572 26,4
Não 1591 73,6  

 

 

A Tabela 2 mostra as características socioeconômicas das mulheres avaliadas. No 

quesito renda, 60,1% das mulheres tinham renda igual ou maior que dois salários mínimos. 

A prevalência de anemia foi de 31,9%, com o resultado da análise dos fatores de risco 

̽Refere-se às mulheres que ainda não iniciaram vida sexual 
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apresentado na Tabela 3. Em relação às mulheres em idade fértil, o banco de dados 

precisou de correções e recodificação de algumas variáveis de modo a não perder 

observações, sendo o "n" total de 2034 mulheres.  

 

Tabela 2. Características socioeconômicas das mulheres em idade fértil que participaram da 

pesquisa. Minas Gerais, 2007. 

Característica n %
Renda
< 1SM 223 10,3
≥ 1SM < 2SM 640 29,6
≥ 2SM 1300 60,1
Escolaridade
Analfabeto 21,6 1,0
Fundamental completo/incompleto 1193 55,2
Ensino médio completo/incompleto 705 32,6
Superior completo 242 11,2
Pessoas no domicílio
Até duas pessoas 227 10,5
Tres pessoas 495 22,9
Quatro pessoas 655 30,3
Cinco ou mais pessoas 783 36,2
Chefe do Domicílio
Sim 497 23,0
Não 1666 76,9
Trabalha
Sim 1003 46,3
Não 1160 53,7
Níveis de Segurança alimentar
Segurança alimentar 1297 60,7
Insegurança Leve/Moderada 739 34,6
Insegurança Grave 98 4,6  

 

 

Na Tabela 3 estão apresentadas as prevalências de anemia segundo características 

sociais e de saúde com seus respectivos IC (IC=95%). A variável associada de forma 

significativa com a ocorrência da anemia foi somente a paridade. 

 

 

 

 

 
 

SM:salário mínimo  
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Tabela 3. Prevalência e razão de prevalência de anemia em mulheres em idade fértil 

segundo características sociais e condições de saúde. Minas Gerais, 2007. 

 
Anemia

Sim Não P-valor RP IC95%
Características n % n %
Chefe do domicílio
Sim 153 32,6 316 67,4 0,918
Não 517 33,0 1048 66,9 1,01 0,87 a 1,17
Trabalha
Sim 300 30,7 675 69,2 0,051
Não 370 34,9 689 65,0 1,14 1,0 a 1,29
Atividade física
Sim 174 32,7 358 67,2 0,936
Não 496 33,0 1006 66,9 1,01 0,88 a 1,16
Problema cronico de saúde
Sim 119 33,3 238 66,6 0,910 0,99 0,84 a 1,16
Não 551 32,8 1126 67,1
Remédio uso contínuo
Sim 154 32,5 319 67,4 0,884 1,02 0,88 a 1,18
Não 516 33,0 1045 66,9
Pessoas no domicílio
Até duas pessoas 77 35,9 137 64,0 0,275
Tres pessoas 159 34,1 307 65,8 0,95 0,76 a 1,18
Quatro pessoas 185 29,9 432 70,0 0,83 0,67 a 1,03
Cinco ou mais 249 33,7 488 66,2 0,94 0,76 a 1,15
Escolaridade
Analfabeto 8 36,3 14 63,6 0,624
Fundamental compl/incom. 381 33,9 741 66,0 0,93 0,53 a 1,63
Médio compl/incompleto 213 32,1 450 67,8 0,88 0,50 a 1,55
Superior completo 68 29,9 159 70,0 0,82 0,46 a 1,48
Renda
< 1 SM 70 33,3 140 66,6 0,754
≥ 1 SM < 2 SM 205 34,0 397 65,9 1,02 0,82 a 1,27
≥ 2SM 395 32,3 827 67,7 0,97 0,79 a 1,32
Teve filhos?
Sim 517 54,1 438 45,8 <0,001 3,82 3,26 a 4,47
Não 153 14,2 926 85,8
Paridade
Até dois filhos 472 31,3 1033 68,6 0,073
De tres a cinco 174 37,6 288 62,3 1,2 1,04 a 1,38
Mais de seis filhos 24 35,8 43 64,2 1,1 0,77 a 1,58
Estado nutricional
Baixo peso 27 31,7 58 68,2 0,975
Adequado 343 33,4 685 66,6 1,05 0,76 a 1,45
Sobrepeso 187 32,7 384 67,3 1,03 0,74 a 1,44
Obesidade 113 32,3 237 67,7 1,02 0,72 a 1,44
Segurança Alimentar
Segurança Alimentar 392 31,7 844 68,3 0,209
Insegurança leve/moderada 241 34,2 463 65,8 1,08 0,95 a 1,23
Insegurança grave 37 39,4 57 60,6 1,24 0,95 a 1,62
RP: razão de prevalencia; IC: intervalo de confiança  
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As variáveis candidatas a comporem o modelo de regressão multivariado em 

mulheres em idade fértil foram: trabalho (p= 0,051), paridade (p=0,000) e número de filhos 

(p=,073). Após ajuste para variáveis do mesmo nível, o número de filhos perdeu sua 

significância estatística, permanecendo no modelo de regressão apenas o trabalho e a 

paridade (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Razão de prevalência de anemia ajustada por modelo de regressão multivariada 

para mulheres em idade fértil. Minas Gerais, 2007. 

 

Características Razão de prevalencia P-valor
ajustado (IC95%)

Trabalho
Sim 1,00
Não 1,1 (1,001 - 1,104) 0,034
Ter filhos
Sim 1,01 (1,004 - 1,012) 0,001
Não 1,00  

 

 

5.2. Gestantes 
 Em relação as gestantes, 72 participaram da pesquisa com prevalência de anemia 

em 40,3%. Observou-se maior freqüência de gestantes que já ficaram grávidas 

anteriormente (95,7%), não faziam uso de medicamento de uso contínuo (77,1%), não 

trabalhavam (65,3%) e não praticavam atividade física (85,7%) (Tabela 5). 
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Tabela 5. Distribuição de freqüência das características sociais e de saúde das gestantes 

que participaram da pesquisa. Minas Gerais, 2007. 

 
Característica Frequencia

n %
Ficou grávida antes
Sim 67 95,7
Não 5 4,3
Consulta ao ginecologista?
Sim 61 87,1
Não 11 12,9
Problema cronico de saúde?
Sim 10 14,3
Não 62 85,7
Remédio de uso contínuo?
Sim 16 22,9
Não 56 77,1
Trabalha?
Sim 25 34,7
Não 47 65,3
Atividade física
Sim 10 14,3
Não 62 85,7
Pessoas no  domicílio
até duas pessoas 14 19,4
tres pessoas 15 20,8
quatro pessoas 23 31,9
cinco ou mais 20 27,7
Chefe do domicílio
Sim 17 23,6
Não 55 76,4  

 

 

 A Tabela 6 apresenta as descrições de peso, altura, peso pré-gestacional, 

hemoglobina,  idade gestacional e idade que teve o primeiro filho. As gestantes tinham em 

média 27,2 anos. O valor da hemoglobina variou de 7,6 o menor valor a 16,0 o maior.  
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     Tabela 6. Estatística descritiva das gestantes que participaram da pesquisa. Minas 

     Gerais, 2007. 

 
Característica Média D.p. Mínimo Máximo
Peso 68,4 13,6 45,5 104,4
Peso pré-gestacional  ̽ 62,0 12,1 43,0 100,0
Altura 161,7 5,6 149 179,0
Hemoglobina 11,4 1,4 7,6 16,0
Idade primeira gestação 21,8 5,9 14,0 37,0
Número de filhos 1,2 0,8 1,0 4,0
Filhos que moram em casa 1,3 0,6 0,0 3,0  

 

 

A Tabela 7 apresenta comparação entre idade e idade gestacional com respectivos p-valor. 

As variáveis não se mostraram associadas à anemia em gestantes.  

 

Tabela 7. Comparação entre ocorrência de anemia com idade e idade gestacional com 

respectivo p-valor das gestantes que participaram da pesquisa. Minas Gerais, 2007. 

Anemia
Sim Não P-valor

Característica Média D.p. Mediana Média D.p. Mediana
Idade (anos) 28,9 7,0 29,0 26,0 6,4 27,0 0,084¹
Idade gestacional (semanas) 23,1 9,4 23,5 21,8 9,4 23,0 0,800²  

 

 

A Tabela 8 apresenta prevalência e razão de prevalência entre anemia e as variáveis 

pesquisadas. Observa-se que não foi identificada associação significativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

̽12 gestantes não souberam informar o peso; D.p: Desvio padrão 

1:Teste t-student; 2:Teste Mann-Whitney; D.p: Desvio padrão 
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Tabela 8. Prevalência e razão de prevalência de anemia em gestantes segundo variáveis 

socioeconômicas. Minas Gerais, 2007. 

 
Anemia

Características Sim Não P-valor RP IC95%
n % n %

Chefe do domicílio
Sim 5 35,7 9 64,3 0,889¹ 1,0
Não 22 42,3 36 57,7 1,2 0,6 a 2,7
Trabalha
Sim 19 61,3 12 38,7 0,149¹ 1,5 0,9 a 2,4
Não 16 41,3 25 59 1,0
Pessoas no domicílio
até duas pessoas 4 28,6 10 71,4 0,863¹ 0,6 0,1 a 4,5
tres pessoas 6 40,0 9 60,0 1,0 0,2 a 6,9
quatro pessoas 10 43,5 13 56,5 1,2 0,2 a 6,7
cinco ou mais 9 45,0 11 55,0 1,0
Atividade física
Sim 3 30,0 7 70,0 0,729² 1,0
Não 25 41,7 37 58,3 1,4 0,5 a 3,8  

 

 

5.3. Menores de 60 meses 
Foram avaliadas 725 crianças, representando um número maior que o mínimo de 

crianças necessárias conforme cálculo amostral. A distribuição por sexo apresentou-se 

ligeiramente menor para o sexo masculino, 48,3% (Tabela 9). 

Prevaleceram os menores de 60 meses do sexo feminino, com idade maior que 24 

meses, cujo responsável tinha apenas o ensino fundamental com renda familiar ≥ 2SM. Mais 

de 80% morava em casa com mais de três cômodos, juntamente com cinco ou mais 

pessoas, com itens de conforto superando os seis pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1: Teste Qui-quadrado de Pearson; 2: Teste exato de Fischer; RP:Razão de prevalência;IC:Intervalo de confiança 
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Tabela 9. Descrição da amostra segundo características socioeconômicas, 

demográficas e biológicas dos menores de 60 meses pesquisados. Minas Gerais, 2007. 

