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religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser 

ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. 

A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta." 

"Long Walk to Freedom", Nelson Mandela, (1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

Objetivos: 

Estimar a prevalência, a tendência temporal e os fatores associados à anemia em crianças das 

comunidades quilombolas de Alagoas.  

Métodos: 

Estudo transversal, envolvendo amostra aleatória (n=420) representativa das crianças de seis a 

59 meses. A anemia foi definida por nível de hemoglobina (Hb) <11 mg/dL, aferida em gota 

de sangue em fotômetro portáril (Compolab®). As variáveis independentes foram os dados 

socioeconômicos, demográficos, antropométricos e de saúde da mãe e da criança. A medida de 

associação foi a razão de prevalência (RP) e respectivo IC95%, tanto na análise bruta como na 

ajustada. Utilizou-se regressão de Poisson com ajuste robusto da variância. Na análise ajustada 

seguiu-se modelo teórico segundo diferentes níveis hierárquicos. No modelo final, só 

permaneceram as variáveis que, após ajuste, permaneceram estatisticamente significantes 

(p<0,05).  

Resultados:  

A prevalência de anemia foi de 38,1%. Em comparação a inquérito realizado em 2008, houve 

redução de 27,7% (52,7% vs. 38,1%). As variáveis que se associaram de forma independente à 

anemia foram a não suplementação com vitamina A (RP=1,43; IC95%: 1,09-1,90), ter menos 

de 24 meses (RP=1,98; IC95%: 1,48-2,65) e ser do sexo masculino (RP=1,42; IC95%: 1,08-

1,87).   

Conclusão: 

Apesar do importante decréscimo na prevalência de anemia, a mesma encontra-se a apenas 1,9 

pontos percentuais para atingir o patamar de grave problema de saúde pública. A menor faixa 

etária, ser do sexo masculino e a falta de acesso à suplementação de vitamina A foram fatores 

de risco independentes. Tais achados devem ser considerados quando do planejamento de ações 

de prevenção e controle da anemia. 

Palavras-Chave: Anemia, Saúde da Criança, Pré-escolar, Vulnerabilidade em saúde, Saúde de 

Grupos Específicos.   



 

 

ABSTRACT 

Objectives:  

To estimate the prevalence, time trend and factors associated with anemia in children from the 

quilombola communities of Alagoas. 

Methods:  

A cross-sectional study involving a random sample (n = 420) representative of children aged 

six to 59 months. Anemia was defined by hemoglobin level (Hb) <11 mg / dL, measured in a 

drop of blood on a portable photometer (Compolab®). The independent variables were the 

socioeconomic, demographic, anthropometric and health data of the mother and child. The 

measure of association was the prevalence ratio (PR) and its 95% CI, both in the crude and 

adjusted analyzes. Poisson regression with robust variance adjustment was used. In the adjusted 

analysis was followed a theoretical model according to different hierarchical levels. In the final 

model, only remained the variables that, after adjustment, remained statistically significant (p 

<0.05). 

Results:  

The prevalence of anemia was 38.1%. In comparison to the survey conducted in 2008, there 

was a reduction of 27.7% (52.7% vs. 38.1%). The variables that were independently associated 

with anemia were the lack of vitamin A supplementation (PR = 1.43, 95% CI: 1.09-1.90), less 

than 24 months of age (PR = 1.98, 95% CI, : 1.48-2.65), and being male (PR = 1.42, 95% CI: 

1.08-1.87). 

Conclusions: 

Despite the significant decrease in the prevalence of anemia, it is only 1.9 percentage points 

below the level of a severe public health problem. The lower age range, being male and the lack 

of access to vitamin A supplementation were independent risk factors. Such findings should be 

considered when planning actions to prevent and control anemia. 

 

Key words: Anemia, Child Health, Child, Health Vulnerability, Health of Specific Groups. 
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INTRODUÇÃO 

A anemia é uma enfermidade em que o indivíduo apresenta hipóxia tissular em virtude 

de reduzido transporte de oxigênio, causado por redução da concentração de hemoglobina e/ou 

do número de eritrócitos1. É um dos principais problemas de saúde pública mundial, chegando 

a afetar mais de um quarto da população do planeta, ou seja, mais de 2 bilhões de pessoas em 

todo o mundo2.  

Existem inúmeras formas de anemia, contudo aquelas originadas por carências 

nutricionais são as mais prevalentes.3 Metade dos casos de anemia é determinada por 

deficiência de ferro (DF), a deficiência nutricional mais comum e negligenciada no mundo, 

particularmente entre as mulheres e as crianças em situação de vulnerabilidade social4. 

A etiologia da anemia pode variar entre diferentes grupos populacionais devido ao fato 

de que há lacunas de conhecimento quanto ao seu controle e de que, apesar do seu impacto 

clínico e epidemiológico, ainda existem incertezas no que se refere às causas, epidemiologia, 

diagnóstico e tratamento5,6. 

Em inquérito nacional realizado em 2009, verificou-se que 20,9% das crianças brasileiras 

tinham anemia7. Outros estudos brasileiros apontam para uma mediana da prevalência de anemia 

em menores de 5 anos de 50%, situação está que é considerada um grave problema de saúde 

mundial, tanto por causa de sua magnitude quanto pelos danos que causa à saúde dos 

indivíduos3. 

Em crianças, a anemia causa dificuldade de aprendizagem, distúrbios psicológicos e 

baixa defesa imunológica, facultando a ocorrência e/ou agravamento de doenças infecciosas. 

Existem evidências de que crianças que apresentaram anemia durante os primeiros anos de vida, 

mesmo quando tratadas, possuem maior probabilidade de baixo rendimento escolar em idades 

posteriores. Quando se tornam adultos, apresentam baixa capacidade de trabalho, fato que 

favorece a transmissão intergeracional da pobreza, com sérias implicações para o 

desenvolvimento social e econômico de um país e de sua população8. 

