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Resumo 

Introdução: O panorama nutricional da infância brasileira nas últimas décadas 
caracteriza-se por tendência ao declínio da prevalência da desnutrição com manutenção 
da prevalência de anemia, principalmente a ferropriva. Contudo, desigualdades 
regionais ainda persistem especialmente na região norte do país. A substituição precoce 
e inadequada do aleitamento materno por outros alimentos tem sido considerada 
principal responsável pelas deficiências nutricionais entre menores de dois anos. 

Objetivo: Caracterizar a evolução das práticas de aleitamento materno, prevalências de 
anemia, deficiência de ferro e desnutrição em crianças menores de 2 anos em área 
urbana de Acrelândia, Estado do Acre.  

Métodos: Análise temporal de dois inquéritos transversais de base populacional 
realizados em 2003 (n= 170) e 2007 (n= 224). Informações sobre condições 
socioeconômicas, morbidade e aleitamento materno foram obtidas por meio de 
questionário estruturado. Peso e comprimento das crianças foram medidos pela equipe 
de pesquisa, sendo considerada desnutrida a criança cujo indicador de altura para idade 
encontrava-se abaixo de –2 escores z, segundo padrão da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Avaliaram-se as concentrações de hemoglobina sanguínea (maiores de 6 
meses de idade), ferritina e receptor de transferrina plasmáticos para diagnóstico de 
anemia e deficiência de ferro segundo critérios da OMS.  

Resultados: Na comparação entre os inquéritos 2003 e 2007, não houve diferenças 
estatisticamente significantes nas prevalências (intervalo com 95% de confiança) de 
aleitamento materno total de 46% (39%-54%) para 53% (46%-59%), aleitamento 
materno exclusivo em menores de 6 meses de 23% (10%-41%) para 16% (6%-34%), 
desnutrição de 9% (5%-14%) para 11% (8%-16%), anemia de 48% (39%-56%) para 
40% (33%-47%) e anemia ferropriva de 36% (28%-45%) para 36% (29%-44%), 
respectivamente. No entanto, houve aumento na prevalência de deficiência de ferro de 
62% (53%-70%) para 81% (75%-86%) (teste do χ2, p≤0,001).  

Conclusão: A presente análise não observou melhorias na prática de aleitamento 
materno total e exclusivo e na ocorrência de anemia no período analisado, revelando um 
cenário preocupante para saúde pública com aumento significativo da prevalência de 
deficiência de ferro nas crianças estudadas.  

 

Descritores: Aleitamento materno, anemia, deficiência de ferro, desnutrição, Acre. 
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Abstract 

Introduction: The nutritional picture of Brazilian infancy in recent decades is 
characterized by a downward trend in the prevalence of malnutrition and unchanged 
prevalence of anemia, especially iron deficiency anemia. However, regional inequalities 
persist, particularly in the North of the country. The early and inadequate introduction 
of foods has been considered the main factor responsible for nutritional deficiencies 
among children younger than two years of age.  

Objective: To characterize trends in breastfeeding practices and the prevalence of 
anemia, iron deficiency and malnutrition, among children younger than 2 years of age, 
in an urban area of Acrelandia, Acre State.  

Methods: Temporal analysis of two cross-sectional population-based surveys 
conducted in 2003 (n = 170) and 2007 (n = 224). Information on socioeconomic status, 
morbidity, and breastfeeding were obtained using a structured questionnaire. Child 
weight and length were measured by the research team and children whose height for 
age indicator was below -2 z-scores were considered malnourished, according to World 
Health Organization standards (WHO). Blood hemoglobin (in children older than 6 
months), as well as plasma ferritin and soluble transferrin receptor concentrations were 
evaluated to screen for anemia and iron deficiency, according to WHO criteria.  

Results: Comparison between the 2003 and 2007 surveys revealed no statistically 
significant differences in the prevalence (95% confidence intervals) of breastfeeding: 
46% (39% -54%) to 53% (46% - 59%), exclusive breastfeeding in infants younger than 
6 months of age: 23% (10% - 41%) to 16% (6% -34%), malnutrition: 9% (5% - 14%) to 
11% (8% - 16%), anemia:48% (39% - 56%) to 40% (33% - 47%) or iron deficiency 
anemia: 36% (28% - 45%) to 36% (29% - 44%), respectively. However, an increase in 
the prevalence of iron deficiency from 62% (53% - 70%) to 81% (75% - 86%) was 
observed (χ² test, p ≤ 0.001).  

Conclusion: In the analyzed period, no improvements were observed in the prevalence 
of total and exclusive breastfeeding or in the occurrence of anemia, exposing an 
worrying scenario for public health, with a significant increase in the prevalence of iron 
deficiency in the studied infants and toddlers. 

 

Descriptors: breastfeeding, anemia, iron deficiency, malnutrition, Acre. 
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1. Introdução 
 

A prática de aleitamento materno e as prevalências de anemia, deficiência de 

ferro e de desnutrição apresentam uma estreita relação em crianças pequenas, sendo 

importantes indicadores de saúde. Os indicadores de saúde infantil foram desenvolvidos 

para auxiliarem na análise da informação sobre perfil saúde de uma população, 

auxiliando, dessa forma, na compreensão de fenômenos complexos da sociedade – 

determinantes, muitas vezes, do processo saúde-doença. A interpretação de tais 

indicadores permite sua transmissão aos diversos níveis da sociedade, contribuindo para 

o acompanhamento da evolução dos indicadores de saúde materno-infantil - essencial 

na avaliação do impacto de mudanças sociais e econômicas – bem como para uma 

adequada planificação de políticas, avançando na modernização institucional através da 

otimização do manejo das informações (VICTORA CG et al 1996; RAMOS TB 1997). 

A mortalidade infantil é um importante indicador de saúde infantil. No mundo, 

cerca de 1,5 milhão de crianças morrem a cada dia por serem alimentadas de forma 

inapropriada. No Brasil, dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

revelaram que a taxa de mortalidade infantil na década de 1980 foi em torno de 83 

mortes por mil nascidos vivos – valor que representou redução de 33% e 27% sobre as 

taxas encontradas nas décadas de 1960 e 1970, respectivamente. Entre os anos de 1990 

e 2000, esse índice passou de 47 para menos de 30 mortes por mil nascidos vivos, sendo 

essa melhoria atribuída a importantes medidas tomadas pelo Ministério da Saúde como 

ampliação do Programa Saúde da Família, diminuição da prevalência de doenças 

infecciosas e redução da mortalidade por diarréia (MS 2008).  

Dados recentes do Indicador e Dados Básicos do Ministério da Saúde (IDB 

2008) revelaram que o número de óbitos em menores de 5 anos por mil nascidos vivos 

foi de 32,0% em 2000, apresentando redução para 24,8% em 2006. A região Norte e o 
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estado do Acre apresentaram valores superiores à média nacional: 33,4% e 42,3%, 

respectivamente, no ano de 2000 e 27,0% e 34,5%, respectivamente, no ano de 2006.  

No entanto, apesar do declínio nas taxas de mortalidade infantil nas últimas 

décadas, tais valores ainda são relevantes em regiões com menores taxas de 

desenvolvimento econômico (SIMOES CCS e MONTEIRO CA 1995). Segundo o 

Ministério da Saúde (MS) (2008), o risco de morte em menores de 5 anos é 140% 

superior em crianças residentes no Nordeste, 95% mais elevado na região Norte e 30% 

no Centro-Oeste quando comparados aos das crianças residentes na região Sul do 

Brasil. 

Crianças brasileiras, sobretudo as mais pobres, apresentam desvantagens com 

relação à cobertura das intervenções de sobrevivência infantil. Alguns autores discutem 

a necessidade e importância de uma boa cobertura e qualidade das intervenções para 

torná-las efetivas (VICTORA C e BARROS FC 2005). No Brasil, alguns inquéritos 

nacionais de saúde e nutrição foram realizados nos últimos anos com o objetivo de 

avaliar as prevalências dos indicadores de saúde infantil permitindo, desse modo, 

acompanhar e avaliar sua evolução ao longo do tempo. Os principais achados desses 

inquéritos e de outros estudos internacionais são descritos a seguir em relação aos 

indicadores de saúde infantil relacionados às práticas de aleitamento materno, anemia, 

deficiência de ferro e desnutrição. 