Característica Amostra %
Sexo
Masculino 350 48,3
Feminino 375 51,7
Idade (meses)
até 6 104 14,3
> 6,01 ≤ 24 228 31,4
> 24,01 393 54,2
Escolaridade responsável (anos completos)
Analfabeto 21 2,9
Ensino fundamental 370 51,1
Ensino médio 274 37,8
Superior 60 8,3
Renda familiar (salários mínimos)
< 1,0 145 20,0
≥ 1,01 < 2,0 273 37,7
≥2,01 307 42,3
Número de comodos domicílio
Um 6 0,8
Dois 25 3,4
Tres 81 11,2
Mais de tres 613 84,6
Número de moradores
Duas pessoas 11 1,5
Tres pessoas 169 23,3
Quatro pessoas 231 31,9
Maior ou igual a cinco pessoas 314 43,4  
     

O estado nutricional, segundo o índice peso/idade, apresentou percentual de 4,8% 

para baixo peso e 5,6% com peso elevado. Pelo indicador estatura/idade, 9,0% 

apresentavam baixa estatura (Tabela 10.).   
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Tabela 10. Estado nutricional de menores de 60 meses segundo índice 

estatura/idade e peso/idade. Minas Gerais, 2007. 

 
Diagnóstico nutricional Amostra %

(escore Z)
Estatura/idade
< -3 24 3,3
≥ - 3 e < - 2 42 5,7
≥ - 2 659 90,8
Peso/idade
≥-3  e < - 2 35 4,8
≥-2  e < 2 649 89,5
> 2  e ≤ 3 41 5,6  

 

A prevalência de anemia foi de 37,4%. A maior prevalência de 43,0%, identificada no 

grupo etário entre 6 e 24 meses e, entre os menores de 60 meses do sexo feminino, 41,1%. 
Em nenhuma situação foi identificada associação dos indicadores nutricionais e anemia. 

(Tabela 11). 
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 Tabela 11. Prevalência e razão de prevalência da anemia em menores de 60 meses, 

segundo características demográficas, socioeconômicas e biológicas. Minas Gerais, 2007.      

 

Anemia
Variáveis Sim Não P-valor RP IC95%

n % n %
Sexo
Masculino 117 33,4 233 66,6 0,038 ̽ 1,00
Feminino 154 41,1 221 58,9 1,38 1,02 - 1,87
Total 271 37,4 454 62,6
Idade (meses)
Acima de  6 44 42,3 60 57,7 0,024 1,49 0,96 - 2,32
> 6,01 ≤ 24 98 43,0 130 57,0 1,53 1,09 - 2,15
> 24,01 129 32,9 263 67,1
Escolaridade do responsável
Analfabeto 11 52,4 10 47,6 0,437 2,04 0,74 - 5,59
Fundamental completo/incompleto 142 38,4 228 61,6 1,15 0,65 - 2,04
Médio completo/incompleto 97 35,4 177 64,6 1,01 0,56 - 1,82
Superior completo 21 35,0 39 65,0 1,00
Renda familiar
< 1,0 55 37,9 90 62,1 0,355 1,15 0,76 - 1,74
≥ 1,1 < 2,0 110 40,3 163 59,7 1,28 0,91 - 1,79
≥ 2,1 106 34,5 201 65,5 1,00
Número de comodos
Um 4 66,7 2 33,3 0,560 3,40 0,61 - 18,71
Dois 10 40,0 15 60,0 1,13 1,50 - 2,26
Tres 30 37,0 51 63,0 1,00 0,61 - 1,61
Mais de tres 227 37,0 386 63,0 1,00
Número de moradores
Dois 3 27,3 8 72,7 0,693 1,00
Tres 58 34,3 111 65,7 1,39 0,35 - 5,45
Quatro 89 38,5 142 61,5 1,67 0,43 - 6,46
Cinco ou mais 121 38,5 193 61,5 1,67 0,43 - 6,42
Frequencia a creche
Sim 34 22,7 116 77,3 < 0,001 ̽ 1,00
Não 237 41,3 338 58,8 2,39 1,57 -3,62
Alimentação na creche
Sim 32 22,4 111 77,6 < 0,001 ̽ 1,00
Não 239 41,1 343 58,9 2,41 1,57 - 3,70
Aleitamento exclusivo
Sim 237 38,1 385 61,9 0,323 0,80 0,51 - 1,24
Não 34 33,0 69,0 67 1,00
Segurança Alimentar
Segurança Alimentar 112 34,4 214 65,6 0,167 1,00
Insegurança grave 24 47,1 27,0 52,9 1,69 0,93 - 3,08
Estatura/idade
< -3 EZ 10 41,7 14,0 58,3 0,901 1,20 0,52 - 2,75
≥ - 3 e < - 2 EZ 16 38,1 26,0 61,9 1,04 0,54 - 1,97
≥ - 2 EZ 245 37,2 414,0 62,8 1,00
Peso/idade
≥-3 EZ e < - 2 EZ 11 31,4 24,0 68,6 0,675 1,00
≥-2 EZ e < 2 EZ 246 37,9 403,0 62,1 1,33 0,64 - 2,76
> 2 EZ e ≤ 3 EZ 14 34,1 27,0 65,9 1,13 0,43 - 2,96
*Fisher's exact test  
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A Tabela 12 apresenta as variáveis que permaneceram no modelo ajustado de 

regressão. Após ajuste para variáveis do mesmo nível, a idade e a alimentação na creche 

perderam significância estatística, permanecendo somente o sexo e não frequentar creche 

associadas à ocorrência de anemia   

 

Tabela 12. Razão de prevalência de anemia em menores de 60 meses ajustada por modelo 

de regressão multivariada segundo as variáveis que permaneceram no modelo final. Minas 

Gerais, 2007. 

 

Características Razão de prevalencia Valor-p
ajustado (IC95%)

Sexo
Masculino 1,00 0,026
Feminino 1,43(1,03 -1,90)
Creche
Sim 1,00 < 0,001
Não 2,41(1,16 -3,66)  

 

 

A análise fatorial, realizada para os menores de 60 meses apresentou os resultados 

mostrados a seguir.  

 
Tabela 13. Variabilidade explicada pelos fatores da análise fatorial. Minas Gerais, 2007. 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5
Freq./Ref/creche Amam./Amam.ex.

Variancia 2,0299 1,66 0,9906 0,3103 0,0299
% Variancia 29,0 33,2 19,8 6,2 0,6  

 
Pela Tabela 13 observa-se que dois fatores concentraram cerca de 73% da 

variabilidade total dos dados. Na Tabela 14 abaixo, o fator 1 representa principalmente as 

variáveis freqüência  e refeição na creche com coeficientes elevados. O fator 2 representa 

as variáveis amamentação e amamentação exclusiva. Embora a variável nível de segurança 

alimentar familiar não tenha sua informação expressiva nos fatores utilizados, confirmado 

com valor de comunalidade de 0,021, optou-se por não retira-la uma vez que, por mais que 

não seja expressiva nos fatores criados, os mesmos contém um pouco de sua informação 

(Fator 1=0,14 e Fator 2=0,041). 
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Tabela 14. Componentes principais para os Fatores 1 e 2. Minas Gerais, 2007. 

Fator 1 Fator 2 Comunalidades
Freq/Ref.creche Amam/amam.excl

V1 Percepção de Seg. Alimentar 0,14 0,041 0,021
V2 Frequencia a creche 0,953 -0,271 0,982
V3 Refeição na creche 0,952 -0,274 0,981
V4 Amamentação 0,314 0,863 0,844
V5 Amamentação exclusiva 0,277 0,874 0,841  
 
A Tabela 15 apresenta a relação da presença e ausência da anemia com os dois fatores 

criados pela análise fatorial. 

 

 
Tabela 15. Coeficiente de associação da anemia com os Fatores 1 e 2. Minas Gerais, 2007. 

Anemia n Rank médio Soma dos ranks p-valor ̽ Coeficiente ETA
Fator 1 Não 453 228,72 103609 0,000 0,859

Sim 271 586,13 158841
Total 724

Fator 2 Não 453 456,67 206872 0,000 0,368
Sim 271 205,08 55578
Total 724  

  
 

Observa-se que existe diferença entre as crianças que freqüentam e fazem refeição 

na creche com as que não freqüentam creche. O coeficiente de associação ETA(ŋ) com 

valor de 0,859 indica quão forte é a associação. Para o fator 2 representando as variáveis 

amamentação e amamentação exclusiva, coeficiente ETA(ŋ) de 0,368 indica uma 

associação moderada. 

A variabilidade das variáveis socioeconômicas como renda familiar, escolaridade do 

responsável, número de cômodos na residência, número de pessoas residentes no 

domicílio, número de itens de conforto, sexo e idade categorizada são evidenciadas na 

Tabela 16. 

 

 

 

 

 

 

 

    ̽Teste de Mann-Whitney 
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Tabela 16. Variabilidade explicada pelos fatores da análise fatorial. Minas Gerais, 2007. 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 Fator 7
Ren./Esc./N.com./Itens conf. Pes.dom./ N.com. Sexo/Idade

Variancia 2,0299 1,169 1,0087 0,9526 0,7222 0,6088 0,5088
% Variancia 29,0 16,7 14,4 13,6 10,3 8,7 7,3  

 

Para as variáveis socioeconômicas foram necessários 3 fatores da análise fatorial 

para resumir a informação dos dados, com variabilidade explicada por eles de 60%. A 

escolha também considerou conceitos do critério de Kaiser que sugere serem incluídos os 

fatores com variância maior que 1. 

Na Tabela 17 o fator 1 apresenta principalmente as variáveis: renda familiar, 

escolaridade, número de cômodos e itens de conforto, com coeficientes elevados no fator. O 

fator 2 representa as variáveis número de pessoas no domicílio e número de cômodos e o 

fator 3 concentra as variáveis sexo e idade categorizada. A variável número de cômodos 

possui representação semelhante nos fatores 1 e 2. Todas as variáveis possuem elevados 

índices de comunalidades, indicando que possuem grande importância na construção dos  

fatores. 