Embora essa doença acometa indivíduos de todas as classes socais, no Brasil está mais 

presente nos contextos de maior vulnerabilidade social, tal como a população negra em geral 

em virtude das iniquidades às quais encontra-se historicamente submetida4. 

No âmbito dessa população, um seguimento especialmente vulnerável do ponto de vista 

social, econômico e de acesso às políticas públicas são as chamadas comunidades quilombolas, 

definidas, segundo o Artigo 68 da Constituição Federal, como: 
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[…] grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica 

própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade 

negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida9. 

Nesse sentido, de acordo com Guerrero et al., essas comunidades estão suscetíveis a 

exclusão social e insegurança alimentar, o que influencia diretamente no processo saúde-

doença, bem como na expectativa de vida desses indivíduos10. 

A realização de estudos que forneçam informações sobre o perfil de saúde de populações 

remanescentes de quilombos é de grande importância por possibilitarem, por um lado, as atividades 

de controle social no sentido de exigir do Estado o cumprindo do que está estabelecido na legislação 

e, por outro, por subsidiarem o planejamento e avaliação de ações e políticas públicas que busquem 

garantir a atenção adequada à saúde dos povos quilombolas, os quais têm prioridade como alvo das 

ações por serem detentores de direito a uma proteção social diferenciada, em consequência de terem 

sido historicamente colocados à margem da sociedade11. 

Além disso, apesar das medidas preventivas e de intervenção implementadas atualmente 

no âmbito de ações e programas para reduzir a anemia, essa ainda é considerada um grave 

problema de saúde pública e sua prevalência global permanece inaceitavelmente alta, 

justificando estudos mais aprofundados a respeito da sua etiologia e prevenção. 

O objetivo deste trabalho foi estimar a prevalência e os fatores associados à anemia em 

crianças de seis a 59 meses pertencentes às comunidades quilombolas do estado de Alagoas. 

Considerando a existência de um estudo semelhante realizado em 2008, a análise da tendência 

temporal dessa prevalência também fez parte do escopo do estudo. 

 

MÉTODOS 

Este trabalho foi realizado no âmbito de um projeto maior, denominado “Diagnóstico 

de saúde e Segurança Alimentar e Nutricional das famílias das comunidades remanescentes dos 

quilombos do estado de Alagoas”, realizado por meio de apoio financeiro decorrente da 

Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde – PPSUS 2016, processo nº 

60030 000849/2016) e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Alagoas (CAAE: 47356415.4.0000.5013). 

PLANO AMOSTRAL 

De acordo com a relação das comunidades quilombolas com certificação oficial 

fornecida pela Fundação Cultural Palmares, disponível no web site do ITERAL - Instituto de 

Terras e Reforma Agrária de Alagoas (http://www.iteral.al.gov.br/dtpaf/comunidades-

quilombolas-de-alagoas/comunidades-quilombolas-de-alagoas), existiam em Alagoas, em 

http://www.iteral.al.gov.br/dtpaf/comunidades-quilombolas-de-alagoas/comunidades-quilombolas-de-alagoas
http://www.iteral.al.gov.br/dtpaf/comunidades-quilombolas-de-alagoas/comunidades-quilombolas-de-alagoas
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2017, 68 comunidades, nas quais residiam cerca de 6.889 famílias. Para o planejamento 

amostral considerou-se a família como unidade de análise e a Insegurança Alimentar e 

Nutricional (INSAN) como desfecho de interesse. Em virtude da diversidade de objetivos 

propostos para o estudo, considerou-se uma prevalência de 50% de INSAN, garantindo o maior 

tamanho amostral possível e, dessa forma, com suficiente poder estatístico para investigação de 

todos os demais desfechos. Para um erro amostral de 2,0% e um intervalo de confiança de 95% 

seriam necessárias 2635 famílias. Para isso, o estudo previu estudar o universo de famílias 

residentes em 50% das comunidades quilombolas do Estado. Usando a estratégia de 

amostragem sistemática, foram sorteadas 34 dentre as 68 comunidades quilombolas existentes, 

as quais encontravam-se distribuídas em 27 dos 102 municípios alagoanos, a maioria situados 

entre o agreste e o sertão de Alagoas. A população estimada residente nas comunidades 

sorteadas foi em torno de 3108 famílias. 

A equipe de campo foi formada por 15 pessoas, distribuídas conforme as seguintes funções: 

1 coordenador, 1 supervisor, 1 motorista, 2 antropometristas, 2 assistentes de laboratório e 8 

entrevistadores. 

A coleta de dados foi realizada por meio de visitas domiciliares, utilizando-se 

formulários estruturados pré-testados em estudo piloto. Uma pessoa indicada pela liderança da 

respectiva comunidade acompanhou a equipe durante toda a coleta de dados. Essa estratégia 

teve por objetivo facilitar a articulação dos pesquisadores com os moradores, de modo a 

aumentar a adesão e reduzir o número de recusas em participar da investigação.  

Para o projeto maior eram elegíveis para o estudo todos os indivíduos residentes nas 34 

comunidades sorteadas. Contudo, para este trabalho, foram analisados os dados de todas as 

crianças de 6 a 59 meses investigadas nos domicílios sorteados. 

TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo transversal, tendo a anemia como variável dependente, condição 

definida por nível de hemoglobina (Hb) <11 mg/dL2. Para isso, era obtida uma gota de sangue 

por punção da polpa digital para leitura em um fotômetro portátil (CompoLab®). O resultado 

era informado ao responsável pela criança por meio de um formulário próprio e, quando 

necessário, havia encaminhamento para o serviço de saúde mais próximo do domicílio. 

As variáveis independentes foram os dados socioeconômicos, demográficos e de saúde 

da mãe e da criança. 