1.1 Práticas de aleitamento materno  
 

1.1.1 Caracterização e prevalências das práticas de aleitamento materno 

Amamentar é um ato de profunda interação entre mãe e filho, capaz de 

influenciar o estado nutricional da criança, sua habilidade em se defender de infecções, 

sua fisiologia e seu desenvolvimento cognitivo e emocional, além de apresentar 

implicações na saúde física e psíquica da mãe (MS 2009).  
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O leite materno é reconhecido, cientificamente, como uma fonte segura de 

alimentação por nutrir e suprir as especificidades fisiológicas do organismo (MS 2002; 

WHO 2009). Composto por água, vitaminas e sais minerais como o ferro fornece, 

também, imunoglobulinas e muitos outros componentes que asseguram proteção 

imunológica ao lactente e, embora a quantidade de ferro no leite humano não seja alta 

(0,1 a 1,6 mg/L), sua biodisponibilidade é elevada (cerca de 50%), podendo suprir as 

necessidades nutricionais da criança nos primeiros seis meses de vida atuando na 

prevenção da anemia e, portanto, na manutenção dos níveis normais de hemoglobina 

(AKRE J 1997, WHO 1998, DALLMAN PR 1990). 

Existem diferentes indicadores das práticas de aleitamento materno segundo as 

definições adotadas pela Organização Mundial da Saúde [OMS] (MS 2009): 

� Aleitamento materno exclusivo:  

A criança ingere somente leite materno, direto da mama ou 

ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem líquidos ou sólidos, 

com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de 

reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos; 

� Aleitamento materno predominante:  

A criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de 

água (água adocicada, chás, infusões), suco de frutas e fluidos rituais; 

� Aleitamento materno:  

A criança recebe leite materno (direto da mama ou ordenhado), 

independente de receber ou não outros alimentos; 

� Aleitamento materno complementado:  
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A criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou 

semi-sólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-

lo; 

� Aleitamento materno misto ou parcial:  

A criança recebe leite materno e outros tipos de leite. 

 

A OMS, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Ministério 

da Saúde preconizam o Aleitamento Materno Exclusivo até o primeiro semestre de vida 

das crianças. Após esse período, alimentos complementares, definidos como qualquer 

alimento nutritivo, sólido ou líquido, diferente do leite materno, devem ser introduzidos 

à dieta de bebês objetivando-se a elevação das quotas de energia e micronutrientes 

como, por exemplo, o ferro exógeno; e a prática de amamentação deve ser mantida até, 

pelo menos, os dois anos de vida (UNICEF/SSB 1995; GIUGLIANI ER & VICTORA 

CG 2000; MS 2002; WHO 2001).  

Os benefícios da amamentação foram comprovados em diversos estudos. O 

aleitamento materno poderia evitar 13% das mortes em crianças menores de 5 anos em 

todo o mundo por causas preveníveis sendo que nenhuma outra estratégia isolada 

alcança este impacto na redução da mortalidade infantil em menores de 5 anos (JONES 

G et al 2003). No Brasil, estudos conduzidos em 14 municípios da Grande São Paulo, 

demonstraram que a estimativa média de impacto da amamentação sobre o Coeficiente 

de Mortalidade Infantil foi de 9,3%, com variações entre os municípios de 3,6% a 13% 

(ESCUDER MML, VENANCIO SI, PEREIRA JCR 2003). A mortalidade por doenças 

infecciosas é seis vezes maior em crianças menores de 2 meses não amamentadas, 

diminuindo com o aumento da idade (WHO 2000). Em Pelotas (RS), um estudo 

conduzido por VICTORA (1987) demonstrou que crianças menores que 2 meses que 
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não recebiam leite materno apresentaram chance 24,7 vezes maior de morrer por 

diarréia e 3,3 vezes maior de morrer por doença respiratória em comparação com 

crianças amamentadas exclusivamente; para crianças entre 2 e 12 meses os riscos foram 

3,5 e 2,0, respectivamente, na mesma comparação. Quando o aleitamento deixa de ser 

exclusivo com a introdução de água ou chás – prática considerada até pouco tempo 

inofensivas – a proteção diminui e o risco de diarréia nos primeiros seis meses de vida 

pode dobrar (BROWN et al 1989). 

 A mortalidade infantil também está associada com a escolaridade materna e ao 

nível socioeconômico. Segundo a OMS (2000), bebês de mães com maior escolaridade 

e que não amamentavam apresentaram risco de morte 3,5 vezes maior do que crianças 

amamentadas; para as mães de menor escolaridade, o risco era 7,6 vezes maior. 

Os benefícios da amamentação incluem a diminuição no risco de alergias 

alimentares, hipertensão, colesterol alto, diabetes, obesidade, além da contribuição no 

desenvolvimento cognitivo e da cavidade bucal (HORTA et al 2007; STUEBE et al 

2005; VAN ODIJK et al 2003; DEWEY KG 2003; ANDERSON JW, JOHNSTONE 

BM, REMLEY DT 1999; MS 2009). Em mulheres, o risco de contrair o câncer de 

mama diminui 4,3% a cada 12 meses de duração da amamentação, conforme 

demonstrado pelo COLLABORATIVE GROUP ON HORMONAL FACTORS IN 

BREAST CÂNCER (2002). Além disso, a amamentação oferece um menor custo 

financeiro dado que fórmulas infantis, mamadeiras e outros artefatos apresentam um 

elevado gasto, especialmente para as famílias com pouca renda (MS 2002, MS 2009).   

Diversos estudos nacionais avaliaram as prevalências e a duração das medianas 

de aleitamento materno e de aleitamento materno exclusivo nos últimos anos. Os 

resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 

(PNDS) de 2006 demonstrou que quase 50% dos menores de 2 meses estavam em AME 
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enquanto que 15,1% estavam em aleitamento materno predominante. Verificou-se que, 

nas faixas etárias seguintes, a proporção de lactentes em AME decresce rapidamente, 

atingindo 15,3% entre o 4º e o 6º mês vida – período em que 62% das crianças 

amamentadas estavam em alimentação complementar. A tabela 1 apresenta a duração 

mediana de aleitamento materno exclusivo e total em crianças por grupo etário, e ano de 

realização de inquérito nacional segundo macro-regiões do país.  
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Tabela 1. Duração mediana de aleitamento materno exclusivo e total em crianças por grupo etário e ano de realização de inquérito nacional 
segundo macro-regiões do país. Brasil, 2011. 

Grupo etário (meses) /  

Inquéritos nacionais 
Brasil Região Norte 

Região 

Nordeste 

Região Centro-

Oeste 
Região Sul Região Sudeste 

 Aleitamento Materno Exclusivo em meses (dias) 

<6 meses       
PPAM-CDF 1999* 0,78 (23,4) 0,80 (24,0)         
PPAM-CDF 2008* 1,80 (54,1) 2,21 (66,3) 1,16 (34,9) 2,22 (66,6) 1,98 (59,34) 1,83 (55,02) 

<24 meses       
PNDS 2006** 2,17 (65,1) 2,14 (64,2) 2,23 (66,9) 2,46 (73,8) 2,50 (75,0) 1,97 (59,1) 

<36 meses       
PNDS 1996** 1,10 (33,0) 1,40 (42,0) 0,70 (21,0) 0,70 (21,0) 1,70 (51,0) 1,90 (57,0) 
PNDS 2006** 2,23 (66,9) 2,14 (64,2) 2,23 (66,9) 2,46 (73,8) 2,63 (78,9) 1,97 (59,1) 

 Aleitamento Materno em meses (dias) 

<6 meses       

PPAM-CDF 1999* 9,86 (295,9) 13,80 (414,2)         

<12 meses       
PPAM-CDF 2008* 11,20 (341,6) 14,49 (434,8) 11,56 (346,8) 12,46 (373,7) 10,07 (302,1) 10,12 (303,5) 

<24 meses       
PNDS 2006** 7,59 (227,7) 8,44 (253,2) 6,83 (204,9) 6,90 (207,0) 7,43 (222,9) 7,66 (229,8) 

<36 meses       
PNDS 1996** 7,00 (210,0) 10,30 (309,0) 9,80 (294,0) 7,00 (210,0) 7,10 (213,0) 6,00 (180,0) 

PNDS 2006** 9,36 (280,8) 9,66 (289,8) 9,63 (288,9) 8,61 (258,3) 9,63 (288,9) 9,36 (280,8) 

*PPAM-CDF: Pesquisa de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e no DF, realizada nos anos de 1999 e 2008.  
**PNDS: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher realizada no Brasil nos anos de 1996 e 2006.  
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Apesar de todas as evidências científicas e dos esforços de diversos organismos 

nacionais e internacionais provarem a superioridade da amamentação sobre outras 

formas de alimentação em crianças pequenas, as prevalências de aleitamento materno 

no Brasil, especialmente a exclusiva, estão muito aquém do recomendado (PNDS 2006) 

– apesar da melhora ao longo dos anos. 