 

Tabela 17. Componentes principais para os Fatores 1, 2 e 3. Minas Gerais, 2007. 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Comunalidades
Ren/Esc/N.com/Itens conf. Pes.dom./N.com. Sexo/idade

V1 Renda familiar 0,791 -0,056 0,031 0,629
V2 Escolaridade 0,67 0,362 0,214 0,625
Vs Número de comodos 0,564 -0,421 -0,131 0,512
V4 Número de pessoas -0,134 -0,832 -0,182 0,744
V5 Itens de conforto 0,748 -0,168 0,147 0,609
V6 Sexo -0,218 -0,045 0,715 0,561
V7 Idade categorizada -0,118 -0,367 0,615 0,526  
 

A Tabela 18 apresenta a relação da presença e ausência de anemia com os fatores 

1, 2 e 3 criados pela análise fatorial. Observa-se que não existe diferença entre os grupos 

de crianças com e sem anemia em relação ao fatores 1, 2 e 3. Os baixos coeficientes de 

ETA (ŋ) mostram que nenhum dos três fatores apresentam associação com anemia, 

apontando que todas as variáveis que compõem estes fatores não determinam a ocorrência 

de anemia nas crianças estudadas. 
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Tabela 18. Coeficiente de associação da anemia com os Fatores 1, 2 e 3. Minas Gerais, 

2007. 

 
Anemia n Rank médio Soma dos ranks p-valor ̽ Coeficiente ETA

Fator 1 Não 453 383,56 169223,5 0,066 0,071
Sim 271 586,13 93226,5
Total 724

Fator 2 Não 453 356,83 161643,5 0,345 0,035
Sim 271 371,98 100806,5
Total 724

Fator 3 Não 453 357,29 161853 0,386 0,043
Sim 271 371,21 100597
Total 724  

 
 
 
 
 
 
 
 

̽Teste de Mann-Whitney 
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6 – Discussão 
 

A anemia ferropriva configura um problema de saúde pública global, com 

consequências para a saúde humana e o desenvolvimento sócioeconômico, particularmente 

em países em desenvolvimento. Pode acometer indivíduos em todas as fases da vida, 

embora apresente maior prevalência em mulheres em idade reprodutiva, gestantes e 

crianças. Apesar do incremento de pesquisas visando o diagnóstico da anemia em 

diferentes regiões do país, ainda permanecem lacunas em sua complexa etiologia 

demandando respostas na busca do desenvolvimento de estratégias de prevenção 

adequadas, que possam orientar políticas públicas específicas (Nguyen et al, 2015; Batista 

Filho et al, 2008; Lira&Ferreira, 2007). 

 

 6.1. Mulheres em Idade Fértil e Gestantes 
 
 A população avaliada neste estudo constituiu-se de 2163 mulheres em idade fértil e 

72 gestantes. Entre as mulheres em idade fértil, 88,6% tinham mais de 20 anos. A 

prevalência de 31,9%, mostra valor ligeiramente maior que o identificado na PNDS, de 

29,4%  para o mesmo grupo de 15-49 anos (MS, 2008). Segundo critérios definidos pela 

WHO (2001) para caracterizar a importância da anemia como problema de saúde pública, a 

prevalência de anemia em mulheres em idade fértil em Minas Gerais, classifica-a como um 

moderado problema.  

 A ocorrência de anemia durante a idade fértil assume relevância uma vez que um 

número significativo de mulheres já inicia a gestação com depleção de ferro, por conta das 

perdas menstruais, associado a alta necessidade para suprir a demanda tanto da mãe 

quanto do feto (Cançado, 2013; Araújo et al, 2013; Araújo, 2012). A deficiência nutricional 

acumulada na vida das mulheres é passada para a próxima geração através do baixo peso 

ao nascer (Rao, 2010). No entanto, são poucos os estudos sobre os determinantes da 

anemia em mulheres em idade reprodutiva, mesmo  considerado um dos grupos biológicos 

mais vulneráveis de se tornarem anêmicas por conta das perdas de ferro através da 

menstruação (Nguyen et al, 2015). Segundo Miglioli et al (2010) estudos publicados no 

Brasil, entre 1992 e 2007, não foram conclusivos para esclarecer a situação da anemia em 

mulheres no período reprodutivo.  

 Em termos de magnitude, a prevalência de 31,9% em Minas Gerais expressa valor 

mais elevado quando comparado com alguns países da América do Sul como Chile com 

5,1% e Colômbia 7,6% (Mujica-Coopman et al, 2015). Estudo realizado no Vietnam com 

4986 mulheres em idade reprodutiva identificou prevalência de 19,7% (Nguyen et al, 2015). 

Inquérito sobre condições de saúde realizado em 21 países da África abordando mais de 
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100.000 mulheres entre 15 a 49 anos encontrou 21,3% de prevalência de anemia, com forte 

associação com fatores socioeconomicos (Haverkate et al, 2014). Em estudo na Etiópia, 

contemplando o mesmo grupo etário, a prevalência para anemia foi de 30% com associação 

positiva para número de filhos, doenças crônicas, hábitos de higiene e parasitas intestinais 

(Haidar, 2010). Comparado com estudo realizado em região rural da Índia a situação em 

Minas é mais favorável. Na Índia, a prevalência (77%) esteve associada a parâmetros 

sociodemográficos e maternos, como menor peso e estatura corporal, casamentos precoces 

e paridade maior (Rao, 2010). A WHO estima que, em países em desenvolvimento, 52% 

das mulheres em idade fértil seja anêmica, enquanto 23% nos países desenvolvidos (WHO, 

2001).  

 Dentre os determinantes sociais que exercem influencia na ocorrência da anemia 

destacam-se dentre outros, condições de habitação, número de membros na família, baixo 

nível de escolaridade e renda e multiparidade (Araújo, 2012). Estudos têm demonstrado que 

a baixa escolaridade é um fator limitante ao emprego e/ou melhoria da renda 

(Reis&Schwartzman, 2000). Níveis de emprego e de salário estabelecem o poder aquisitivo 

da família, principalmente quanto à sua capacidade para adquirir alimentos (Machado, 

2011).  
Neste estudo, a escolaridade revelou-se baixa, com mais de 70% das mulheres com 

ensino fundamental e/ou ensino médio completo/incompleto e, 60,1% com renda maior ou 

igual a dois salários mínimos. Ao se considerar que renda e escolaridade posicionam o 

indivíduo em determinada estrutura social possibilitando o acesso a uma alimentação 

quantitativa e qualitativamente adequada, a análise da renda, escolaridade e  número de 

pessoas no domicílio, não apresentaram associação com o desfecho anemia. Supostamente 

o maior número de pessoas aliado a escolaridade e renda insuficientes em um mesmo 

domicílio, sugeriria piores condições sociais com comprometimento na aquisição e consumo 

de alimentos e, maior susceptibilidade a morbidades (Araújo, 2012; Oliveira et al, 2010). No 

entanto, as prevalências de anemia, nas situações supra citadas, foram praticamente 

homogêneas, sem diferenças ( X = 33,4%, 33,2% e 33,0%).  

Na perspectiva dos determinantes socioeconômicos e o desfecho anemia, a pesquisa 

avaliou a condição de (in)segurança alimentar das famílias. A segurança alimentar foi 

identificada em 60,7% das famílias, ou seja, seus moradores tiveram condições de adquirir 

alimentos suficientes sem possibilidade de sofrer qualquer restrição em um futuro próximo 

(Albuquerque, 2009) com prevalência de anemia na ordem de 31,7%. A insegurança 

alimentar grave, situação que caracteriza fome, foi encontrada em 4,6% dos domicílios. 

Cabe ressaltar que na condição de insegurança alimentar grave não cabe discutir a 

qualidade do alimento oferecido, mas sim a ausência do alimento na família, resultante da 

insuficiência de recursos econômicos impedindo um nível mínimo de padrão de consumo 
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(Oliveira et al, 2009; Crespo&Gurovitz, 2002). Nas famílias em condição de insegurança 

grave, a prevalência de anemia foi 39,4%. Embora valor superior ao encontrado nas famílias 

em segurança alimentar, as prevalências identificadas sinalizam que a anemia está 

disseminada em famílias de diferentes estratos de renda. Embora, como observado em 

estudo realizado em São João do Tigre, região Nordeste do Brasil, a tendência de valores 

mais elevados de prevalência se direciona com maior comprometimento nos grupos sociais 

mais vulneráveis (Oliveira et al, 2009). Concernente a condição familiar de insegurança 

leve/moderada, a pesquisa identificou 34,6% das famílias vivendo nesta condição 

caracterizando, neste grupo, uma restrição quantitativa na alimentação da família. O mínimo 

vital de alimentos está garantido, contudo, de forma insatisfatória expondo os indivíduos ao 

risco de sofrerem privações (Meade et al, 2004). Ressalte-se que não é observada fome 

entre os membros da família, mas, enfrentam dificuldades no acesso aos alimentos, com 

possibilidade do mesmo vir a faltar. Ao mesmo tempo, este grupo populacional apresentou 

uma prevalência de anemia em 34,2%, sendo menor que a presente entre as famílias em 

condição de insegurança grave (39,4%). Ao se comparar com valores propostos como 

aceitáveis pela WHO (5%)(2001), o mesmo situa-se em mais de seis vezes superior ao valor 

desejado. Mesmo com 34,6% das famílias pesquisadas em situação de insegurança 

alimentar e 4,6% em insegurança grave, não houve associação significativa com a 

ocorrência de anemia. Pesquisa no Vietnam, ao avaliar condição de segurança alimentar e 

anemia em mulheres em idade reprodutiva, também não identificou associação (Nguyen et 

al, 2015).  

Em relação ao fato de ter ou não filhos, a pesquisa encontrou associação significativa, 

pois, a probabilidade de uma pessoa que já teve filho desenvolver anemia é 3,82 vezes 

maior entre estas mulheres quando comparadas com aquelas que não tiveram filhos 

(RP=3,82). Ao mesmo tempo o número de filhos mostrou tendência de associação com o 

desfecho anemia. Ter de três a cinco filhos aumenta em 1,20 a possibilidade de anemia 

(RP=1,2; IC=1,04-1,38). Situação semelhante foi identificada na análise de três inquéritos 

nacionais realizado no México. Conforme aumenta o número de filhos aumenta a chance 

para ocorrência de anemia: entre 3 a 5 filhos OR=1,29(p= 0,009), mais de cinco filhos 

OR=1,39(p= 0,004) (Shamah-Levy et al, 2013). Estudo na Índia também identificou 

associação entre número de filhos e anemia em mulheres com mais de dois filhos OR=2,23 

(p= 0,007)(Rao,2011). 