 

Variáveis socioeconômicas e demográficas 
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Relativas à família ou ao domicílio:  

Foram obtidas as seguintes informações: Origem da água para consumo  (categorizada 

em adequada, quando mineral ou da rede pública, e inadequada, quando oriunda de poço, 

cisternas e caminhão pipa); Renda Familiar mensal (somatório da renda obtida por todos os 

moradores, independentemente da origem, e expressa em número de salários mínimos - SM. Na 

análise, usaram-se duas categorias: ≤ 1 SM; >1 SM). O salário mínimo vigente na época da pesquisa 

era de R$937). Insegurança alimentar: A avaliação foi procedida pela aplicação da EBIA - Escala 

Brasileira de Insegurança Alimentar4, cujo formulário consta de 14 perguntas fechadas, com 

respostas positivas ou negativas sobre a experiência da família com relação à alimentação nos 

últimos três meses, possibilitando, conforme o número de respostas positivas, discriminá-las em 

estratos que vão desde a preocupação de que a comida possa vir a faltar até a experiência concreta 

de passar todo um dia sem comer. Número de moradores no domicílio: Categorizado em ≤5 e  

>5 moradores; Idade da mãe: (≥20 ou <20 anos); Escolaridade do chefe da família: condição 

está definida pelo entrevistado e, conforme a resposta, categorizada em ≤8 ou >8 anos de estudos; 

Escolaridade Materna: ≤8 ou >8 anos de estudo; Família usuária de programa governamental 

de assistência social: (sim ou não); Destinação do lixo: coleta pública ou outras formas 

(queimado, enterrado ou jogado em terreno baldio); Acesso à Internet: (Sim ou não).  

As informações sobre insegurança alimentar foram respondidas pela pessoa responsável 

pela alimentação da família. Cada resposta afirmativa do questionário representa um ponto, 

sendo a classificação da escala baseada em sua soma, variando em uma amplitude de zero a 14 

pontos nas residências com menores de 18 anos e de zero a 8 pontos em domicílios que não 

possuem indivíduos nessa faixa etária, já que as seis últimas perguntas da EBIA são 

relacionadas especificamente a essas pessoas.  O Quadro 1 apresenta a classificação da EBIA 

conforme a pontuação obtida. 

 

Quadro 1 - Classificação da família quanto à situação de Segurança ou Insegurança Alimentar e 
Nutricional (SAN ou INSAN), segundo a presença de menores de 18 anos no domicílio. 

 

Classificação 

Domicílios com pessoas 

com menos de 18 anos 

(Número de respostas positivas) 

Domicílios sem pessoas 

com menos de 18 anos 

(Número de respostas positivas) 

SAN 0 0 

INSAN leve 1-5 1-3 

INSAN moderada 6-9 4-5 

INSAN grave 10 – 14 6-8 

Fonte: BRASIL (2014). 

Variáveis relacionadas à saúde da mãe e da criança 

Saúde mental materna: avaliada por meio da aplicação de dois instrumentos: Self Report 
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Questionnaire (SRQ-20)12 e do do MINI 5.0.0 (Mini-International Neuropsychiatric Interview). 

O primeiro foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde para ser utilizado como um 

instrumento de rastreamento de transtornos psiquiátricos12. É composto de 20 questões fechadas 

com 2 alternativas para as respostas (sim/não). A partir de sua validação, convencionou-se o 

ponto de corte ≥ 8 respostas positivas para identificação de casos prováveis de transtornos 

mentais comuns. O segundo instrumento - MINI 5.0.0 (Mini-International Neuropsychiatric 

Interview), é composto por uma entrevista diagnóstica padronizada breve (15-30 minutos), 

compatível com os critérios do DSM-IV, destinada à atenção primária e pesquisa, e foi  utilizada 

com o objetivo de investigar o risco de suicídio materno. Considera-se o indivíduo com possível 

risco de suicídio se assinalar sim para alguma das questões13.  

Número de filhos vivos da mãe da criança investigada:  ≤3 ou >3 filhos. 

Tipo de parto: informação obtida no cartão da criança, sendo categorizado em parto vaginal ou 

outros. 

Suplementação de vitamina A: essa questão foi obtida no cartão da criança cuja idade estava 

compreendida na faixa etária alvo do Programa, ou seja, 6 a 59 meses.  

Suplementação de sulfato ferroso: as mães ou responsáveis foram questionadas se recebeu o 

sulfato ferroso do serviço de saúde nos últimos três meses. 

Prevalência e características do aleitamento materno: Para a caracterização da situação do 

aleitamento materno, foi aplicado o questionário utilizado no II Diagnóstico de Saúde Materno 

Infantil do Estado de Alagoas adaptado a partir da inclusão de novas questões tais como as 

utilizadas na II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e 

Distrito Federal14, permitindo comparações tanto com aquele como com essa investigação 

nacional. As perguntas foram formuladas exclusivamente às mães biológicas de crianças de zero 

a dois anos. Nas análises considerou-se apenas o aleitamento materno exclusivo, conforme 

definido pela OMS: a criança está recebendo somente leite materno, diretamente da mama ou 

extraído, e nenhum outro alimento líquido ou sólido, com exceção de gotas ou xaropes de 

vitaminas, minerais e/ou medicamentos15. 

 

Variáveis individuais da criança: Registraram-se os dados relativos ao sexo; idade: (≤24 

meses; >24 meses); Cor da pele: definida por auto declaração e categorizada em amarela, parta, 

negra e indígena; Peso ao nascer: obtido no cartão da criança e categorizada em <2.500 g ou 

≥2.500 g; Número de consultas de pré-natal: Investigado no cartão da gestante e considerando 

adequado quando houve seis ou mais consultas durante a gestação; Nascimento pré-termo: 
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Confirmado pela visualização no cartão da criança, considerando prematuro a criança que 

nasceu antes de completar 37 semanas de gestação; Internação nos últimos 12 meses: sim ou 

não. Adicionalmente, foi realizada a avaliação antropométrica do estado nutricional da mãe e 

da criança, para o que obtiveram-se as medidas de peso e estatura dos indivíduos. 

 Na verificação da massa corporal foram utilizadas balanças digitais portáteis, da marca 

Seca® (modelo 213), com capacidade para 150 kg e subdivisões de 100g, aferidas 

semanalmente contra peso padrão. 