Segundo a PNDS (2006), entre os lactentes compreendidos na faixa etária entre 

4 e 5 meses, o consumo de leites não-maternos, mingaus e comidas de sal 

representavam 41,7%, 31,6% e 22% de suas dietas, respectivamente. A utilização do 

leite de vaca na alimentação complementar de crianças pequenas além de conter baixo 

teor de ferro biodisponível, quando in natura, compromete a mucosa intestinal 

provocando micro-hemorragias e, consequentemente, pequenas perdas sanguíneas, além 

de ser considerado um importante determinante do Diabetes mellitus Tipo I, podendo 

aumentar o risco de seu aparecimento em 50% (ADMINISTRATIVE COMMITTEE 

ON COORDINATION 1997). 

A alimentação complementar tem a função de oferecer energia e micronutrientes 

necessários para o crescimento saudável e pleno desenvolvimento das crianças. As 

situações mais comuns relacionadas à alimentação complementar inadequada são: 

anemia, excesso de peso e desnutrição (MS 2009). 

Entre alguns artefatos que colocam em risco o sucesso do aleitamento materno 

estão o uso de chupeta e mamadeira ou chuquinha. Segundo a OMS (1998b), o uso de 

mamadeiras para ofertar líquidos à criança pode ser uma prática prejudicial por ser uma 

importante fonte de contaminação, além de reduzir o tempo de sucção das mamas 

interferindo na amamentação sob livre demanda, alterar a dinâmica oral e retardar o 

estabelecimento da lactação. Situação semelhante ocorre com o uso de chupetas. 

Segundo VICTORA (1997), crianças que usavam chupeta, em geral, apresentavam 
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chance 2,5 vezes maior de parar a amamentação e, possivelmente seu uso é um 

excelente marcador de que a mãe e o bebê apresentam dificuldades no ato de 

amamentar. A PNDS (2006) demonstrou a alta prevalência desses artefatos em crianças 

menores de 24 meses, sendo 27,6% para o uso de chupeta e 53,8% para o uso de 

mamadeira. 

 

1.1.2 Estratégias adotadas no Brasil para promoção do aleitamento materno  

 No Brasil, a evolução histórica das conquistas na temática do aleitamento 

materno inclui o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM) em 

1981, e a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL – 

resolução 31, de 12 de outubro de 1992, do Conselho Nacional de Saúde) em 1992, a 

qual foi revisada e aprimorada em 2001/2002 com base no Código Internacional de 

Comercialização de Substitutos de Leite Materno aprovado, em 1981, pela Assembléia 

Mundial de Saúde. A partir de então, diversas ações de incentivo à amamentação 

surgiram e permanecem até os dias atuais, tendo como base os pilares de apoio, 

promoção e proteção à prática do aleitamento materno exclusivo até os seis meses e 

complementado até os dois anos de idade ou mais, que incluem (Monteiro R 2006; MS 

2010; MS 2011; FIOCRUZ 2011): 

Ações de Apoio à Amamentação:  

� Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC): Criada há 20 anos a 

partir da Declaração de Innocenti, na qual foram determinadas metas e 

objetivos para a promoção da amamentação exclusiva até os quatro ou 

seis meses e continuada até o segundo ano de vida ou mais, credencia os 

hospitais que cumprem os “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento 

Materno” propostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e o 
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Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). No Brasil, 335 

maternidades já foram credenciadas na Iniciativa (Portaria nº 765, de 16 

de dezembro de 2004);   

� Rede de Bancos de Leite Humano: Medida eficaz para as políticas 

públicas de amamentação (Resolução RDC n] 171, de 4 de setembro de 

2006); 

� Unidade Básica de Saúde Amiga da Amamentação (IUBAAM): 

Preconizar os “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno” da 

IUBAAM, propostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) (Resolução SES  N° 

2673, de 02 de março de 2005) ; 

� Projeto “Carteiro Amigo” – Incentivo ao aleitamento materno: 

Estratégia adotada pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em conjunto com o 

UNICEF; 

� Projeto “Bombeiro Amigo da Criança”: A parceria entre o Corpo de 

Bombeiros e os Bancos de Leite Humano teve o objetivo inicial de coleta 

do leite humano para melhorar o estoque de leite destinado ao 

atendimento de bebês internados nas Unidades Neonatais. 

 

Ações de Promoção à Amamentação 

� Semana Mundial da Amamentação (SMAM): Celebrada anualmente 

de 1º a 7 de agosto, foi idealizada pela (World Alliance for Breastfeeding 

Action – Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno) e é 

comemorada desde 1992 em mais de 150 países com o propósito de 
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promover, proteger e apoiar o aleitamento materno (Portaria nº2394, de 7 

de outubro de 2009); 

� Dia Nacional de Doação de Leite Humano: Comemorado no dia 1º de 

outubro, representa uma ação de sensibilização da sociedade para 

ressalvar a importância da doação do leite humano para os Bancos de 

Leite do Brasil (Portaria nº 1893, de 2 de outubro de 2003, Artigo 1º). 

 

Ação de Proteção à Amamentação 

�  Norma Brasileira para a Comercialização de Alimentos para 

Lactentes e Crianças de Primeira Infância e de Bicos, Chupetas e 

Mamadeiras (NBCAL) (Portaria nº 2.051 de 09 de novembro de 2001); 

� Estabilidade para a Gestante: Segundo a Constituição Federal é vedada 

a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a 

confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (CLT artigo 391, 

seção V) 

� Licença maternidade: A Constituição garante para todas as mulheres 

trabalhadoras sob o regime CLT, o direito a 120 dias de licença (CLT 

artigo 392, seção V). A Lei 11.770, publicada em 9 de setembro de 2008, 

mediante concessão de incentivo fiscal, estimula as empresas a 

ampliarem a licença maternidade das suas trabalhadoras para seis meses. 

� Licença paternidade: Todos os pais trabalhadores têm direito a cinco 

dias de licença, a contar do dia do nascimento do filho (CLT capítulo II 

artigo 7º, XIX); 
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� Pausas para amamentar: Até os seis meses de idade do filho, a mulher 

tem direito a dois descansos especiais, de meia hora cada um, durante a 

jornada de trabalho, para amamentar (CLT artigo 396, seção V); 

� Creche / Berçário: Necessário em estabelecimentos que empregarem 

mais de 30 mulheres com idade superior a 16 anos (CLT artigo 389 seção 

IV / Portaria 3296, de 03/09/1986, artigo 1º); 

� Salas de apoio à amamentação: Iniciativa complementar à instalação de 

creches nas empresas (Portaria nº 193, de 23 de fevereiro de 2010); 

� Comissão Nacional de Monitoramento e Avaliação da 

Implementação do Pacto Nacional pela redução da Mortalidade 

Materna e Neonatal: Para se fazer cumprir os objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, em especial, os objetivos quatro e cinco 

cuja meta, respectivamente, é a redução em dois terços da mortalidade de 

crianças menores de cinco anos e a redução em três quartos da taxa de 

mortalidade materna no período de 1990 a 2015 (portaria nº 2.801, de 18 

de novembro de 2008). 

 

1.2 Anemia, anemia por deficiência de ferro e deficiência de ferro 
 

 
1.2.1 Epidemiologia da anemia, anemia por deficiência de ferro e deficiência de 

ferro  

A anemia nutricional é definida, segundo publicação da OMS (1997) como um 

estado em que a hemoglobina sanguínea encontra-se em concentrações anormalmente 

baixas em decorrência da carência de um ou mais nutrientes essenciais. Dentre todos os 

tipos de anemia existentes no mundo, estima-se que, aproximadamente, 90% sejam 
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decorrentes da deficiência de ferro, caracterizando-a como um problema global de saúde 

pública em países desenvolvidos e em desenvolvimento, com sérias consequências para 

a saúde humana e para o desenvolvimento social e econômico de um país (WHO 2008; 

MS 2007).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), dentre um total de 197 

países, 150 apresentam anemia como um problema moderado ou grave de saúde 

pública. Estima-se que 66% a 80% da população mundial sejam deficientes em ferro e 

30% anêmicos, ou seja, aproximadamente 2 bilhões de indivíduos (OMS 2004).  