 A existência de problema crônico de saúde aliado ao medicamento de uso contínuo, 

embora não tenham apresentado associação, mostram-se relevantes uma vez que a anemia 

como causa/precipitação de insuficiência cardíaca tem instigado estudos visando 

compreender esta possível associação (Vasconcelos et al, 2015). Segundo Tuncer et al 

(2009), há um aumento das evidencias que a anemia ferropriva contribua para doença 
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cardíaca e morte. Os níveis de ferro sérico de um indivíduo podem ter um papel importante 

na saúde cardiovascular, considerando que o excesso ou a deficiência de ferro levam a 

problemas significativos. A anemia reduz a oferta de oxigênio aos tecidos causando uma 

isquemia tissular, o que provoca sucessão de respostas neuro-humorais, cardiovasculares e 

renais do organismo. Esta tentativa de regulação em pacientes hipertensos e/ou diabéticos 

configura uma preocupação a mais, uma vez que os mesmos já apresentam fatores de risco 

cardiovascular e a anemia contribuiria negativamente na evolução clínica destes pacientes 

(Vasconcelos et al, 2015). Pesquisa na Etiópia, também com mulheres entre 15-49 anos, 

identificou maior chance de anemia em mulheres portadoras de doenças crônicas (OR=1,1 p 

0,001)(Haidar, 2010).  

 No que se refere a atividade laboral, o modelo de regressão multivariada mostrou 

que a chance das mulheres que não trabalham apresentarem anemia é 1,1 vezes a chance 

das mulheres que trabalham. Haverkate et al (2014) em pesquisa na África, observaram 

associação positiva entre níveis de hemoglobina em mulheres em idade fértil e ter uma 

atividade laboral. Por outro lado, por se tratar de um estudo transversal não é possível saber 

se a anemia era uma situação pré-existente ou mesmo, se as mulheres que não trabalham 

não o fazem porque são anemicas? 

 A avaliação do estado nutricional mostrou 28% das mulheres com sobrepeso(32,7% 

com anemia) e 17,2% obesas (32,3% com anemia).  Referente á uma possível associação 

entre excesso de peso e/ou obesidade a um maior risco de anemia por deficiência de ferro, 

o tema permanece controverso. Zimmermann et al (2008) em pesquisa realizada na 

Tailândia, observaram que nas mulheres avaliadas independente do status de ferro, maior 

IMC associou-se com a diminuição da absorção de ferro. No México, estudo caso-controle 

realizado por Tijerina-Sáenz et al (2015), também com mulheres em idade reprodutiva 

eutróficas e com sobrepeso mostrou associação entre a obesidade e deficiência de ferro, 

porém, com resultados inconclusivos. Kordás et al (2013) ressalta a dupla carga com o 

aumento do sobrepeso e a permanência da anemia por deficiência de ferro, em países em 

desenvolvimento, podendo resultar em maior susceptibilidade às doenças crônicas. Em seu 

estudo, com mulheres colombianas em idade reprodutiva, a prevalência de sobrepeso e 

obesidade foi 29,2% e 13,1% respectivamente.   Deficiência de ferro e anemia prevalência 

de 16,1% e 32,5%. No entanto, mulheres com sobrepeso e/ou obesidade apresentaram 

menor probabilidade de anemia (OR=0,8;IC 95% 0,7-0,9). Tijerina-Sáenz et al (2015) 

sugerem a realização de novas pesquisas de forma a elucidar a obesidade como fator 

preditor da deficiência de ferro nos indivíduos. 

 Entre as causas da deficiência de ferro em mulheres em idade reprodutiva o hábito 

alimentar e a dieta com baixa biodisponibilidade de ferro, absorção deficiente e hiperfluxo 

menstrual tem sido apontadas como as principais causas (Rodrigues&Jorge, 2010). 
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Condições socioculturais, quadros mórbidos associados e idade devem também ser 

considerados.  

 Reconhecida como a desordem de origem nutricional de maior prevalência no 

mundo, pesquisas são escassas voltadas exclusivamente para o grupo de mulheres em 

idade fértil (WHO,2001). Este estudo, pioneiro em Minas Gerais, sinaliza para a premente 

necessidade de intervenção para controle da anemia em mulheres em idade fértil de modo a 

iniciar a gestação com reservas adequadas de ferro, assim como, a realização de novas 

pesquisas dada a complexidade de identificação de seus fatores determinantes.  

 Como relatado anteriormente as gestantes não compunham a amostra. No entanto, 

por representarem um dos grupos mais vulneráveis à deficiência de ferro, foram incluídas na 

pesquisa. A prevalência observada de 40,3% configura grave problema de saúde pública no 

Estado, segundo critérios da WHO (2001). Valor expressivamente superior ao encontrado 

em inquéritos nacionais realizados no México, com prevalência de 17,9% (Shamah-Levy et 

al, 2013),  como também à pesquisa realizada em Maceió (Alagoas) com gestantes usuárias 

de Unidades Básicas de Saúde com 28,3% de prevalência e associação positiva com 

número de membros na família (Oliveira et al, 2015). 

 Viana et al (2009) destacam que o Brasil não conta com estudos de base 

populacional que clarifiquem a situação da anemia em gestantes. Revisão bibliográfica dos 

últimos 40 anos evidenciou a dimensão do problema com prevalências em torno de 22% a 

40% (Côrtes et al, 2009). Importante citar Rodrigues&Jorge (2010) ao destacarem que 

aproximadamente 40% das mortes maternas e perinatais são ligadas à anemia. 

 Neste estudo, nenhuma das variáveis pesquisadas mostraram associação 

significativa com a anemia. O baixo poder explicativo pode ser atribuído a uma reduzida 

amostra com apenas 72 gestantes. Todavia, ao se constatar a anemia como um grave 

problema de saúde pública com repercussões materno-fetais, a pesquisa sinaliza para um 

campo a ser aprofundado de forma a mensurar a magnitude do problema no Estado.  

 

 6.2.Menores de 60 meses 
 
 A presente pesquisa, de base populacional, mostrou Minas Gerais com mais de um 

terço das crianças (37,4%), menores de 60 meses de idade, anêmicas. Assim como as 

mulheres em idade fértil, a anemia neste grupo também configura um moderado problema 

de saúde pública (WHO, 2001).  

 Estudos em diferentes municípios brasileiros encontraram prevalencias semelhantes, 

com associação significativa com o maior número de membros na família e pior condição de 

escolaridade do responsável (Castro et al, 2011; Vieira et al, 2010; Duarte et al, 2007).  

Neste estudo, estas variáveis não apresentaram associação com a ocorrência da anemia, 
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embora o aumento de itens de conforto no domicílio, supostamente obtidos pelo incremento 

da renda familiar, tenha mostrado tendência de redução na sua ocorrência (x²=4,85). 

Importante ressaltar a vulnerabilidade a que estão expostas as crianças nos domicílios em 

que o responsável é analfabeto com prevalência de anemia de 52,4%, comparado com 

média de 35% entre os que residem em domicílios com responsáveis com ensino 

fundamental completo/incompleto. Neste estudo, a falta de significância com renda e 

escolaridade pode ser atribuída a uma homogeneidade das famílias pesquisadas com 

57,7% das famílias com renda entre um a dois salários mínimos e 51,1% com ensino 

fundamental. No entanto, o estudo evidencia que frequentar creches ou instituições 

assemelhadas configura um fator de proteção, pois, a prevalência de anemia entre crianças 

que não frequentam creches foi quase o dobro entre aquelas que frequentam e fazem 

refeições nas escolas; 41,3% contra 22,7% (RP= 2,41; p<0,001). A análise fatorial corrobora 

o achado com coeficiente ETA(ŋ) de 0,859 indicando forte associação. No município de 

Viçosa, crianças de 24 a 72 meses assistidas em cinco creches municipais, identificou 

prevalência de anemia relativamente baixa: 11,2% (Castro et al, 2005).  Na Paraíba, a 

ocorrência de anemia também apresentou baixa prevalência, 15,4%, quando comparada 

com estudo em Vitória, ES, também com grupo de 12 a 72 meses, que não freqüentava 

creche, com prevalência de 37% (Pedraza et al, 2013; Oliveira et al, 2013).  A identificação 

da baixa prevalência entre crianças que freqüentam creche aponta o viés social como fator a 

ser considerado dentre os determinantes da ocorrência da anemia.  

 A distribuição por sexo apresentou os menores de 60 meses do sexo feminino com 

um risco de 1,43 vezes maior de desenvolver anemia quando comparado com os menores 

do sexo masculino. 

 Em relação ao aleitamento materno, a média de aleitamento misto foi de 497,6 dias, 

sem associação com a anemia, apresentando prevalências de 42,3%, entre os menores de 

6 meses, e 43,0%, entre as crianças de 6 a 24 meses. O efeito da amamentação, 

identificado na constituição do segundo fator da análise fatorial, é indiscutivelmente 

reconhecido como padrão alimentar capaz de garantir a saúde da criança nos primeiros seis 

meses de vida. O coeficiente ETA(ŋ) com valor de 0,386 aponta uma correlação moderada, 

indicando diferença entre os menores de 60 meses com e sem anemia em relação ao 

aleitamento materno. Importante ressaltar que 54,2% das crianças avaliadas tinham mais de 

24 meses no momento da pesquisa, idade em que a alimentação láctea não deve 

representar a principal fonte de nutrientes da dieta.  

A maior prevalência de anemia entre crianças de seis a 24 meses, de 43,0%, mostra 

valor significativamente maior que 24,1% encontrado pela PNDS (MS, 2008). Acima de seis 

meses, o resultado pode ser relativizado em virtude do esgotamento das reservas de ferro 

do organismo provenientes da gestação, junto às necessidades nutricionais aumentadas 
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pela maior velocidade de crescimento. Aliado a esta situação, a manutenção do aleitamento 

materno em detrimento a alimentação complementar, com atraso na introdução de 

alimentos ricos em ferro, constituem o cenário propício para o desenvolvimento da anemia 

nesta fase da vida (Netto et al, 2011). Revisão sistemática sobre introdução de alimentos 

sólidos para crianças em aleitamento exclusivo sugere que em países desenvolvidos o inicio 

precoce não alterou o nível de hemoglobina (p=0,88). Por outro lado, em países em 

desenvolvimento a introdução de alimentos sólidos aos quatro meses detectou uma melhora 

significativa nos níveis de hemoglobina (p=0,005)(Qasem et al, 2015). Melhorar as reservas 

de ferro da mãe constitui uma das alternativas para melhorar as reservas de ferro dos 

lactentes. Reservas de ferro ao nascimento são menores quando os estoques maternos são 

insuficientes, refletindo sobre a capacidade limitada de aquisição de ferro fetal 

(Bortolini&Vitolo, 2011; Teixeira et al, 2010). Pesquisa realizada na Indonésia com crianças 

entre quatro a seis meses em aleitamento materno constatou prevalência de anemia em 

37% (Hb<10,0 g/dl), tendo como fator associado o nível de hemoglobina materna (Pee et al, 

2002). Publicação sobre situação da anemia em 2171 crianças de 6-59 meses residentes 

em Bangladesh detectou prevalência de 51,9%, com maior risco entre os menores de 24 

meses e entre aqueles com mães anêmicas (Khan, 2016). 