Para medição da estatura das crianças maiores de dois anos e adultos, foram utilizados 

estadiômetros Seca® (modelo 813), com subdivisões de 0,1 cm e capacidade máxima de 220 

cm. Já o comprimento das crianças menores de dois anos foi verificado em posição de decúbito 

dorsal sobre um infantômetro dobrável Seca® (modelo 417), com subdivisões de 0,1 cm. 

O estado nutricional das crianças menores de cinco anos foi classificado segundo diferentes 

índices antropométricos, sendo consideradas as seguintes situações:  baixo peso (peso-para-idade < -

2 desvios padrão); magreza (peso-para-estatura < -2 dp); obesidade (Índice de Massa Corporal-para-

idade; IMCi > 2 dp) e, déficit estatural (estatura-para-idade < -2 dp). Os dados de peso, estatura, idade 

e sexo foram processados no software ANTHRO, o qual utiliza como padrão antropométrico as 

curvas propostas pela OMS - Organização Mundial de Saúde16.  

A avaliação antropométrica do estado nutricional das mães foi feita com base na 

classificação pelo Índice de Massa Corporal (IMC; kg/m2), conforme os pontos de corte 

propostos pela OMS: Baixo peso (< 18,5 kg/m2); Eutrofia (18,5 a 24,9 kg/m2); Sobrepeso (25,0 

a 29,9 kg/m2); e Obesidade (≥ 30,0 kg/m2)17. 

Análise Estatística 

Os dados foram digitados em dupla entrada independentes em formulário gerado no 

programa Epi-Info®, versão 7.1.3.10 (CDC, Atlanta, USA). Em seguida, os dois arquivos 

gerados foram comparados usando o recurso Datacompare desse Programa visando identificar 

e corrigir erros de digitação. O banco de dados assim constituído foi submetido a análise 

estatística utilizando-se o software Stata 13.0.  

Para verificar os fatores associados à anemia, realizou‑se análise bivariada se comparando as 

frequências segundo os diferentes preditores (teste qui quadrado) e calculando as razões de 

prevalência brutas e respectivos intervalos de confiança (IC95%) por meio de regressão de Poisson 

com ajuste robusto das variâncias. Foram selecionadas as variáveis que apresentaram significância 

estatística a um nível de 20% (p<0,20) para serem inseridas no modelo multivariável, para o que se 

utilizou análise hierárquica segundo um modelo teórico (Figura 1) proposto por Silva, Giugliani e 
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Aerts18. As diferentes variáveis foram organizadas em três blocos: 

 Bloco 1: variáveis socioeconômicas. 

 Bloco 2: variáveis maternas e práticas de aleitamento materno, suplementação com ferro e 

vitamina A. 

 Bloco 3: variáveis individuais da criança. 

As variáveis que atingiram significância estatística (p<0,05) nos blocos mais distais 

foram incluídos nas análises dos blocos seguintes e permaneceram como variável de ajuste até 

o modelo final, mesmo que nessas etapas tenham perdido significância. Portanto, todas as 

variáveis que permaneceram no modelo final foram consideradas independentemente 

associadas à anemia. 

 

Figura 1:  Modelo hierárquico dos fatores de risco da anemia na infância, adaptado de Silva, 

Giugliani e Aerts18. 
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RESULTADOS 

Foram identificadas nos domicílios sorteados 542 crianças de 6 a 59 meses de idade. De 

122 (22,5%) não foi possível a quantificação de hemoglobina em virtude de perdas amostrais 

(recusas ou ausência da criança no domicílio). Portanto, 420 crianças foram analisadas, das 

quais 50,2% eram do sexo masculino. A maior parte (88,8%) foi declarada pelas mães ou 

responsáveis como de cor preta ou parda. A prevalência de anemia foi de 38,1%.  

 Na Tabela 1 consta a distribuição da anemia (prevalência, razão de prevalência bruta e 

respectivo IC95%) segundo as características socioeconômicas das crianças.  A renda mensal 

de 63,1% das famílias era igual ou menor que um salário mínimo. A insegurança alimentar 

esteve presente em 74,9% dos domicílios, sendo que 25,8% e 14,0% sob as formas moderada e 

grave. A maioria das famílias (84,76%) era usuária de programas assistenciais do governo, 

sobretudo do Programa Bolsa Família (83,1%). Poucas famílias (25,8%) tinham acesso à 

internet, enquanto que para 41,8% não havia coleta pública de lixo. Na análise bivariada, 

nenhuma dessas variáveis se apresentaram associadas com a anemia (p>0,05). 

Na Tabela 2 encontram-se descritas as características maternas, práticas de aleitamento 

materno, suplementação de vitamina A e de sulfato ferroso e a distribuição da anemia segundo 

essas variáveis. Observou-se que 93,0% das mães possuíam idade maior ou igual a 20 anos, 

31,4% possuíam SRQ ≥ 8 (sugestivo de transtorno mental comum), enquanto que 14,6% se 

encontravam sob risco de suicídio. Cerca de 2/3 das crianças foram suplementadas com 

vitamina A nos últimos seis meses, sendo que, a não suplementação se constituiu em fator de 

risco para anemia (50,5% vs. 34,1%; p<0,004; RP=1,48; IC95%: 1,14-1,92). Considerando 

apenas as crianças menores de dois anos, somente 11,8% receberam aleitamento materno 

exclusivo até o 6º mês de vida e 21% receberam xarope de sulfato ferroso. Nenhuma dessas 

variáveis se associaram à prevalência de anemia (p>0,05).  