Entre os grupos de maior vulnerabilidade estão os lactentes, pré-escolares, 

adolescentes, gestantes e mulheres em idade fértil, sendo que as crianças e gestantes, 

particularmente, representam grande preocupação em virtude do aumento de suas 

necessidades de ferro, induzidas pela rápida expansão de células vermelhas aliado ao 

acentuado crescimento e desenvolvimento dos tecidos (SZARFARC SC et al 1995; 

WHO 2000). Em termos mundiais, a anemia acomete 47,4% das crianças menores de 

cinco anos e 41,8% das gestantes (WHO 2004). Em crianças com idade entre 6 e 9 

meses, a prevalência de anemia é alarmante: 64-93% na África Subsaariana, 70-85% no 

sudeste asiático e 59-75% no Caribe e na América Latina (LUTTER CK 2008). 

Em crianças, a deficiência de ferro e a anemia ferropriva geram grande 

preocupação em virtude das alterações que acarretam no desenvolvimento cognitivo, 

comportamental e na morbidade, além de prejuízos no crescimento, no sistema 

imunológico e na capacidade física; com comprometimento da produtividade na vida 

adulta (WHO 2001; WHO 2008). Os impactos negativos no desenvolvimento 

socioeconômico do país incluem aumento dos gastos com medidas terapêuticas no setor 

público e privado, aumento da mortalidade materna com implicações na produtividade 
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e, em longo prazo, comprometimento do desenvolvimento mental na formação do 

capital humano (WHO 2001). 

No Brasil, a prevalência de anemia ferropriva apresenta tendência ascendente 

nas últimas décadas, atingindo proporções epidêmicas (MONTEIRO CA et al 2000) que 

oscilam entre 30% e 60% como demonstrado em alguns estudos de base populacional: 

50% no semi-árido baiano (ASSIS MO et al 1997), 54% no sul Brasileiro (NEUMANN 

et al 2000), 80% em Recife/PE (OSORIO MM et al 2001), 36% na Paraíba (OLIVEIRA 

RS et al 2002) e 60% em Viçosa/MG (SILVA DG et al 2002; MIRANDA AS et al 

2003). No município de São Paulo, estudo realizado com crianças compreendidas na 

faixa etária entre 6 e 24 meses demonstrou aumento significativo nas prevalências de 

anemia: 35% na década de 70 (SINGULEM DM  et al 1978) para 69% na década de 90 

(MONTEIRO CA et al 2000). 

Dados da PNDS (2006) demonstraram que, no Brasil, a anemia por deficiência 

de ferro (ADF) esteve presente em 20,9% (Hb<11,0mg/dL) e 8,7% (Hb<9,5 mg/dL) das 

crianças. Na região Norte, a prevalência de ADF foi de 10,4% (Hb<11 mg/dL). 

Um estudo transversal realizado em Acrelândia, Acre, em 2007, verificou que 

dentre as crianças menores de 24 meses com histórico alimentar completo (n=69) 33,3% 

apresentaram anemia, 52,2% deficiência de ferro e 23,2% anemia por deficiência de 

ferro (CASTRO TG  et al 2009). 

 

1.2.2 Etiologia da anemia, anemia por deficiência de ferro e deficiência de ferro 

A anemia é o resultado de uma variedade de causas que podem ser isoladas, mas 

com freqüência coexistem, sendo um indicador para a saúde e nutrição deficientes 

(WHO 2008). A ausência de vários nutrientes como folato, proteínas, vitamina B12, 

vitamina A, cobre, riboflavina e, principalmente, o ferro, contribuem para a ocorrência 
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das anemias carenciais. A anemia por deficiência de ferro é, atualmente, um dos 

problemas nutricionais mais prevalentes no mundo sendo, na maioria das vezes, 

determinada pela ingestão deficiente de alimentos ricos em ferro, pela utilização 

orgânica inadequada devido a dietas ricas em fitatos e compostos fenólicos ou em 

virtude de períodos da vida, como o crescimento e a gestação, em que os requerimentos 

de ferro são elevados (MS 2007; WHO 2008). As doenças infecciosas e parasitárias 

também contribuem para a instalação da anemia (WHO 2001). 

No cenário da anemia, a deficiência de ferro é a determinante causal mais 

significante e, por esse motivo, a prevalência de anemia tem sido utilizada como proxy 

para anemia por deficiência de ferro (WHO 2008). A deficiência de ferro decorre de um 

balanço negativo do mineral em longo prazo e, quando esta deficiência atinge níveis 

mais graves, resulta em anemia por deficiência de ferro ou anemia ferropriva (UNICEF 

2001). A carência deste mineral ocorre de forma gradual e progressiva no organismo e 

envolve três estágios (BEARD JL et al 1996; PAIVA AA et al 2004). O primeiro 

estágio caracteriza-se pela depleção de ferro e decorre da diminuição da ferritina sérica, 

a qual, por sua vez, está relacionada diretamente com as reservas do mineral no 

organismo (DALLMAN PR e REEVES JD 1984). O segundo estágio é o indicativo da 

deficiência de ferro (demonstrado pela eritropoiese deficiente em ferro) e resulta em 

alterações bioquímicas que comprometem a síntese de hemoglobina, ainda que a 

concentração de hemoglobina não esteja alterada. A partir desse momento, há a 

instalação do terceiro estágio com redução da concentração de hemoglobina sanguínea e 

possível evolução para o quadro da anemia e suas repercussões funcionais (BEARD JL 

et al 1996; PAIVA AA et al 2004). 

Entre os principais fatores de risco para a anemia estão a prematuridade, a baixa 

reserva de ferro fetal, o baixo peso ao nascer, a baixa concentração de hemoglobina no 
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recém-nascido e o baixo nível socioeconômico, além da curta duração do aleitamento 

materno aliado à ingestão, muitas vezes precoce (em crianças com idades inferiores a 

seis meses), de alimentos com baixa densidade energética e limitado conteúdo de ferro 

ou com ferro de baixa biodisponibilidade. Deve-se ressaltar ainda, a presença dos 

componentes inibidores da absorção do mineral que podem estar presentes em 

alimentos que compõem a dieta de desmame como, por exemplo, leite de outras fontes 

que não a humana e chás (CANADIAN PAEDIATRIC SOCIETY 1991; WHO 1998). 

Em recém-nascidos, as reservas de ferro são acumuladas durante a vida intra-

uterina de forma proporcional ao seu peso ao nascimento (INACG 1979). Seu 

esgotamento depende da velocidade de crescimento (catch up) da criança e do 

fornecimento de ferro exógeno por meio da alimentação. Recém-nascidos com baixo 

peso ao nascer (RNBP) (inferior a 2.500 kg) e recém-nascidos pré-termo (RNPT) (idade 

gestacional inferior a 37 semanas) apresentam menores reservas neonatais de ferro, 

entretanto, apresentam um catch up altamente positivo contribuindo com o esgotamento 

precoce e acelerado do ferro endógeno com possível instalação de uma deficiência de 

ferro e, posteriormente, anemia por deficiência de ferro (SZARFARC SC et al 2004; 

NEUMANN NA et al 2000).  

Estudo conduzido com 204 crianças na faixa etária de 6 a 12 meses, atendidas 

em dois serviços de saúde da rede pública do município de Viçosa/MG, revelou que 

66,7% das crianças nascidas com baixo peso estavam anêmicas, demonstrando a 

importância da atenção pré-natal no controle da ocorrência de RNBP, de forma a 

recuperá-las e colocá-las em condições de igualdade com crianças nascidas a termo e 

com peso adequado (SILVA DG et al 2002). 

O comprometimento das reservas endógenas de ferro com possível evolução 

para um quadro de anemia também pode derivar da transferência inadequada do mineral 
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via placentária - decorrente da deficiência materna de ferro durante a gestação 

(GLEASON G e SCRIMSHAW NS 2007). Para minimizar o problema, a adoção de 

práticas obstétricas como o clampeamento do cordão umbilical pode afetar de forma 

positiva o volume total de sangue e ferro endógeno transferido da placenta para o 

recém-nascido (VAN RHEENEN PF e BRABIN BJ 2006). Segundo um estudo de 

intervenção conduzido por VENANCIO SI et al (2008) realizado com crianças nascidas 

em um hospital municipal da cidade de Campo Limpo, São Paulo, o clampeamento do 

cordão umbilical um minuto após o nascimento apresentou efeito positivo e 

independente sobre os níveis de ferritina aos três meses de vida, com um incremento de 

23,29 ng/mL na média de ferritina. No entanto, o mesmo efeito não foi verificado sobre 

os níveis de hemoglobina que sofreram influência apenas do consumo de leite materno 

(LM), composto por elevada quantidade de ferro biodisponível.  