Por outro lado, o tempo de clampeamento tardio do cordão umbilical tem sido 

recomendado como medida de proteção à anemia. Oliveira et al (2014) em estudo realizado 

com neonatos no município de Viçosa, recomenda a adoção do tempo mínimo de um minuto 

como estratégia de combate à anemia ferropriva. Vain (2015) mostra que o clampeamento 

pelo menos um minuto após o nascimento, resulta tanto em valores mais altos de 

hemoglobina após 48h como, a deficiência de ferro durante a infância é menos frequente.  

A avaliação da condição de segurança alimentar familiar, a despeito da anemia não 

ter apresentado associação, sinaliza que pequena melhora na situação de insegurança 

alimentar na família, decresce o risco de anemia. A condição de insegurança alimentar 

grave foi identificada em 7,0% do total das famílias pesquisadas, com prevalência de 

anemia em 41,7%.  A  insegurança alimentar leve/moderada foi identificada em 48,0% das 

famílias com 38,3% de prevalência de anemia. Valor bastante elevado considerando que 

são domicílios onde residem crianças menores de 60 meses. A situação de segurança 

alimentar foi identificada em 44,8% das famílias, porém, se destaca a elevada ocorrência de 

anemia, 34,5%, apontando que a anemia está disseminada em todas as classes sociais. 

Oliveira et al (2010) destaca sobre a importância de se compreender em cada contexto, 

como as variáveis (in)segurança alimentar, renda e anemia se articulam entre si resultando 

em intensidades e efeitos diferenciados. 
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Segundo Machado (2011): 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta perspectiva, o estudo demonstra de forma clara a dificuldade em se definir 

estratégias de intervenção, dado que as associações testadas com diferentes variáveis 

sociais e biológicas não se mostraram significativas. Uma estratégia factível seria a 

realização de estudos em intervalos regulares com o mesmo grupo etário, possibilitando a 

elaboração de séries temporais que clarifiquem uma efetiva intervenção na prevenção da 

anemia ferropriva nesse grupo. 

Na área da saúde coletiva, os determinantes da anemia ferropriva 

originam-se de uma cadeia de fatores, que nos países em 

desenvolvimento são liberados por condições socioeconômicas 

desfavoráveis e pela escassez de políticas públicas dirigidas a 

controlar essa deficiência nutricional (Machado, 2011, p.53). 
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7 - Conclusões 
 
 1. A prevalência de anemia em mulheres em idade fértil foi 31,9% e entre os 

menores de 60 meses de 37,4%, valores considerados como um moderado problema de 

saúde pública segundo a WHO. 

 2. Condições socioeconômicas adversas não apresentaram associação com a 

ocorrência de anemia em nenhum dos grupos. 

 3. Paridade, e o fato de não trabalhar mostraram associação significativa com 

anemia nas mulheres. 

 4. Sexo feminino, idade entre 6 e 24 meses e não freqüentar creche entre os 

menores de 60 meses foram fatores de risco associados estatisticamente à anemia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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8 - Considerações Finais 
 
A presente pesquisa, de base populacional realizada no estado de Minas Gerais, explicita a 

complexa etiologia dos determinantes sociais na ocorrência da anemia ferropriva tanto em 

mulheres em idade fértil quanto em crianças menores de 60 meses. Aponta que estratégias 

únicas serão pouco eficazes devido a diversidade de fatores que requerem ações 

integradas. Estudos transversais, embora relevantes, não trazem respostas de causa/efeito 

impossibilitando a focalização de ações. Referente às mulheres em idade fértil, poucos são 

os estudos sobre sua etiologia e programas de intervenção realizadas. 
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ANEXO 1 
Municípios selecionados para a pesquisa Prevalência de Anemia Ferropriva em Mulheres de 

15-49 anos e Crianças menores de 60 meses e condicionantes socioeconômicos, demográficos 

e nutricionais: Estudo de Base Populacional em Minas Gerais, 2007 

 

Fonte: 3ºInformativo Vigilância do Câncer; Sup. Epidemiologia SES/MG 
 

Figura 1:Mapa dos municípios pesquisados. Minas Gerais, 2007 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Pesquisa Saúde e Estado Nutricional Materno Infantil em Minas Gerais 

 
Você e a criança pela qual é responsável está (ao) sendo convidado (os) a participar 

em uma pesquisa. Se você decidir participar do estudo, é importante que leia estas 

informações. 

Você foi escolhido para participar do estudo por que esta rua e seu domicílio foram 

sorteados. 

O objetivo deste estudo é avaliar seu estado nutricional e da criança (sobrepeso, obesidade, 

desnutrição), verificar a ocorrência de anemia ferropriva (carência de ferro), avaliar sua 

condição de segurança alimentar, e identificar sua condição sócio-econômica. Importante 

esclarecer que este estudo não está ligado a nenhum programa de alimentação da 

Prefeitura, do Estado ou do Governo Federal. 

Se concordar em participar desta pesquisa, você será pesado e medido, realizará o teste 

para verificar presença ou não de anemia e responderá o questionário sobre condições 

sócio-econômicas e segurança alimentar. 

Não existe risco em participar e o desconforto será somente no momento da punção 

capilar para dosagem de hemoglobina. A punção será realizada com lanceta descartável, o 

sangue será introduzido no aparelho “Hemocue” utilizando-se lâmina apropriada 

(microcuveta) também descartável e em poucos segundos pode se efetuar a leitura 

no aparelho, conhecendo o resultado. No momento do exame as crianças e/ou mulheres 

que forem diagnosticadas com anemia serão encaminhadas ao Serviço de Saúde com 

formulário próprio, para confirmação do diagnóstico e tratamento. 

Os questionários serão aplicados individualmente, também no seu domicílio com um tempo 

previsto de uma (1) hora. 

Você será identificado através de um número e, portanto, seu nome não será 

mencionado. 

É importante que você/responsável pelo participante esteja ciente que a participação 

neste estudo é completamente voluntária. Se preferir não participar, não precisa explicar o 

motivo. 

Nós o estimulamos a fazer perguntas a qualquer momento do estudo. Caso tenha 

mais perguntas você poderá, ligar para a Coordenação Estadual de Alimentação e  

Nutrição, e falar com a Coordenadora da Pesquisa Maria Beatriz Monteiro de Castro 

Lisbôa pelo telefone (31) 3262 3908. Se tiver perguntas com relação a seus direitos como 

ANEXO 2 
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participante da pesquisa poderá contatar uma terceira pessoa, que não participa da 

pesquisa, o Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa Jader Bernardo Campomizzi, no 

telefone (31) 3381 4347 
 

DECLARAÇÃO 
 

• Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de 

assinar este termo de consentimento. Declaro que fui informado sobre os métodos dos 

procedimentos a serem realizados, as inconveniências, riscos, benefícios e eventos 

adversos que pode vir a ocorrer em conseqüência dos procedimentos. 

• Declaro que tive tempo suficiente para ler as informações acima. Compreendo que 

sou livre para me retirar do estudo em qualquer momento, sem perda de benefícios ou 

qualquer outra penalidade. 

• Ao assinar esse Consentimento Livre e Esclarecido eu não abro mão de nenhum dos 

meus direitos legais, de acordo com as leis brasileiras vigentes, que poderia ter como 

penalidade de uma pesquisa. 

• Eu consinto voluntariamente a participar e dou meu consentimento livre e de 

espontânea vontade para a participação neste estudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do participante 
 
 
Nome do participante (em letra de forma): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ____/__ /___ 

 

 
 
 

Data Pesquisador 
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Resumo 
Objetivo: Identificar a prevalência de anemia em crianças menores de 60 meses e seus 

fatores condicionantes, em Minas Gerais. 

 

Métodos: Estudo transversal com amostra probabilística de 725 crianças menores de 60 

meses de idade, de ambos os sexos, realizado entre fevereiro de 2007 e julho de 2008, em 

Minas Gerais. Por meio de inquérito domiciliar aplicado aos responsáveis pelas crianças, 

foram obtidas informações sobre as condições socioeconômicas, demográficas e situação 

de segurança alimentar, bem como obtidas as medidas antropométricas. A dosagem de 

hemoglobina foi analisada em hemoglobinômetro portátil, considerando-se como anemia 

valor < 11,0 g/dL. A análise estatística estimou a prevalência da anemia e sua associação 

com condições socioeconômicas, demográficas e segurança alimentar. O modelo foi 

ajustado por regressão logística multivariada. Adotou-se p<0,05 como nível crítico para 

definir significância estatística. 

 

Resultados: A prevalência de anemia foi de 37,4%. A maior prevalência ocorreu na faixa 

etária de 6 a 24 meses (43%). As variáveis associadas foram: sexo feminino (RP 

1,43;p<0,026); idade (RP 1,53; p<0,024) e não frequentar creche (RP 2,41p<0,001). No 

modelo de regressão multivariada, permaneceram as variáveis sexo feminino e não 

frequentar creche. 

 

Conclusão: O presente estudo, de base populacional, mostrou que em Minas Gerais um 

terço das crianças (37,5%) com menos de 60 meses de idade apresentava anemia 

ferropriva. Os resultados revelaram que não frequentar creche e ser do sexo feminino 

configuram situações de risco à ocorrência de anemia. 

 

Palavras-chave: anemia ferropriva, prevalência, fatores de risco, segurança alimentar. 
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Abstract 
Objective: To identify the prevalence of iron-deficiency anemia in children aged less than 60 

months and the conditioning factors in Minas Gerais.  

 

Methods: This cross-sectional study conducted from February 2007 to July 2008 in Minas 

Gerais included a random sample of 725 male and female children aged less than 60 

months. A household survey was administered to the children’s parents or guardians to 

collect socioeconomic, demographic, food security, and the child’s anthropometric data. The 

hemoglobin level was determined by a portable hemoglobinometer. Anemia was considered 

present when hemoglobin levels were below 11.0 g/dL. Statistical analyses estimated the 

prevalence of anemia and its association with socioeconomic, demographic, and food 

security-related variables. The model was adjusted by multivariate logistic regression. The 

significance level was set at 5% (p<0.05).  