Comparando a prevalência de anemia entre as crianças menores de 24 meses com 

aquelas com idade superior, verificou-se que as mais jovens eram significantemente mais 

acometidas (56,1% vs. 27,5%; p<0,0001; RP=2,4; IC95%: 1,59-2,65). A prevalência de anemia 

foi menor entre as meninas em comparação aos meninos, numa magnitude muito próxima à 

significância estatística (33,5% vs. 42,6%; p<0,053; RP=0,78; IC95%: 0,61-1,00). A frequência 

de baixo peso ao nascer e prematuridade foi de 5,5% e 7,4%, respectivamente, sem associação 

significante com a variável dependente. 
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As variáveis que na análise bruta atingiram significância estatística de até 20% (p<0,20) 

foram renda familiar, número de moradores no domicílio, coleta pública de lixo, acesso à 

Internet, MINI (risco de suicídio), suplementação de vitamina A, faixa etária, sexo, obesidade 

e déficit estatural. Por isso, foram submetidas a análise multivariável, conforme os respectivos 

blocos aos quais foram alocadas segundo o modelo teórico adotado.  

No bloco 1, entraram para análise renda familiar (p=0,145), número de moradores nos 

domicílios (p=0,178), coleta pública de lixo (p=0,157) e acesso à internet (p=0,092). Todavia, 

nenhuma delas alcançou significância estatística (p>0,05), não entrando no ajuste do bloco 2. 

Neste entraram as variáveis MINI (p=0,057) e suplementação de vitamina A (p=0,04), 

permanecendo com significância estatística a suplementação de vitamina A. Portanto, essa 

variável entrou no ajuste das variáveis do bloco 3, formado pelas variáveis relativas às 

características da criança (faixa etária, sexo, obesidade e déficit estatural). No modelo final 

ajustado, as variáveis que se associaram de forma independente à anemia foram a 

suplementação com vitamina A, a faixa etária e o sexo. Portanto, não ter recebido 

suplementação de vitamina A nos últimos seis meses, ter menos de 24 meses de idade e ser do 

sexo masculino se constituíram em fator de risco para anemia. 

Quanto à tendência temporal, ao comparar a prevalência de anemia ora encontrada 

(38,1%) com o valor verificado (52,7%) por ocasião do I diagnóstico de saúde da população 

das comunidades remanescentes dos quilombos no Estado de Alagoas, realizado em 200819 

verifica-se que houve uma redução de 27,7% no número de casos de anemia (52,7% vs. 38,1%). 

Esses valores são superiores aos encontrados em dois inquéritos com amostras representativas 

das crianças de seis a 59 meses do estado de Alagoas: 38,1% em 2005 e 27,4% em 201520.Por 

outro lado, os resultados obtidos entre as crianças quilombolas e nas crianças da população 

geral de Alagoas foram superiores à prevalência encontrada para crianças brasileiras por 

ocasião da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde7. A Figura 2 ilustra esses resultados. 
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Figura 2 – Evolução da prevalência de anemia em crianças de seis a 59 meses das comunidades quilombolas 

(2008 - 2018), da população geral do estado de Alagoas (2005 - 2015) e do Brasil (2006). 

 

Tabela 1 – Distribuição da anemia (prevalência, razão de prevalência bruta e respectivo IC95%) segundo as 

características socioeconômicas das famílias de crianças quilombolas de 6 a 59 meses do estado de Alagoas, 2018. 

Variável/Categorias     n (%) 
Prevalência 

de anemia % 

RP 

não 

ajustada 

IC95% P 

Água para consumo          

    Rede geral de distribuição + Mineral   127 (30,24%) 47 (37,01%) 1   0,763 

    Cisterna + poço + caminhão pipa     293 (69,76%) 113 (38,57%) 1,04  0,79 - 1,36  

Renda familiar (salários-mínimos)         

     >2     130 (36,93%) 42 (32,31%) 1  0,92 - 1,66 0,145 

     ≤1     222 (63,07%) 89 (40,09%) 1,24    

Situação de Segurança Alimentar e Nutricional        

     SAN     104 (25,06%) 38 (36,54%) 1   0,827 

     INSAN LEVE    146 (35,18%) 57 (39,04%) 1,06  0,77 - 1,47  

     INSAN MODERADA   107 (25,78%) 49 (36,45%) 0,99  0,69 - 1,42  

     INSAN GRAVE    58 (13,98%) 25 (43,1%) 1,17  0,79 - 1,74  

Moradores no domicílio          

    ≤5     327 (77,86%) 119 (36,39%) 1  0,92 - 1,59 0,178 

    >5     93 (22,14%) 41 (44,09%) 1,21    

Escolaridade chefe          

    >8     132 (31,50%) 47 (35,61%) 1    

    ≤8     287 (68,50%) 113 (39,37%) 1,11  0,84 - 1,44 0,461 

Programa de Governo          

    Não     64 (15,24%) 20 (31,25%) 1    

    Sim     356 (84,66%) 140 (39,33%) 0,79  0,54 - 1, 17 0,221 

Coleta pública de lixo          

    Sim     242 (58,17%) 85 (35,12%) 1    

    Não     174 (41,83%) 73 (41,95%) 1,19  0,93 - 1,52 0,157 

Internet           

    Sim     108 (25,80%) 34 (31,48%) 1    

    Não     310 (74,16%) 126 (40,65%) 1,29  0,94-1,75 0,092 
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Tabela 2 – Distribuição da anemia (prevalência, razão de prevalência bruta e respectivo IC95%) segundo as 

características maternas, práticas de aleitamento materno, suplementação de vitamina A e sulfato ferroso de 

crianças quilombolas de 6 a 59 meses do estado de Alagoas, 2018. 