Em uma revisão da literatura realizada em oito estudos randomizados, VAN 

RHEENEN & BRABIN (2004) concluíram que o clampeamento tardio proporciona 

aumento dos estoques de ferro em crianças e, em filhos de mães anêmicas aumenta a 

concentração de hemoglobina aos dois e três meses de idade, reduzindo o risco de 

anemia em crianças a termo. 

No entanto, verifica-se que no primeiro ano de vida, a alimentação infantil 

continua fundamentalmente láctea, monótona e os alimentos sólidos ricos em ferro são 

consumidos em quantidades muito pequenas desencadeando, consequentemente, alta 

prevalência de anemia (40%) (SZARFARC SC et al 2004; MIRANDA AS et al 2003).  
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1.2.3 Estratégias de prevenção e tratamento da anemia, anemia por deficiência 

de ferro e deficiência de ferro  

 
A deficiência de ferro, assim como as demais carências nutricionais, é 

decorrente da pobreza e atinge os indivíduos mais vulneráveis, mesmo nos países 

desenvolvidos (WHO 2001). As conseqüências sobre a saúde e a qualidade de vida dos 

anêmicos ou deficientes em ferro são graves, sendo fundamental a adoção de ações e 

estratégias sustentáveis a curto, médio e a longo prazos envolvendo diversos setores e 

organizações da sociedade, visando o adequado controle e prevenção dessa carência. É 

necessário direcionar esforços para a redução da pobreza, melhorias do acesso a dietas 

mais diversificadas e a serviços de saúde e higiene e promoção de melhores cuidados e 

práticas alimentares. Entre algumas das estratégias estão a suplementação de grupos de 

risco, a fortificação de alimentos e as ações educativas que promovam a diversificação 

alimentar (MS 2007; WHO 2001). 

 

1.2.3.1 Suplementação de ferro 

Atualmente, a suplementação com sais de ferro é a estratégia mais frequente 

para controle da deficiência de ferro em países em desenvolvimento. Na maioria dos 

casos, sua utilização ocorre para o tratamento da anemia por deficiência de ferro, porém 

pode ser empregada como uma medida preventiva em saúde pública para controle da 

deficiência de ferro em populações que apresentam alto risco da doença e da anemia. 

Entre os grupos-alvo estão crianças acima dos seis meses de vida, crianças com baixo 

peso ao nascer, adolescentes, mulheres em idade fértil e gestantes, sendo a dosagem 

variável para cada grupo. Tradicionalmente, os grupos alvo têm sido gestantes e 

crianças, mas tem se tornado cada vez mais evidente a importância da suplementação de 
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mulheres em idade fértil e, nesse sentido, esforços devem ser concentrados nesse 

público-alvo (WHO 2001). 

Entre os diversos tipos de sais de ferro, o sulfato ferroso (FeSO4) é o mais 

utilizado e de menor custo. A administração na forma oral é a preferencialmente 

utilizada, especialmente para crianças, sendo absorvida rapidamente (MS 2007).  

No Brasil, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de 

Suplementação de Ferro (PNSF) a partir da portaria 16/05/2005, o qual se destina à 

suplementação preventiva de todas as crianças de 6 a 18 meses com ferro; gestantes a 

partir da 20a semana gestacional com ferro e ácido fólico e mulheres até o terceiro mês 

pós-parto e pós-aborto com ferro (MS 2007). Entretanto, algumas dificuldades residem 

no surgimento de efeitos colaterais indesejáveis e na longa duração do tratamento. Os 

sintomas são vômitos, diarréia, constipação intestinal, cólicas e fezes escurecidas 

contribuindo, muitas vezes, para o abandono da suplementação (MS 2007; WHO 2001). 

Um estudo de intervenção conduzido em unidades básicas de saúde do município do 

Rio de Janeiro, com crianças de 6 a 12 meses de idade, avaliou a efetividade da 

suplementação universal profilática com sulfato ferroso em administração diária e 

semanal na prevenção de anemia, verificando que apenas o esquema diário foi efetivo 

em aumentar a concentração de hemoglobina sérica e em reduzir o risco de anemia 

(ENGSTROM et al 2008). 

Entretanto, é de fundamental importância diferenciar a suplementação, que visa 

à prevenção da anemia a partir da correção da deficiência de ferro antes que a anemia 

por deficiência de ferro se manifeste, de suplementação terapêutica, que objetiva a 

correção da anemia por deficiência de ferro já manifestada. A suplementação 

terapêutica deve ser parte dos cuidados médicos, enquanto que a suplementação para 

prevenção da deficiência de ferro na ausência de anemia pode ser uma iniciativa para 
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comunidade, a qual necessita de abordagens inovadoras para prevenir, de forma 

oportuna, os grupos de risco. De forma que tal iniciativa inclua a participação de 

recursos humanos na comunidade como organizações, escolas, líderes da religião e da 

comunidade para informar a população sobre os benefícios à saúde, apesar dos efeitos 

adversos, resultantes da ingestão do suplemento. Seria interesante integrar programa de 

saúde pública que atinjam o mesmo público alvo para garantia da máxima efetividade, 

como o programa de suplementação de ferro com campanhas de vacinação, controle das 

parasitoses intestinais e das deficiências de micronutrientes, entre outros. A 

recomendação para tratamento da anemia por deficiência de ferro é 120 mg/dia de 

suplemento de ferro, durante 3 meses para os adultos e, para crianças, 3mg/kg/dia 

atentando-se para não exceder 60mg diários. Para prevenção da anemia por deficiência 

de ferro em crianças de 6 a 23 meses de vida, a posologia é de 2mg/kg/dia da 

suplementação de ferro (WHO 2001). 

 

1.2.3.2 Fortificação de alimentos 

Em muitos países, a fortificação de alimentos utilizada como medida preventiva 

em saúde pública é aceita com um dos melhores meios de controle de carências 

específicas por não modificar o modelo alimentar da população. Um alimento 

nutricionalmente correto e largamente consumido pela população torna-se um veículo 

adequado para atingir grupos de risco. Em países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

a fortificação de alimentos básicos com ferro tem sido uma das principais estratégias 

para controle da anemia por deficiência de ferro (MS 2007; WHO 2001). Segundo a 

OPAS (2002), a América Latina e o Caribe são pioneiros na fortificação de alimentos 

devido ao adequado desenvolvimento industrial, a aceitação governamental da 

estratégia e ao apoio da legislação. Verifica-se o enriquecimento de diferentes alimentos 
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com sais de ferro em diversos países como o arroz nas Filipinas e as farinhas de trigo e 

milho no Chile, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos e Venezuela (WHO 2001). O 

Brasil também adotou a fortificação universal das farinhas de trigo e milho com ferro e 

ácido fólico por meio da RDC nº 344, de 13/12/2002, da ANVISA e, a partir de junho 

de 2004, todas as farinhas de trigo e milho disponibilizadas para a venda deveriam estar 

fortificadas. 

Um estudo de intervenção conduzido em Manaus, AM, com 80 pré-escolares 

com idades entre 2 e 6 anos verificou que a utilização de farinha de mandioca 

fortificada com ferro aminoácido quelato foi efetiva sobre os níveis séricos de 

hemoglobina promovendo a recuperação total de crianças anêmicas (TUMA RB et al 

2003).  

1.2.3.3 Ações educativas 

A educação alimentar e nutricional é o método mais desejável e sustentável, em 

curto e longo prazos, para prevenção das deficiências de micronutrientes, resultando em 

inúmeros benefícios nutricionais. Para tanto, estratégias como melhoria da 

disponibilidade de alimentos ricos em micronutrientes durante o ano todo, acesso desses 

alimentos às famílias, especialmente àquelas em risco e mudanças nas práticas 

alimentares com respeito à cultura local são fundamentais (WHO 2001). 

Para a deficiência de ferro, são necessários esforços no sentido de aumentar o 

consumo de alimentos ricos ferro, melhorando a ingestão dos alimentos-fonte ou dos 

alimentos habituais com densidade de ferro adequada, a partir do aumento do potencial 

de biodisponibilidade do mineral. Estimular o consumo local de produtos-fonte de ferro 

heme, como os alimentos de origem animal, e não-heme como legumes e folhas verde-

escuras aliado ao consumo de alimentos ricos em vitamina C – que possibilitam uma 

boa absorção de ferro – com redução do consumo de inibidores da absorção do mineral 
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como fitatos e compostos fenólicos. A promoção de hortas e a criação de animais 

podem ser uma estratégia interessante para alcançar melhorias nutricionais (MS 2007; 

WHO 2001).  