 

Results: The prevalence of anemia was 37.4%. The greatest prevalence occurred in the age 

group 6 to 24 months (43%). The associated variables were being female (prevalence ratio, 

PR 1.43; p<0.026); age (PR 1.53; p<0.024); and not frequenting a daycare center (PR 2.41; 

p<0.001). In the multivariate regression model, the variables being female and not 

frequenting a daycare center remained in the model.  

 

Conclusion: The present population-based study found that in Minas Gerais, one-third 

(37.5%) of the children aged less than 60 months have iron-deficiency anemia. The results 

show that not frequenting a daycare center and being female are risk factors for anemia.  

 

Keywords: iron-deficiency anemia, prevalence, risk factors, food security. 
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Prevalencia de anemia ferropriva em crianças menores de 60 meses: estudo de 
base populacional no Estado de Minas Gerais, Brasil 
Prevalence of iron-deficiency anemia in children aged less than 60 months: a population-based study 

from the state of Minas Gerais, Brazil 

 

Introduction  
     Anemia caused by iron deficiency, iron-deficiency anemia, is the most important nutrition 

problem in the world1. Despite the considerable economic and scientific development seen in 

the last decades regarding anemia, its global prevalence decreased only marginally. 

Estimates of the World Health Organization (WHO) indicate that 24.8% of the world 

population, that is, almost one-fourth of the population, is anemic2. Iron-deficiency anemia is 

defined as a serum hemoglobin level below 11.0 g/dL. The highest prevalences are found in 

children younger than 5 years of age and pregnant women1. In developing countries, 47.4% of 

the children in the 0-4 years’ age group are anemic1.  

     Iron-deficiency anemia stems from an unbalance between the amount of bioavailable iron 

absorbed from food and the body’s requirement. It represents the final manifestation of iron 

deficiency, characterized by small red blood cells because of inadequate hemoglobin, 

significant reduction in the body’s iron reserves, and low hematocrit2. Iron is involved in many 

metabolic and oxidation reactions and is essential for mitosis. Once the deficiency during 

childhood sets in and remains for a long time, the health consequences are severe. The 

following changes have been observed: late psychomotor development, difficulties in 

language acquisition, significant loss of cognition, greater susceptibility to infections, fatigue, 

and irritability3. 

     In Brazil the National Survey of Child and Woman Demography and Health4 identified a 

prevalence of anemia of 20.9% in children aged less than 59 months, and the highest 

prevalence was in children aged less than 24 months (24.1%) followed by children aged 24-59 

months (19.5%). A study conducted in the state of Pernambuco5 with urban and rural 

representativeness found a prevalence of 32.8% in children aged 6 to 59 months without a 

significant difference between areas. In another population-based study in an urban area of 

the municipality of Criciúma (SC) with children aged less than 36 months, the prevalence of 

anemia was 54% and according to the authors, the highest prevalence was found in the 12-18 

month age group6.  

     In Minas Gerais studies conducted in different municipalities found prevalences that varied 

from 26% in two-year-olds7 to 60.8% in infants aged 6-12 months8. 

     However, there is no population-based data for children aged less than 60 months. Hence, 

the objective of this study was to identify the prevalence of iron-deficiency anemia in this age 

group and the associated factors.  
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Methods  

     This is a subproject of a wider study called “Health and nutritional status of women aged 15 

to 49 years and children aged less than 60 months from Minas Gerais: prevalence of obesity, 

iron-deficiency anemia, food security, and their economic determinants. A descriptive cross-

sectional study was conducted with a probabilistic sample of children aged less than 60 

months and women aged 15 to 49 years by the Food and Nutrition Coordination of the State 

Department of Minas Gerais (SES/MG).  
     The state of Minas Gerais is located in the southeastern region of Brazil. It has a 

population of 20,593,366 inhabitants, of which 85.6% live in urban areas9. The mean per 

capita income in 2009 was R$ 773.41, ranking the state eleventh among Brazilian states9.  

     The municipalities were chosen based on the decision to work with the same municipalities 

included in the Project SB2000: a perspective for the consolidation of epidemiology in public 

oral health, a study done in 2000 by the Ministry of Health10. The said study followed the logic 

of stratification proposed by Roncalli et al (2000)10, dependent on population size. The 853 

municipalities of Minas Gerais were stratified and their contribution to the total inhabitants of 

the state, calculated. Next the number of municipalities were selected randomly for each 

population stratum, that is, eight municipalities with up to 5,000 inhabitants were selected, 

representing 29.6%; five municipalities with 5,001 to 10,000 inhabitants were selected, 

representing 18.8%, and 14 municipalities with up to 10,000 inhabitants of a total of 27 

municipalities.  

     Representative samples of women aged 15 to 49 years and children aged less than 60 

months were calculated for the 27 municipalities. Since there are no representative 

population-based studies about iron-deficiency anemia for the state of Minas Gerais, we 

considered an expected prevalence of 50% for this morbidity for children aged less than 60 

months with a significance level of 95%. The effect of the sampling plan was given by 

expressions published by Katz (1995)11, resulting in a minimum sample of 600 children and 

1200 women. A design effect equal to 1.8 was used to make up for sample losses such that 

the maximum stipulated sample was of 1000 children and 1200 women, with an error margin 

smaller than 4%.  

     Next the number of census tracts in each municipality was systematically drawn, 

proportional to the rural and urban population, with a total of 200 census tracts. This number 

was then used to define the number of households per tract, that is, each municipality has a 

total number of census tracts (N) and a number to be sampled (n), so that the sampling 

factor is K=N/n, reaching a total of 10 households per sector. To get to the household, we 

first obtained from the Brazilian Institute of Geography and Statistics the census tract maps 

to number the blocks from left to right and the respective outlines (beginning at the left and 

continuing clockwise). After numbering the blocks in each census tract, the blocks were 
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drawn, three blocks from each sector. In the field all households in the selected block were 

counted and numbered. From this total (N), we found the multiple value (K) to perform the 

systematic sampling: K=N/10, drawing a number between 1 and K to be the first sampled 

household. We add K to this first number to get the next household and so on until ten 

households were sampled. If a household had no children or women aged 15 to 49 years, 

the household right next to it was selected, always in a clockwise fashion. If a block did not 

have ten households, we would go to the second previously drawn block, and if necessary, 

up to the third also previously selected. The children eligible for the study were those in good 

general condition aged less than 60 months.  

     The data were collected from February 2007 to July 2008 using a questionnaire about food 

security and forms for recording information about the household, economic aspects, the child 

(frequenting a daycare center and having meals at the facility), anthropometry, and 

hemoglobin level. After presenting the study objectives and obtaining signed consent from the 

child’s parents or guardians, the team supervisor interviewed them, and nursing/nutrition 

students performed the other procedures at the child’s home. The entire field team was 

trained for the study.  

     The socioeconomic data collected were: family income in minimum salaries (MS), 

education level of the family head (in years), number of rooms, and number of people in the 

household.  

     Food security was assessed by the Brazilian Food Insecurity Scale (EBIA). EBIA is a 

subjective method for assessing how the families feel and react before the expectation of food 

(in)security, that is, before the risk of experiencing hunger12. It consists of a standardized 

questionnaire with 15 questions for the household’s cook, measuring the concept of food 

security/food insecurity at different levels according to the interviewee’s perception13. The 

scale allows the determination of the family’s food security level by quantifying the total 

number of affirmative answers, that is, each affirmative answer receives a score of one. The 

scale score is given by adding the answer scores so it ranges from zero to fifteen points: zero 

(0) = food security; 11-15 points = severe food insecurity.  

     The question regarding exclusive breastfeeding (EB) followed the recommendation of the 

Pan American Health Organization/WHO: exclusive feeding with breast milk complemented 

with no other fluid or solid, except vitamins, minerals, or medications14. 

     Weight was measured by a digital scale of the brand Kratos, model Linea, with capacity of 

150 kg and accuracy of 0.1 kg. The children were weighed barefoot wearing minimal clothing. 

Children younger than 24 months were weighed naked by a scale coupled with a pediatric 

cradle, following the manufacturer’s recommendation. Their length was measured by an 

anthropometer for children measuring 1.5 m and millimetric accuracy. Children aged more 

than 24 months were measured by a portable stadiometer of the brand Altura Exata, also with 
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millimetric accuracy. The anthropometric data were collected as recommended by Jellife15. 

Nutritional status was classified according to the child’s weight-for-age and height-for-age in z-

scores, as proposed by the WHO16. The child’s weight-for-age was classified as follows: -3 ≤ 

z-score < -2 as underweight for age; -2 ≤ z-score ≤ 2 as normal weight for age; and 2 < z-

score ≤ 3 as overweight for age. The child’s height-for-age was classified as follows: z-score < 

-3 as severely stunted; -3 ≤ z-score < -2 as stunted; and z-score ≥ -2 as adequate height.  

     The hemoglobin level was determined by drawing blood by skin puncture and analyzing it 

with a high precision portable photometer of the brand HemoCue AB AngelholmnSweden 

(Blood Hemoglobin Photometer). Anemia was defined as a hemoglobin level smaller than 11 

g/dL, as recommended by the WHO1.  

     In order to identify possible age-related risk factors for the occurrence of anemia, the 

sample was stratified into the following age groups: 0 to 6 months; 6 to 24 months; and 24 to 

60 months.  

     The questionnaires were digitized and stored in the database Access 2008. Before the 

analyses, the database was verified for consistency and possible typing errors. In the case of 

inconsistencies (validation was done by Access), the original files were consulted for 

corrections. Nutritional status was assessed by the software Anthro, distributed by the World 

Health Organization (WHO) using WHO-2006’s anthropometric standard.  

     The statistical analysis was performed by the program R. The global prevalence of iron-

deficiency anemia was estimated according to socioeconomic variables, crude and adjusted 

prevalence ratios, and their respective confidence intervals. Confounding factors were 

controlled by adjusting the model by unconditional multivariate regression, making anemia the 

dependent variable.  

     The variables that presented statistical association with p<0.20 in univariate regression and 

some variables that the literature considered important risk factors for anemia, such as 

number of persons in household, breastfeeding, income, and education level, were selected 

for multivariate analysis to verify their independent effect on the study condition.  

     In multivariate analysis a complete model was composed, incorporating all variables 

previously selected and excluding those that were successively discarded by the initial model. 