Variáveis   n (%) 
Prevalência 

de Anemia (%) 

RP 

não ajustada 
IC95% p 

Idade da mãe (anos)       

   ≥20   361 (93,04%) 132 (36,57%) 1,01   

   <20   27 (6,96%) 10 (37,04%) 1 0,60 - 1,68 0,961 

Saúde Mental Materna       

   SRQ < 8   273 (68,59%) 107 (39,19%) 0,83   

   SRQ ≥ 8   125 (31,41%) 41 (32,8%) 1 0,62 - 1,12 0,221 

Número de filhos       

   ≤3 filhos   306 (79,07%) 110 (35,95%) 1 0,80 - 1,49 0,555 

   >3 filhos   81 (20,93%) 32 (39,51%) 1,09   

Escolaridade materna (anos de estudo)     

   >8   145 (37,56%) 57 (39,31%) 0,89   

   ≤8   241 (62,44%) 85 (35,27%) 1 0,68 - 1,16 0,425 

MINI (Risco de Suicídio)      

  Sem risco   339 (85,39%) 15 (25,86%) 1 0.42 - 1,04 0,057 

  Com risco   58 (14,61%) 132 (38,94%) 0,66   

Tipo de Parto       

     Vaginal   239 (57,31%) 97 (40,59%) 1   

     Cesáreo   178 (42,69%) 62 (34,83%) 0,85 0,66 - 1,10 0,231 

Suplementação de Vitamina Aa      

     Sim   223 (67,17%) 76 (34,08%) 1   

     Não   109 (32,83%) 55 (50,46%) 1,48 1,14 - 1,92 0,004 

Suplementação de Sulfato Ferroso b*   

   Sim   42 (21%) 15 (48,39% 1   

   Não   158 (79%) 66 (61,11%) 1,26 0,85 - 1,87 0,205 

Amamentação exclusiva c*      

   Sim   24 (11,82%) 8 (50%) 1   

   Não   179 (88,18%) 65 (57,52%) 0,86 0,51-1,15 0,57 
a Verificado no cartão da criança a ocorrência suplementação de Vitamina A nos últimos seis meses. 
b   Informação obtida com a mãe ou responsável sobre se a criança recebeu sulfato ferroso nos últimos 3 meses.  
c Criança alimentada exclusivamente com leite materno, admitindo-se receber adicionalmente somente gotas ou 

xaropes de vitaminas, minerais e/ou medicamentos (WHO, 1991). 
* Crianças menores que 24 meses  
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Tabela 3 – Distribuição da anemia (prevalência, razão de prevalência bruta e respectivo IC95%) segundo as 

características individuais de crianças quilombolas de 6 a 59 meses do estado de Alagoas, 2018.  

Variável  n (%) 

Prevalência de Anemia 

(%) 

RP não 

ajustada IC 95% p 

Idade       

     ≥24 meses 251 (61,82%) 69 (27,49%) 1   

     < 24 meses 155 (38,18%) 87 (56,13%) 2,04 1,59 - 2,6 0,0001 

Sexo       

     Feminino 209 (49,76%) 70 (33,49%) 1   

     Masculino 211 (50,24%) 90 (42,65%) 1,27 0,99 - 1,63 0,053 

Cor da 

pele       

Branca  40 (10,36%) 15 (37,5%) 1  0,988 

Preta  65 (16,84%) 25 (38,46%) 1,02 0,61 - 1,69  

Parda  278 (72,02%) 101 (36,33%) 0,96 0,63 - 1,48  

Amarela  3 (0,78%) 1 (33,33%) 0,88 0,17 - 4,63  

Peso ao nascer      

     ≥ 2.500 g 371 (94,5%) 139 (38,5%) 1   

     < 2.500 g 21 (5,5%) 6 (28,57%) 0,74 0,37 - 1,47 0,362 

Pré-natal adequado      

     Sim  292 (79,78%) 114 (39,04%) 1   

     Não  74 (20,22%) 30 (40,54%) 1,03 0,76 - 1,41 0,814 

Pré-Termo       

     Não  388 (92,6%) 149 (38,4%) 1   

     Sim  31 (7,4%) 11 (35,48%) 0,92 0,56 - 1,51 0,748 

Internação dos 

últimos 12 meses     

     Não  378 (91,08%) 143 (37,83%) 1   

     Sim  37 (8,92%) 15 (40,54%) 0,93 0,61 - 1,40 0,746 

Obesidade      

     ≤2  353 (90,28%) 129 (36,54%) 1,29 0,90 - 1,86 0,191 

     >2  38 (9,72%) 18 (47,37%) 1   

Déficit estatural     

     ≥-2  366 (93,61%) 134 (36,61%) 1,42 0,95 - 2,11 0,124 

     <-2  25 (6,39%) 13 (52%) 1   

Baixo peso     

     ≥-2  381 (97,44%) 143 (37,53%) 1  0,874 

     <-2  10 (2,56%) 4 (40%) 1,06 0,49 - 2,30  
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Tabela 4 – Análise multivariável hierárquica por meio da regressão de Poisson para anemia e fatores associados. Crianças de 6 a 59 meses das 

comunidades quilombolas do estado de Alagoas, 2018. 
 

RP não ajustada IC 95% p 
Modelo 1   Modelo 2  Modelo 3   

 RP IC95% P RP IC95% p RP IC 95 p 

Bloco 1             

Renda familiar (salários mínimos) 

>2 1 0,92-1,66 0, 145 - - - - - - - - - 

≤1 1,24   - - - - - - - - - 

Moradores no domicílio 

≤5 1 0,92-1,59 0,178 - - - - - - - - - 

>5 1,21   - - - - - - - - - 

Coleta pública de lixo 

Sim 1 0,93-1,52 0,157 - - - - - - - - - 

Não 1,19   - - - - - - - - - 

Internet 

Sim 1 0,94-1,75 0,092 - - - - - - - - - 

Não 1,29   - - - - - - - - - 

Bloco 2              

MINI (Risco de suicídio) 
Sem risco 1 0,42-1,04 0,057 - - - - - - - - - 

Com risco 0,66   - - - - - - - - - 

Suplementação de vitamina A 

Sim 1 1,14-1,92 0,004 - - - 1 1,09 – 1,90 0,01 1 1,09 – 1,90 0,01 

Não 1,48   - - - 1,43   1,43   

Bloco 3             

Idade             

≥24 meses 1 1,59-2,6 0,0001 - - - - - - 1   

<24 meses 2,04   - - - - - - 1,98 1,48 – 2,65 0,0001 

Sexo             

Feminino 1 0,61-1,00 0,053 - - - - - - 1   

Masculino 0,78   - - - - - - 1,42 1,08 – 1,87 0,01 

Obesidadea             
≤2 1,29 0,90-1,86 0,191 - - - - - - - - - 

>2 1   - - - - - - - - - 

Desnutrição crônicab 

≥-2 1,42 0,95-2,11 0,124 - - - - - - - - - 

<-2 1   - - - - - - - - - 
a  Índice de Massa Corporal para idade > 2 desvios padrão. 
b Índice altura-para-idade < - 2 desvios padrão. 
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DISCUSSÃO 