O aleitamento materno é outra estratégia importante na prevenção da deficiência 

de ferro por suprir as necessidades de ferro durante os seis primeiros meses de vida da 

criança. Logo, o incentivo ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses e 

complementar após esse período com alimentos nutricionalmente adequados e ricos em 

ferro para crianças até, pelo menos, dois anos de vida, é de vital importância (MS 2009; 

WHO 2001). 

1.3 Epidemiologia da desnutrição infantil  
 

A desnutrição infantil caracteriza-se pelo comprometimento do crescimento 

linear e/ou ponderal (WHO 2002; SCHROEDER DG & BROWN KB 1994), sobretudo 

em países em desenvolvimento, onde elevadas prevalências a apontam como um dos 

principais problemas de saúde pública (MONTEIRO CA & CONDE WL 2000; DE 

ONIS M et al 2000). O diagnóstico de déficits nutricionais utiliza os indicadores 

Altura/Idade (A/I), Peso para Idade (P/A) e Peso para Altura (P/A) a partir do ponto de 

corte de -2 escores Z; para o indicador P/A o ponto de corte para excesso de peso é de 

+2 escores Z, segundo o padrão de crescimento infantil da Organização Mundial da 

Saúde (OMS 2006). 

O déficit de A/I caracteriza a desnutrição (stunting, em inglês) e indica o 

comprometimento crônico, ou seja, de longa duração do crescimento infantil; o déficit 

de P/A é característico do emaciamento (wasting, em inglês) e refere-se ao 

comprometimento, de forma aguda, na variável peso; já o déficit de P/I reflete o baixo 

peso (underweight, em inglês) e, por ser um indicador isolado, não é tão útil na 

avaliação da cronologia da perda de peso do fenômeno recente ou antigo. O ponto de 
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corte superior a +2 escores z para o indicador P/A caracteriza o sobrepeso. (WHO 

1986; WHO 2006). 

Evidências indicam que déficits de crescimento na infância estão associados a 

maior prevalência de mortalidade, excesso de doenças infecciosas, prejuízos para o 

desenvolvimento psico-motor, menor aproveitamento escolar e menor capacidade 

produtiva na vida adulta (BLACK RE et al 2008; VICTORA CG et al 2008). 

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF 1998), os 

determinantes básicos e imediatos da desnutrição infantil são os indicadores 

socioeconômicos, representados segundo: renda familiar, nível de escolaridade materna 

e idade da criança (FUCHS SC & VICTORA CG 2002). A renda familiar explica a 

disponibilidade de alimentos, a qualidade do ambiente e o acesso aos serviços essenciais 

como saneamento básico e os de assistência à saúde. A escolaridade materna relaciona-

se com a utilização mais ou menos eficiente (do ponto de vista do cuidado infantil) da 

renda e dos serviços públicos. A idade da criança é um indicador que justifica sua 

vulnerabilidade às condições ambientais desfavoráveis contribuindo, por exemplo, para 

uma maior incidência de diarréia durante seu primeiro ano de vida (FUCHS SC & 

VICTORA CG 2002). 

A doença diarreica é um importante fator para a instalação/agravamento da 

desnutrição. Durante a fase aguda, deve-se atentar para o quadro clínico evitando sua 

persistência e o aumento do risco de morte. A suspensão da dieta é um dos fatores que 

pode contribuir para o agravamento do estado nutricional da criança debilitada 

(GRACEY M 1999; WIERZBA TE et al 2001). 

Em países em desenvolvimento, estima-se que as prevalências de desnutrição, 

baixo peso e emaciamento sejam de 32%, 27% e 8%, respectivamente, em crianças de 

até 5 anos. (UNICEF 2003). Atrasos de crescimento infantil aumentaram na África e 
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América Central apesar da Cúpula Mundial pela Infância, realizada em 1990, 

determinar a meta de redução de 50% dos casos de desnutrição até o ano 2000 (DeONIS 

M et al 2000).  

No Brasil, a ocorrência de desnutrição em menores de cinco anos apresentou 

tendência descendente no período de 1986 a 1996, registrando redução de, 

aproximadamente, 51,7% para os déficits linear grave e moderado, avaliados pelo 

indicador A/I. Observou-se que as crianças do Nordeste detinham as mais elevadas 

prevalências de desnutrição (17,9%) e de baixo peso (8,3%); na região Norte, as 

prevalências de desnutrição, baixo peso, emaciamento foram, respectivamente, 16,2%, 

7,7% e 1,2% (ENDEF 1975; INAN 1990; BEMFAM/MACROINTERNATIONAL 

1997). Em contrapartida, na região Sul (uma das regiões mais ricas do País), as 

prevalências de desnutrição infantil e de baixo peso representavam, respectivamente, 

5,1% e 2,0% (PNDS 1996).  

Tais evidências atentavam para a gravidade da situação, sobretudo da 

desnutrição e do baixo peso infantis nas regiões Norte e Nordeste, tendo em vista que 

em população com boas condições de saúde e nutrição, espera-se encontrar um máximo 

de 2,3% de crianças com inadequação nos indicadores: A/I, P/A e P/I 

(BEMFAM/MACROINTERNATIONAL 1997). 

Estudos recentes apresentaram as prevalências de desnutrição em diferentes 

regiões do país: 2,4% na cidade de São Paulo nos anos de 1995/1996 (MONTEIRO CA 

e CONDE WL 2000), 6,6% na macro-região nordeste e em municípios do semi-árido do 

Brasil (MONTEIRO CA et al 2006) e 8,6% no Rio Grande do Sul (BARROSO GS et al 

2008). 

Ainda em âmbito nacional, um estudo conduzido por MONTEIRO CA et al 

(2009) verificou uma redução, da ordem de 50%, na prevalência da desnutrição infantil 
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no período de 1996 e 2006/2007, sendo que dois terços desse declínio foi atribuído, por 

ordem de importância, às melhorias em: escolaridade das mães, poder aquisitivo das 

famílias (sobretudo os mais pobres), acesso à assistência à saúde e nas condições de 

saneamento. O IBGE (2006) também atribui a esse declínio a ampliação da cobertura 

vacinal, ao manejo adequado da diarréia e ao incentivo ao aleitamento materno – prática 

de suma importância na prevenção da desnutrição e da anemia em menores de 6 meses 

(TORRES MA et al 1994). 

A tabela 2 apresenta as prevalências dos indicadores antropométricos de estudos 

nacionais: 

 

Tabela 2. Prevalências dos indicadores antropométricos segundo estudos nacionais. Brasil, 
2010. 

Regiões e Brasil / 
Inquéritos nacionais 

Déficit 
Altura/Idade 

Déficit 
Peso/Idade 

Déficit de 
Peso/Altura 

Excesso de 
Peso/Altura 

Brasil     

PNDS 2006 7,0 1,7 1,9 6,6 
Região Centro-Oeste     

PNDS 2006 5,6 1,6 1,1 7,0 
Região Sudeste     

PNDS 2006 5,7 1,4 1,8 6,7 
Região Nordeste     

PNDS 2006 5,7 2,2 2,1 6,0 
Região Sul     

PNDS 2006 8,5 2,0 2,0 8,8 
Região Norte     

PNDS 2006 14,8 3,4 0,7 5,2 
*PNDS: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher realizada no Brasil nos anos de 1996 e 
2006. 

 

 Nos últimos anos, a redução da desnutrição no Brasil pode ser atribuída às 

seguintes estratégias de governo: progressos na renda familiar, evolução favorável da 

escolaridade materna, expansão do acesso à saúde e melhoria nas condições de 

saneamento básico dos domicílios (MONTEIRO CA et al 1992; MONTEIRO CA et al 

2000). 
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 A melhoria na renda familiar, especialmente entre os anos de 1996 e 2007 foi 

atribuída à reativação do crescimento econômico, diminuição nas prevalências de 

desemprego, reajuste do salário mínimo para valores acima da inflação e expansão da 

cobertura dos programas de transferência de renda como o Programa Fome Zero, o 

Programa Bolsa Família, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), o 

Programa de Merenda Escolar e a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 

(LOSAN) (NERI MC 2007).  