In this process the variables whose prevalence ratios and confidence intervals did not change 

significantly were maintained until a final model was obtained. This model was assessed by 

prevalence ratio (PR) and a confidence interval of 95%.  

     The study followed the regular research norms involving human beings, Resolution 196/96 

from the National Health Council, and was authorized by the Research Ethics Committee of 

Hospital Eduardo de Menezes of the Hospital Foundation of the State of Minas Gerais under 

protocol number 109/07(FHEMIG).  
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     The children with hemoglobin level below 11 g/dL were sent, along with their record, to the 

health unit nearest to their home for treatment.  

 

Results 
     A total of 725 children were assessed, representing a greater number than the number of 

children needed for the minimum sample size for the 27 municipalities selected for the study. 

The losses were due to refusal to participate in the study. The mean age was 27.5 months 

(standard deviation, SD = 17.3 months), and the percentage of males was slightly smaller 

(48.3%) (Table 1).  

     The prevalence of anemia in the total sample was 37.4%. The highest prevalence was 

43.0% in the age group 6-24 months (Table 2). Some (4.8%) children were underweight for 

their age according to the weight-for-age indicator, and 5.7% were overweight. According to 

the weight-for-height indicator, 7.9% of the children were overweight. The nutritional indicators 

were not associated with anemia regardless of situation (Table 3).  

     The final model was constructed by selecting the variables statistically (p<0.05) 

associated with anemia, namely sex, age group, and not frequenting a daycare center, and 

the variables with p<0.20 (food security and weight-for-height).  

     Table 4 shows the variables that remained in the adjusted multivariate regression model. 

After adjustment for the variables of the same level, age lost its statistical significance, and 

being female and not frequenting a daycare center remained associated with anemia.  

 
Discussion 
The present population-based study showed that more than one third (37.4%) of the children 

under 60 months of age from the state of Minas Gerais are anemic. Although deficiency of 

other nutrients may determine anemia, iron-deficiency is by far the most common cause in 

regions where the prevalence of anemia is high17. Therefore, the terms anemia and iron-

deficiency anemia are used interchangeably in public health; according to the WHO, anemia 

is synonymous with iron-deficiency anemia18
. With parameters defined by the WHO, this 

prevalence represents a moderate public health problem in the state19.  

Studies in different Brazilian municipalities found similar results, with anemia being 

significantly associated with more individuals per household and worse education level of the 

family head20,21. However, in this study, these variables were not associated with anemia. 
The study concludes that frequenting a daycare center or similar institutions in Minas Gerais 

during the study age (first 60 months of life) was protective because the prevalence of 
anemia in children who did not frequent a daycare center (41.3%) was almost double of 

those who did (22.7%) and had meals in schools.  
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Daycare centers are institutions that care for children aged zero to three years and 

preschoolers aged four to six years. They are an option for the population given the new 

socioeconomic reality of the last decades. Since children remain in a daycare center from 

eight to ten hours a day, this facility has an important role in the child’s formation, improving 

their health since in addition to education, the children receive basic health care and quality 

meals that satisfy their nutritional needs22. Studies conducted in the state of Paraíba and in 

the municipality of Viçosa, Minas Gerais, with children aged 24 to 72 months who frequent 

daycare centers found a relatively low prevalence of anemia: 11.2%23 and 15.4%24, 

respectively.  

 The prevalence of anemia among children who are exclusively breastfed was of 

38.1%. Important for preventing childhood anemia, breastfeeding for more than six months 

increases the risk of anemia since 90% of the iron requirement of the child comes from 

complementary foods25. A recent study on exclusive breastfeeding and iron-deficiency 

anemia found that 26.1% of the breastfed children were iron deficient, and 23.9% had iron-

deficiency anemia26. Improving the iron reserves of the mother is an alternative to improve 

the iron reserves of breastfed children. Iron reserves at birth are smaller when the mother’s 

reserves are low, reflecting the limited ability of the fetus to acquire iron. A study done in 

Indonesia with breastfed children aged four to six months found a prevalence of anemia of 

37% (Hb < 10.0 g/dL), having as associated factor the mother’s hemoglobin level27,28,29.  

Among children aged 6 to 24 months, the prevalence of anemia was 43.0%, and the 

association was statistically significant.  

Above six months, the high prevalence can be explained by the depletion of the body’s iron 

reserves acquired during intrauterine life along with the higher nutritional requirement due to 

faster growth. Together with a delayed introduction of high-iron foods, this constitutes a 

scenario that facilitates the development of anemia in this life stage30.  

Qualitative or quantitative deficiency of dietary iron stemming from low iron intake or low 

bioavailability in foods has been pointed out as the most common cause of anemia31. In this 

perspective, we assessed exposure to food insecurity at the household, a hypothesis in the 

scenario of social inequalities that can explain the high prevalence of iron-deficiency anemia. 

The result, regardless of the statistically insignificant association, indicated that a slight 

improvement in the food insecurity situation of the family decreased the risk of anemia.  

     The concept of food and nutrition security (FNS) in Article 3 of the Food and Nutrition 

Security Law is defined as:  

....."the realization of everyone’s right to regular and permanent access to quality foods, in 

adequate amounts, without compromising access to other essential needs, based on food 

practices that promote health, respect cultural diversity, and that are socially, economically, 
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and environmentally sustainable” (National Food Security Council, CONSEA, Law 

11.346/15/09/2006, Brasilia).  

Food security is first and foremost a right to life and being exposed to an inappropriate diet or 

not having the means to acquire an appropriate diet is an affront and a violation of an 

established right. If on the one hand proper food is an individual right and ensuring FNS a 

state obligation, on the other hand identifying food insecurity of population groups in different 

locations is imperative, since it allows the planning of actions that materialize the condition 

for citizenship32,33
.  

     The situation of food security, that is, a situation in which there is no food restriction of any 

kind in the household, was identified in 44.8% of the households13,33. However, children living 

in these households presented a prevalence of anemia of 34.5%.  

Severe food insecurity, a situation in which food restriction is such that the children in the 

household also experience hunger, was identified in 7.0% of the study households, with a 

prevalence of anemia of 47.1%. In this scenario people live in a state of restriction, resulting 

from inadequate economic resources to allow a minimum level of consumption12.  

     The results regarding the food security situation, even though not statistically associated 

with anemia, show that anemia has disseminated throughout all social classes and in 

families from different income strata. However, the prevalence tends to be highest in the 

most socioeconomically vulnerable groups, as seen in a study conducted in a municipality 

located in the Brazilian Northeast region12.  

     Guarantee of income availability is unarguably one of the determinants of the level of food 

and nutrition security. However, finding that iron-deficiency anemia was present in 34.5% of 

the food-secure children evidences the importance of studying the singularities of its social 

distribution more thoroughly. As stated by Szarfarc34:  

It is essential to know exactly how socioeconomic condition 

impacts dietary iron and the mechanisms in which this nutrient 

determines its organic reserves and consequently, the blood 

hemoglobin level.  
 

  In this sense, the results provide consistent data for new studies since desirable 

information, such as identification of the social determinants of anemia in children under 60 

months of age, was not found. The study factors related to the outcome indicate that certain 

interventions outside of the health sector are possible, such as in the field of food security. 

Regarding the health area, the performance of studies at regular intervals with the same age 

group allows the creation of temporal series that help to discover effective interventions for 

the prevention of iron-deficiency anemia in this group. The present study can be a first step 

in this direction.  
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Conclusion 
  The present study evidenced the high prevalence of a nutritional deficiency in children 

aged less than 60 months, which can markedly and perversely compromise the child’s 

development. The study revealed a risky scenario that assumes different forms regarding 

iron-deficiency anemia: age (children younger than two years old), sex (being female), and 

not frequenting a daycare center are important factors that should be considered during 

these children’s lives.  

Acknowledgements 

The authors thank Professor Dr. Enrico Colossimo for designing the sampling strategy.  

This study was sponsored by the Health Department of the State of Minas Gerais, State 

Coordination of Food and Nutrition and General Coordination of the National Policy of Food 

and Nutrition, Ministry of Health.  

 

Contributions 

Lisbôa MB conceived and designed the study, collected data, performed the statistical 

analyses, interpreted the results, and wrote the manuscript. Oliveira EO performed the 

statistical analyses and interpreted the results. Lamounier J reviewed the manuscript. Silva 

CA performed the statistical analyses, interpreted the results, and reviewed the manuscript. 

Freitas RS interpreted the results and reviewed the manuscript.  

 

 

 

References 
1. World Health Organization. Worldwide prevalence of anaemia 1993-2005: WHO 

Global Database on Anaemia. Geneva; 2008.  

2. Rappaport S. Hematologia Introdução. São Paulo: Roca; 1990. p.8-41. 

3. Braga J, Vitalle MS. Deficiência de ferro na criança. Rev Bras Hematol Hemoter. 

2010; 32(supl 2):38-44. 

4. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher. Relatório Final. 

Disponível em: <www.saude.gov.br/pnds2006>.  

5. Leal L, Batista Filho M, Lira P, Figueiroa J, Osório M. Prevalência da anemia e 

fatores associados em crianças de seis a 59 meses de Pernambuco. Rev Saúde 

Pública. 2011; 45(3):457-66. 

6. Neuman N, Tanaka O, Szarfarc S, Guimarães P, Victora C. Prevalência e fatores de 

risco para a anemia no Sul do Brasil. Rev Saúde Pública. 2000; 34(1):56-63. 

http://www.saude.gov.br/pnds2006


99 
 

7. Netto M, Rocha D, Franceschini S, Lamounier J. Fatores associados à anemia em 

lactentes nascidos a termo e sem baixo peso. Rev Assoc Med Bras. 2011; 

57(5):550-58. 

8. Silva DG, Franceschini SCC, Priore SE, Ribeiro SMR, Szarfarc SC, Souza SB, et al. 

Anemia ferropriva em crianças de 6 a 12 meses atendidas na rede pública de saúde 

do município de Viçosa, Minas Gerais. Rev Nutr. 2002; 15(3):301-08. 

9. Fundação João Pinheiro [acesso 2013 ago 20]. Disponível em: <www.fjp.gov.br>.  

10. Roncalli AG, Frazão P, Pattussi MP, Araújo IC, Ely HC, Batista SM. Projeto SB2000: 

uma perspectiva para a consolidação da Epidemiologia em Saúde Pública. Rev Bras 

Odont Saúde Col. 2000; 1(2):9-25. 