A anemia é caracterizada por valores de hemoglobina no sangue abaixo do normal para 

idade e sexo. É um dos principais problemas de saúde pública mundial, chegando a afetar mais 

de um quarto da população do planeta. A OMS classifica a prevalência de anemia em crianças 

como grave problema de saúde pública quando essa é superior a 40%, sendo considerada uma 

situação de moderada relevância populacional quando os valores se encontram entre 20% e 

40%2. Portanto, a prevalência de 38,1% encontrada no presente trabalho estabelece essa 

carência nutricional como problema moderado de saúde pública. 

Considerando a prevalência de 52,7% encontrada em inquérito anterior, com dados 

coletados no ano de 200819, evidencia-se uma redução de 27,7% no número de crianças 

anêmicas. Apesar desse importante decréscimo, a situação continua preocupante, pois embora 

tenha passado ao status de moderada relevância, a prevalência atual encontra-se a apenas 1,9 

ponto percentual da condição de grave problema de saúde pública.  

A prevalência de 38,1% ora divulgada, quando contrastada àquelas observadas em 

outros cenários, evidenciam a maior vulnerabilidade das comunidades quilombolas à ocorrência 

de anemia. A prevalência em crianças alagoanas não quilombolas verificado em recente estudo 

foi de 27,4%20, valor que, por sua vez, é superior à prevalência encontrada (20,9%) para 

crianças brasileiras por ocasião da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde7. 

Esses diferenciais são justificados pelas iniquidades às quais encontram-se submetidas 

as comunidades quilombolas. As disparidades socioeconômicas, aliadas aos baixos níveis de 

escolaridade, aumentam o risco das famílias quilombolas a desenvolverem uma infinidade de 

problemas de saúde. Isso é ainda mais preocupante quando se trata de crianças em idade pré-

escolar, uma vez que apresentam grande vulnerabilidade biológica, tornando-as ainda mais 

susceptíveis a diversos agravos nutricionais, tais como a desnutrição energético-proteica e às 

carências de micronutrientes em geral21,22. Esse quadro de adversidades acaba por exigir uma 

maior atenção por parte do poder público para que, de forma articulada, reverta essa situação e 

garanta uma melhor qualidade de vida a essa população.  

Na análise bruta, as variáveis pertencentes ao nível distal, referentes aos fatores 

socioeconômicos, tais como renda familiar per capita, bens de consumo, escolaridade materna, 

acesso a programas assistenciais do governo e condições de moradia, não apresentaram 

associação significante com a anemia. Esse fato pode ter decorrido em virtude da 

homogeneidade apresentada pelas famílias quilombolas no que diz respeito a esses aspectos ou, 
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ainda, pelo fato de que a anemia muitas vezes se comporta como uma endemia pansocial, ou 

seja, ocorrendo sem clara distinção em diferentes categorias socioeconômicas23. 

A anemia apresentou-se mais prevalente entre crianças nos dois primeiros anos de vida, 

corroborando vários estudos que têm evidenciado a maior susceptibilidade desta faixa etária24–26. 

Por tal motivo, constitui-se, ao lado das gestantes, no público alvo das ações do Programa 

Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF)8. Crianças menores de dois anos apresentam 

maiores demandas fisiológicas devido ao crescimento e desenvolvimento, o que exige maior 

aporte de nutrientes, entre eles, o ferro. Além disso, questões alimentares também fazem parte 

desse contexto, contribuindo para um menor aporte de ferro e/ou menor aproveitamento do ferro 

ingerido. Nessa faixa etária a alimentação é basicamente láctea, podendo ocorrer alimentação 

complementar ao aleitamento materno de forma inadequada e/ou abandono precoce ou tardio do 

aleitamento materno exclusivo27,28. O lactente também apresenta pouca capacidade estomacal, o 

que limita a ingestão de alimentos29. Por outro lado, a alimentação das crianças maiores de 24 

meses é mais semelhante à de seus familiares, ocorrendo maior ingestão de alimentos com alta 

densidade de ferro heme, biodisponível30, o que difere dos mais jovens, uma vez que os leites e 

as massas alimentares são mais utilizados26. 

O Ministério da Saúde do Brasil introduziu, desde 2005, o Programa Nacional de 

Suplementação de Ferro – PNSF, direcionado a crianças de seis a 24 meses de idade, gestantes e 

lactantes até o terceiro mês pós-parto com suplementação profilática com sulfato ferroso8. Por 

outro lado, visando a maior prevenção da anemia ferropriva nesta faixa etária, a recomendação 

vigente da Sociedade Brasileira de Pediatria orienta a suplementação profilática com dose de 1mg 

de ferro elementar/kg ao dia dos três aos 24 meses de idade, independentemente do regime de 

aleitamento.  

No presente estudo foi identificado uma maior prevalência de anemia no sexo masculino 

em relação ao feminino. No mesmo sentido, Torres et al. observaram em suas análises 

realizadas em amostra de 2.992 crianças de 6 a 23 meses de idade, em 63 municípios de São 

Paulo, que, em crianças do sexo masculino, a prevalência de anemia foi de 63,1% e em crianças 

do sexo feminino, de 55,2% (p<0,05)31.  Essa diferença pode ser relacionada à maior velocidade 

de crescimento inicial em meninos, o que acarreta maior necessidade de ferro pelo organismo, 

não suprida de forma suficiente pela dieta32. Dömellof et al., em ensaio clínico randomizado 

realizado em Honduras e na Suécia, atribuíram o fato de crianças do sexo masculino 

apresentarem risco aumentado para anemia a um menor acúmulo (estoque) fetal de ferro, além 

de diferenças entre os sexos na cinética do ferro por fatores hormonais e genéticos33.  
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Na análise ajustada também se verificou que a suplementação com vitamina A se 

constituiu em um fator de proteção independente e significante contra a anemia. Embora os 

mecanismos envolvidos nesse processo ainda não estejam devidamente esclarecidos, sabe-se 

que os retinóides podem estimular a eritropoiese através de um efeito direto sobre os últimos 

estágios do desenvolvimento das hemácias. In vitro, o ácido retinóico, sinergicamente com a 

eritropoietina, estimula a formação de colônias de unidades formadoras de eritrócitos34. Além 

do efeito sobre a eritropoiese, outros mecanismos que poderiam explicar o efeito da vitamina 

A sobre a anemia seriam o aumento da resistência à infecção (a infecção promove anemia) e o 

aumento da efetividade na absorção de ferro e/ou de sua utilização metabólica34. 