A evolução favorável da escolaridade materna e o acesso à saúde pela população 

ocorreram em função da universalização do acesso ao ensino fundamental e da melhoria 

dos indicadores do seu desempenho, além da expansão do Programa Saúde da Família 

(PSF), cuja proposta enfatiza a prevenção e a educação em saúde e a promoção da 

equidade na oferta de serviços (DRAIBE S 2003, SANTANA ML et al 2001). 

 Investimentos em saneamento básico aumentaram nos últimos anos, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), porém sua cobertura 

ainda não atingiu todos os domicílios brasileiros, sendo necessário priorizar este tema 

na agenda brasileira das políticas públicas (NERI MC 2007). 

 

1.4. Justificativa 

No Estado do Acre, foi realizado em 2003, o primeiro estudo transversal de base 

populacional nos municípios de Acrelândia e Assis Brasil acerca do estado nutricional e 

das práticas de saúde e nutrição de todas as crianças menores de 5 anos (n= 677), 

residentes nos municípios. Segundo MUNIZ PT et al (2007), dentre o total de crianças 

aleitadas nos municípios (n=634), 30% foram amamentadas exclusivamente até os seis 

meses de vida e 9.0% (n=43) foram amamentadas por, pelo menos, 2 anos de idade e 

apresentaram duração da mediana de aleitamento materno igual a 180 dias. Verificou-se 
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que 94.7% dos bebês nascidos no município de Acrelândia foram amamentados e que a 

duração da mediana de amamentação da maioria das mães, em ambos os municípios, 

correspondeu a 3 meses - período significativamente menor em comparação ao restante 

da população brasileira (7 meses) (VICTORA CG et al 1987).  Em 2003, o Programa de 

Interiorização da Saúde (PITS) foi implantado com 1 posto de saúde na área urbana do 

município de Acrelândia. Já em 2007, houve maiores investimentos: o PITS foi 

substituído pelo Programa de Saúde da Família (PSF) e novos postos de saúde foram 

implantados no município. Em 2007, existiam 5 postos do PSF em Acrelândia: 2 na 

área urbana e 3 na área rural, os quais compreendem, no total, 40 agentes comunitários 

de saúde contando com um enfermeiro supervisor em cada posto do PSF.  

O PSF, criado em 1994 no território nacional, consolidou-se como a estratégia 

prioritária para reorganização da atenção básica, de acordo com os preceitos do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Entre suas áreas estratégicas de atuação encontram-se a 

eliminação da desnutrição infantil, a saúde da criança e a saúde da mulher (MS 2007). 

Dentre as ações básicas de atenção à saúde infantil, os agentes de saúde, sob supervisão 

de enfermeiros, atuam na promoção e apoio ao aleitamento materno, cobertura vacinal, 

distribuição de sulfato ferroso para crianças menores de 10 anos, gestantes e nutrizes.  

As crianças menores de dois anos de idade constituem grupo de grande 

vulnerabilidade para distúrbios nutricionais, sendo alvos prioritários de programas de 

atenção básica à saúde. As condições de saúde e nutrição infantil associam-se 

diretamente à adequação do consumo alimentar, em termos quantitativos ou 

qualitativos. A presente análise visa caracterizar a evolução das práticas de aleitamento 

materno e das prevalências de anemia, deficiência de ferro e desnutrição em crianças 

menores de dois anos. Espera-se que os resultados encontrados no presente estudo 
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auxiliem no planejamento de ações e programas em atenção primária à saúde visando à 

redução do perfil de risco das carências e deficiências nutricionais na infância. 
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2. OBJETIVOS 
 

 2.1. Objetivo Geral 
 

Caracterizar a evolução das práticas de aleitamento materno e das prevalências 

de anemia, deficiência de ferro e desnutrição em crianças menores de 2 anos, residentes 

na área urbana de Acrelândia, Estado do Acre, no período de 2003 e 2007. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

� Descrever indicadores de aleitamento materno e prevalências de anemia, 

deficiência de ferro e desnutrição segundo características sócio-demográficas 

e nutricionais das crianças; 

� Avaliar tendências dos indicadores de aleitamento materno, anemia, 

deficiência de ferro e desnutrição no período de 2003 e 2007.
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3. Métodos 
 

3.1. Delineamento epidemiológico do estudo  

 

Análise temporal utilizando-se dois inquéritos transversais de base populacional 

realizados em janeiro de 2003 e dezembro de 2007 na área urbana do município de 

Acrelândia, Estado do Acre. 

 

3.2. Área de Estudo 

 

Localizado a 100 km de Rio Branco (capital do Estado do Acre), Acrelândia 

está situado entre os municípios brasileiros com piores indicadores sócio-econômicos 

(IBGE 2007). Criado na década de 1990, a partir dos núcleos urbanos resultantes de 

projetos de colonização do INCRA, estima-se que sua população atual esteja em 11.520 

habitantes (IBGE 2007). Trata-se de uma área típica de fronteira agrícola, com fácil 

acesso a Rio Branco e ao restante do país pela Rodovia BR364. 

O presente estudo integra parte de um conjunto de pesquisas epidemiológicas 

intitulado “Condições de Saúde e Nutrição de Crianças da Amazônia Ocidental 

Brasileira”, o qual foi realizado nos anos de 2003 e 2007, no município de Acrelândia, 

Estado do Acre, em colaboração com a Universidade Federal do Acre (UFAC), a 

Faculdade de Saúde Pública e o Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de 

São Paulo. 
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3.3. Coleta de Dados e aspectos éticos  

 

Para o presente estudo, foram analisados os bancos de dados de crianças 

menores de 2 anos avaliadas em 2 inquéritos transversais de base populacional, 

realizados em janeiro de 2003 (conforme descrição detalhada previamente publicada) 

(MUNIZ PT et al 2007), em dezembro de 2007. Na ocasião do primeiro inquérito 

transversal, realizado em 2003, todas as crianças menores de cinco anos, residentes na 

área urbana do município de Acrelândia, foram avaliadas (n=477). Em dezembro de 

2007, com base nos registros do Programa de Saúde da Família (PSF) do município, 

foram localizados 749 domicílios com crianças na faixa etária de 0 a 10 anos (n=1151). 

Desses totais, 170 e 224 participantes eram crianças menores de 24 meses em 2003 e 

em 2007, respectivamente.  

Em ambos os inquéritos, a equipe do trabalho de campo foi constituída pela 

equipe de pesquisadores do estudo, incluindo médicos, nutricionistas e pós-graduandos; 

com participação dos agentes e profissionais de saúde do PITS, em 2003, e do PSF, em 

2007. Uma vez localizado o domicílio para a pesquisa, os entrevistadores se 

identificaram, explicaram os objetivos e benefícios da pesquisa e solicitaram 

consentimento esclarecido aos pais ou responsável(is) pela(s) criança(s), assegurando-

se sigilo das informações obtidas e apresentação dos resultados individuais e da 

pesquisa oportunamente.  

 

3.4. Caracterização das condições sócio-econômico e morbidades 

 

O perfil sócio-econômico e a história de morbidades da criança foram avaliados 

a partir de dados obtidos com questionários estruturados, aplicados aos pais e ou 
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responsáveis pela criança participante da pesquisa, em entrevistas domiciliares 

conduzidas por profissionais devidamente capacitados, nos dois inquéritos. 

As variáveis analisadas estão abaixo discriminadas (MUNIZ PT et al 2007):  

� biológicas (sexo e idade da criança); 

� sócio-econômico-demográficas (renda familiar e escolaridade materna) 

� reprodutivas (idade materna, tipo de parto, assistência pré-natal); 

� morbidade (presença de diarréia nos 15 dias anteriores à visita 

domiciliar); 

 

3.5. Aleitamento Materno e Práticas Alimentares 

 

A prática de aleitamento materno foi avaliada a partir da frequência de crianças 

nas seguintes categorias definidas pelo Ministério da Saúde (2009): 

� Aleitamento Materno Exclusivo em crianças de 0 a 6 meses de vida: 

Consumo somente de leite materno; 

� Aleitamento Materno em crianças de 0 a 24 meses de vida: Consumo de 

leite materno com complementos alimentares, entre eles, leites de outras 

origens que não a humana. 

 

Informações sobre o práticas de aleitamento materno, total e exclusivo, e época 

de introdução alimentar foram analisadas com base em dados prospectivos, coletados 

nos dois inquéritos transversais em todas as crianças menores de 2 anos.  
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3.6. Avaliação da prevalência de anemia e de deficiência de ferro 

 

A avaliação da concentração de hemoglobina sanguínea foi realizada em 2003 e 

2007, por punção venosa, em todas as crianças menores de 2 anos.  