11. Katz J. Sample-size implications for population-based cluster surveys of nutritional 

status. Am J Clin Nutr. 1995; 61(1):155-60. 

12. Oliveira J, Lira P, Andrade S, Sales A, Maia S, Batista Filho M. Insegurança 

alimentar e estado nutricional de crianças de São João do Tigre, no semi-árido do 

Nordeste. Rev Bras Epidemiol. 2009; 12(3):413-23. 

13. Segall-Corrêa AM, Pérez-Escamilla R, Maranha LK, Sampaio MFA, Yuyama L, 

Alencar F, et al. Projeto: acompanhamento e avaliação da segurança alimentar de 

famílias brasileiras: validação de metodologia e de instrumento de coleta de 

informação. Campinas: Departamento de Medicina Preventiva e Social, 

Universidade Estadual de Campinas, Organização Pan-Americana da Saúde, 

Ministério de Saúde; 2004. Relatório Técnico. 

14. Organizacion Panamericana de la Salud. Indicadores para evaluar las practicas de 

lactancia materna. Genebra: OMS; 1991. 

15. Jellife DB. The assessment of the nutritional status of the community. Geneva: 

WHO; 1968. 

16. World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization. WHO; 2006. 

Disponível em: <www.who.int/bulletin>. 

17. Duarte LS, Fujimori E, Minagawa AT, Schoeps FA, Monteiro RMJM. Aleitamento 

materno e níveis de hemoglobina em crianças menores de 2 anos em município do 

estado de São Paulo, Brasil. Rev Nutr. 2007; 20(2):149-57. 

18. World Health Organization. 3rd Report on the world nutrition situation: A report   

compiled from information available to the ACC/SCN, 1997.  

19.  World Health Organization, United Nations Children’s Fund, United Nations 

University. Iron deficiency anaemia: assessment, prevention and control. A guide for 

program managers. Geneve: WHO/UNICEF/UNU; 2001. 



100 
 

20. Castro T, Silva-Nunes M, Conde W, Muniz P, Cardoso M. Anemia e deficiência de 

ferro em pré-escolares da Amazônia Ocidental Brasileira: prevalência e fatores 

associados. Cad Saúde Pública. 2011; 27(1):131-42. 

21. Vieira R, Ferreira H, Costa A, Moura F, Florencio T, Torres Z.  Prevalência e fatores 

de risco para a anemia em crianças pré-escolares do Estado de Alagoas, Brasil. Rev 

Bras Saúde M Infantil. 2010; 10(1):107-16.   

22. Oliveira DR, Miguel ASB. A nova concepção de creche pós-LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96). Revista Fafibe On-Line. 2012; 5(5). 

[acesso 2013 dez]. Disponível em: <unifafibe.com.br/revistafafibeonline>.  

23. Castro TG, Novaes JF, Silva MR, Costa NB, Franceschini SCC, Tinoco ALA, et al. 

Caracterização do consumo alimentar, ambiente socioeconômico e estado 

nutricional de pré-escolares de creches municipais. Rev Nutr. 2005; 18(3):321-30. 

24. Pedraza DF, Rocha ACD, Sousa, CPC. Crescimento e deficiências de 

micronutrientes: perfil das crianças assistidas no núcleo de creches do governo da 

Paraíba, Brasil. Cienc Saúde Colet. 2013; 18(11):3379-90. 

25. Agostoni C, Decsi T, Fewtrell M, Goulet O, Kolacek S, Koletzko B, et al. 

Complementary feeding: A commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J 

Pediatr Gastroenterol Nutr. 2008; 46(1):99-110. 

26. Marques RFSV, Taddei JAAC, Lopez FA, Braga JAP. Breastfeeding exclusively and 

iron deficiency anemia during the first 6 months of age. Rev Assoc Med Bras. 2014; 

60(1):18-22. 

27. Bortolini G, Vitolo M. The impact of systematic dietary counseling during the first year 

of life on prevalence rates of anemia and iron deficiency at 12-16 months. J.Pediatr. 

2012; 88(1):33-39. 

28. Teixeira M, Lira P, Coutinho S, Eickmann S, Lima M. Influence of breastfeeding type 

and maternal anemia on hemoglobin concentration in 6-month-old infants. J Pediatr. 

2010; 86(1):65-72. 

29. De Pee S, Bloem MW, Sari M, Kiess L, Yip R, Kosen S. The high prevalence of low 

hemoglobin concentration among Indonesian infants aged 3-5 months is related to 

maternal anemia. J Nutr. 2002; 132(8):2215-21. 

30. Netto MP, Rocha DS, Franceschini SCC, Lamounier JA. Fatores associados à 

anemia em lactentes nascidos a termo e sem baixo peso. Rev Assoc Med Bras. 

2011; 57(5):550-58. 

31. Silva S, Batista Filho M, Miglioli, T. Prevalência e fatores de risco de anemia em 

mães e filhos no Estado de Pernambuco. Rev. Bras Epidemiol. 2008; 11(2):266-77. 

32. Valente, FL. Direito humano à alimentação. São Paulo: Cortez; 2002. 



101 
 

33. Souza-Esquerdo VF, Bergamasco SMPP, Oliveira JTA, Oliveira ES. Segurança 

alimentar e qualidade de vida em assentamentos rurais. Segur Aliment Nutr. 2013; 

20(1):13-23. 

34. Szarfarc, SC. Políticas públicas para o controle da anemia ferropriva. Rev Bras 

Hematol Hemoter. 2010; 32(Supl 2):2-7. 

 

 
Table 1. Description of the sample according to socioeconomic, demographic, nutritional 
status, and living condition characteristics. Minas Gerais, 2007 
 
Característica N %
Sex
Male 350 48,3
Female 375 51,7
Age (months)
Up to 6 104 14,3
> 6,01 <= 24 228 31,4
> 24,01 393 54,2
Scholarity
Iliterate 21 2,9
Basic Education 370 51,1
High School 274 37,8
Undergraduation 60 8,3
Family income (minimum wage)
< 1,0 145 20,0
>= 1,01 < 2,0 273 37,7
>= 2,01 307 42,3
Number of domicile rooms
One 6 0,8
Two 25 3,4
Three 81 11,2
More of three 613 84,6
Number of dweller
One 11 1,5
Two 169 23,3
Three 231 31,9
Four 314 43,4
Five or more
Nutrional Status: height/Age
< -3EZ 24 3,3
>=-3 e <-2EZ 42 5,7
>=-2EZ 659 90,8
Weight/Age
>=-3 e <-2EZ 35 4,8
>=-2 e < 2EZ 649 89,5
> 2EZ e <= 3EZ 41 5,6  
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Table 2. Prevalence of anemia in children aged less 60 months according to demographic 
and socioeconmic variables. Minas Gerais, 2007. 
 

     Anemia
Variables Yes No p-value PR 95%CI

n % n %
Gender
Male 117 33,4 233 66,6 0,038ˣ 1,00
Female 154 41,1 221 58,9 1,38 1,02 - 1,87
Total 271 37,4 454 62,6
Age (months)
Uo to 6 44 42,3 60 57,7 0,024 1,49 0,96 - 2,32
> 6,01 <= 24 98 43,0 130 57,0 1,53 1,09 - 2,15
> 24,01 129 32,9 263 67,1
Household scholarity responsabile
Iliterate 11 52,4 10 47,6 0,437 2,04 0,74 - 5,59
Basic Education complete/incomplete 142 38,4 228 61,6 1,15 0,65 - 2,04
High School 97 35,4 177 64,6 1,01 0,56 - 1,82
Undergrarduation 21 35,0 39 65,0 1,00
Family income (minimum wage)
< 1,0 55 37,9 90 62,1 0,355 1,15 0,76 - 1,74
>= 1,1 < 2,0 110 40,3 163 59,7 1,28 0,91 - 1,79
>= 2,1 106 34,5 201 65,5 1,00
Number of domicile rooms
One 4 66,7 2 33,3 0,560 3,40 0,61 - 18,71
Two 10 40,0 15 60,0 1,13 1,50 - 2,26
Three 30 37,0 51 63,0 1,00 0,61 - 1,61
More than three 227 37,0 386 63,0 1,00
Number of dweller
Two 3 27,3 8 72,7 0,693 1,00
Three 58 34,3 111 65,7 1,39 0,35 - 5,45
Four 89 38,5 142 61,5 1,67 0,43 - 6,46
Five or more 121 38,5 193 61,5 1,67 0,43 - 6,42  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ̽Fischer's exact test     PR:Prevalence Ratio 95% CI Confidence Interval 



103 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 3. Prevalence of anemia in children aged less than 60 months according to 
frequenting a daycare center status, breastfending status, food security level, and nutritional 
status. Minas Gerais, 2007. 
 

Variables Yes No p-value PR 95%CI
n % n %

Scholl/daycare center
Yes 34 22,7 116 77,3 0,000ˣ 1,00 -
No 237 41,3 338 58,8 2,39 1,57 - 3,62
Meals at home?
Yes 32 22,4 111 77,6 0,000ˣ 1,00 -
No 239 41,1 343 58,9 2,41 1,57 - 3,70
Exclusive breastfeeding
Yes 237 38,1 385 61,9 0,323 0,80 0,51 - 1,24
No 34 33,0 69 67 1,00 -
Food security
Security 112 34,4 214 65,6 0,167 1,00 -
Severe insecurity 24 47,1 27 52,9 1,69 0,93 - 3,08
Height/age
< -3 EZ 10 41,7 14 58,3 0,901 1,20 0,52 - 2,75
>= - 3 e < - 2 16 38,1 26 61,9 1,04 0,54 - 1,97
> = - 2 EZ 245 37,2 414 62,8 1,00 -
Weight/age
>=-3 e < - 2 EZ 11 31,4 24 68,6 0,675 1,00 -
>=-2 EZ e <2 EZ 246 37,9 403 62,1 1,33 0,64 - 2,76
> + 2 EZ e <=3 EZ 14 34,1 27 65,9 1,13 0,43 - 2,96

Anemia

 
F̽ischer's exact test     PR:Prevalence Ratio 95% CI Confidence Interval 

 
 
 
Table 4. Prevalence ratio of anemia adjusted for multivariate regression model.  
Minas Gerais, 2007 
 
Characteristics Adjusted Prevalence Ratio (95%CI) p-value
Gender
Male 1,00 0,026
Female 1,43(1,03-1,90)
Scholl/daycare center
Yes 1,00 < 0,001
No 2,41(1,16-3,66)  
 

Note:95%CI 95% Confidence Interva  
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