Coerente com os nossos resultados, o trabalho de Semba et al. , baseado em análise de 

dados de estudos observacionais conduzidos em 12 países da África, Américas e Ásia, observou 

que a melhoria dos níveis de vitamina A promoveu uma redução no número de indivíduos 

anêmicos35. Cunha et al. realizaram uma metanálise de ensaios clínicos e concluíram que a 

suplementação de vitamina A, isoladamente, pode reduzir o risco de anemia, melhorando os 

níveis de hemoglobina e ferritina em indivíduos com baixos níveis séricos de retinol36.  

Al-Mekhlafi et al. realizaram um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado 

por placebo, envolvendo 250 escolares da Malásia, visando investigar os efeitos da 

suplementação de uma única dose de vitamina A (200.000 UI) sobre os índices de status de 

ferro e da anemia37. O efeito foi avaliado após 3 meses da suplementação. Os resultados 

mostraram que a aumento no nível de ferritina sérica e os incrementos na hemoglobina, ferro 

sérico e saturação de transferrina foram estatisticamente significantes entre as crianças alocadas 

para o grupo de vitamina A em comparação com as alocadas para o grupo placebo. Concluiu-

se que a suplementação com vitamina A exerceu um impacto significativo nos índices relativos 

ao status de ferro e na prevalência de anemia por deficiência de ferro, recomendando que essa 

estratégia, aliada à transmissão de conhecimentos relacionados ao consumo de alimentos 

nutritivos, deve ser considerada nos esforços para melhorar o estado nutricional e a condição 

de saúde de crianças em vulnerabilidade social, a exemplo das crianças quilombolas abordadas 

no presente estudo37. 

Portanto, no contexto das doenças carenciais específicas, a anemia por deficiência de 

ferro e a deficiência de vitamina A (DVA) configuram-se como importantes problemas de saúde 

pública, em virtude de suas elevadas prevalências e consequências adversas, especialmente em 

países em desenvolvimento e entre grupos mais vulneráveis, como as crianças menores de cinco 

anos23 e, em especial, entre aquelas pertencentes às comunidades quilombolas. 
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O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (PNSVITA), apresenta, dentre 

outros, o objetivo de reduzir e controlar a deficiência nutricional de vitamina A em crianças de 

6 a 59 meses de idade. Assim, crianças entre 6 e 11 meses, são contempladas profilaticamente 

com apenas uma única dose correspondente a 100.000 UI e, em seguida, os pais ou responsáveis 

devem ser orientados a retornar com a criança na Unidade Básica de Saúde (UBS) para receber 

as doses 200.000 UI semestrais subsequentes8. O fato dessa suplementação ser administrada 

diretamente por um profissional da rede básica de saúde e por apenas uma ocasião num 

semestre, parece conferir maior efetividade a esse Programa, ao contrário do PNSF, cuja 

suplementação de ferro depende, além da questão da cobertura (acesso ao sulfato ferroso), da 

adesão e da atenção dos responsáveis da criança no que diz respeito à correta administração 

diária do suplemento8. Tais aspectos, certamente contribuem para redução da efetividade do 

PNS38 e esta, talvez, explique a falta de associação entre o acesso ao Programa e a anemia, 

conforme observado neste estudo. 

Uma limitação do presente estudo foi não investigar mais de um parâmetro bioquímico na 

avaliação da anemia das crianças. O nível de hemoglobina é o recurso diagnóstico mais utilizado 

na detecção da doença em estudos epidemiológicos de base populacional, isso por razões de 

logística, custo, praticidade e boa aceitação por parte da população. No entanto, embora identifique 

a condição de anemia, não possibilita discriminar a etiologia desta e, portanto, o tipo específico de 

anemia39. Todavia, segundo a OMS, onde existe alta prevalência de anemia espera-se que 

aproximadamente 50% dos casos considerados são devido a deficiência de ferro, apesar dessa 

proporção variar entre os grupos populacionais e em diferentes áreas, de acordo com as condições 

locais2. 

CONCLUSÃO 

A prevalência de anemia em crianças quilombolas do estado de Alagoas vem declinando 

de forma importante, deixando de ser um grave problema de saúde pública. Todavia, a 

prevalência identificada ainda se encontra em patamar inaceitável e muito próximo do limite 

estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (40%) para se caracterizar sob essa condição. 

 Os fatores de risco independentemente associados à anemia foram ter menos de 24 

meses de idade, ser do sexo masculino e não ter acesso à suplementação de vitamina A. 

Portanto, indivíduos dessa faixa etária, sobretudo os meninos, devem receber atenção prioritária 

nas estratégias de prevenção e controle. Recomenda-se maior esforço dos profissionais e 

gestores das políticas públicas de saúde visando o aumento da cobertura do programa de 

suplementação de vitamina A. 
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Há necessidade de mais estudos quanto à efetividade do programa de suplementação de 

sulfato ferroso (cobertura, adesão e cumprimento das atividades de educação e saúde), pois a 

falta de associação dessa suplementação com a anemia foi um achado inesperado, haja vista os 

inúmeros estudos que atestam a eficácia dessa suplementação no incremento dos níveis de 

hemoglobina dos indivíduos. 
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