Em 2003, utilizou-se o método da cianometahemoglobina, com o 

hemoglobinômetro portátil HemoCue (HemoCue AB, Angelholm, Suécia) - confiável e 

recomendado pela OMS para avaliar níveis de hemoglobina em estudos 

epidemiológicos (THOMAS-HUDSON et al 1994). Amostras de soro sanguíneo foram 

transportadas no gelos seco para São Paulo, onde foi possível avaliar as concentrações 

de ferritina sérica (FS) e receptor de transferrina solúvel (sTfR) pelo método de 

imunoensaio enzimático de ELISA pelos reagentes disponíveis comercialmente 

(Ramco Laboratories, Stafford, Estados Unidos).  

Em 2007, utilizou-se um contador automático de células sanguíneas (ABX 

Micro 60, HORIBA, Montpellier, França) em laboratório do grupo de pesquisa, no 

próprio município. Quando não foi possível realizar a coleta de sangue venoso, 

utilizou-se hemoglobinômetro portátil Hemocue (Ängelhom, Suécia). Para o 

diagnóstico da anemia foi adotado o critério estabelecido pela OMS: concentração de 

hemoglobina sanguínea inferior a 110 g/L (DeMAYER EM et al 1989) aliado aos 

parâmetros séricos de ferritina e receptor de transferrina. Os indivíduos foram 

classificados segundo a concentração de hemoglobina, ferritina e receptor de 

transferrina do seguinte modo (DeMAYER EM et al 1989; COOK JD et al 1993):  

� Anemia ferropriva (somente em crianças com idade entre 6 e 24 meses): Hb 

< 110 g/L e Ferritina < 12 µg/L ou Receptor de Transferrina > 8,3 mg/L; 
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� Deficiência de Ferro: Ferritina < 12 µg/L ou Receptor de Transferrina > 8,3 

mg/L (avaliado em crianças de 0 a 24 meses de vida). 

 

A presença de helmintos e protozoários foi investigada com uso de metodologia 

descrita por HOFFMAN W et al. (1934), mediante amostra fecal. Nesta análise, 

foram considerados geohelmintos os seguintes parasitas intestinais: Ancylostoma 

duodenale, Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis e Trichuris trichura. 

 Crianças diagnosticadas com anemia e/ou infestação parasitária durante o 

estudo receberam o adequado tratamento medicamentoso, prescrito e orientado 

pela equipe médica da pesquisa. 

 

3.7. Avaliação antropométrica 

 

Em ambos os inquéritos, medidas de peso e comprimento foram aferidas por 

profissionais padronizados utilizando-se equipamentos calibrados, na Unidade Básica 

de Saúde (UBS) do município. O comprimento foi aferido com a criança na posição de 

decúbito dorsal utilizando-se infantômetro portátil de madeira com precisão de 0,1cm, 

posicionada em uma superfície plana. O peso foi obtido por balança pediátrica digital 

com precisão de 0.05kg. Os valores foram obtidos em duplicata e de modo seqüencial, 

sendo calculada a média final dos valores. A data de nascimento da criança foi obtida 

diretamente do cartão da criança ou da certidão de nascimento. 

Os índices de Altura/Idade (A/I), Peso/Idade (P/I) e Peso/Altura (P/A) foram 

calculados em escores z utilizando-se o software WHO Anthro versão 2 

(http://www.who.int/childgrowth/software/en, acessado em 20/Mai/2011). Crianças 

cujos indicadores encontravam-se abaixo de -2 escore z foram consideradas com 
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déficits nutricionais, segundo recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

(WHO 2006). Para definição de excesso de peso, utilizou-se o indicador de Peso/Idade 

acima de +2 escore z. Foram excluídos das análises os valores extremos de <-6 e >+5 

escore z para o indicador de P/I; <-6 e >+6 escore z para o indicador de A/I e <-5 e >+5 

escore z para o indicador de P/A, segundo recomendação da OMS (WHO 2006). 

 Os pais das crianças com desvios nutricionais foram instruídos a procurarem 

atendimento médico junto ao PSF do município. 

 

3.8. Análise dos Dados 

 

Os questionários relativos aos inquéritos de 2003 e 2007 foram digitados com 

auxílio do programa EpiInfo versão para windows. Em seguida, as informações 

coletadas foram transferidas para o pacote estatístico STATA 11.0, realizando-se a 

edição e análise dos dados.  

As freqüências relativas e absolutas, médias (desvios-padrão) e medianas 

(intervalos interquartis) foram calculadas para as variáveis avaliadas em 2003 e em 

2007. Para comparações entre médias e proporções foram utilizados, respectivamente, 

os testes t de Student e Qui-quadrado com nível de significância α=0,05.   
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4. Resultados 
 
 
 A Tabela 3 apresenta a distribuição das crianças estudadas por grupos etários 

segundo variáveis sócio-demográficas e ano de realização do inquérito populacional. Na 

comparação dos períodos estudados, houve semelhanças nas prevalências de crianças do 

sexo feminino e masculino (em torno de 49,0% e 51,0%, respectivamente); entre os 

grupos etários, a frequência de crianças com idades entre zero e cinco meses foi 18,2% 

em 2003 e 13,8% em 2007, para as crianças do grupo etário de crianças com seis a onze 

meses foi de 30,6% em 2003 e 25,9% em 2007 e, para o grupo etário daquelas com 

doze a vinte e quatro meses foi de 51,2% em 2003 e 60,3% em 2007. A prevalência de 

cobertura de abastecimento de água da rede pública passou de 49,7% para 58,6%. 

Houve diferenças estatísticas, expressas em pontos percentuais, nas prevalências de 

domicílios que realizam tratamento da água de beber (aumento de 21,5%; p ≤ 0,001), na 

porcentagem de domicílios cujo destino dos dejetos eram fossa sanitária e esgoto à céu 

aberto (aumento de 17,8% e diminuição de 17,8%, respectivamente; p ≤ 0,001) e na 

cobertura de coleta pública do lixo domiciliar (aumento de 21,8%; p ≤ 0,001).  

Verificou-se que para o tratamento da água de beber, o hipoclorito de sódio foi a 

prática mais frequentemente utilizada (34,7% em 2003 e 56,7% em 2007). A ausência 

de tratamento nos domicílios reduziu-se de 31,7% em 2003 para 10,2% em 2007) 

(dados não apresentados em tabelas). A prática de enterrar ou queimar o lixo passou de 

16,2% em 2003 para 0,5% em 2007; o lixo cuja deposição final ocorria em área aberta 

passou de 6,0% em 2003 para 0,5% em 2007 e a prática de deposição do lixo na porta 

do domicílio para coleta pelo serviço público foi praticada por 75,5% das famílias em 

2003 e 97,8% em 2007 (dados não apresentados em tabelas). 
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Tabela 3. Distribuição das crianças menores de 25 meses segundo características sóciodemográficas 
e ano de realização do inquérito populacional. Acrelândia, Acre, Brasil (2003 e 2007)1. 

Variáveis Nv 
Acrelândia 2003 

(N=170)                   
n (%)              

Nv 
Acrelândia 2007 

(N=224)                   
n (%)              

Sexo     
Masculino 83 (48,8) 110 (49,1) 
Feminino 

170 
87 (51,2) 

224 
114 (50,9) 

     
Faixa etária (meses)     
  0 |- 6 31 (18,2) 31 (13,8) 
  6 | - 12 52 (30,6) 58 (25,9) 
12 | - 24 

170 

87 (51,2) 

224 

135 (60,3) 
     

Cobertura de abastecimento de água da 
rede pública 

167 
83 (49,7) 

222 
130 (58,6) 

     

Cobertura de domicílios que realizam 
tratamento da água de beber* 

167 
114 (68,3) 

215 
193 (89,8) 

     
Destino de dejetos*     
    Fossa sanitária 122 (73,5) 200 (91,3) 
    Esgoto à céu aberto 

166 
44 (26,5) 

219 
19 (8,7) 

     

Porcentagem de domicílios com fossa 
sanitária* 

166 
122 (73,5) 

219 
200 (91,3) 

     

Cobertura de coleta pública do lixo 
domiciliar* 

167 
126 (75,5) 

224 
218 (97,3) 

* P≤ 0,001 (teste do χ²). O total de observações difere em algumas variáveis devido ausência de informação 
para alguns domicílios. 
Nv: Número total de observações válidos; o total de observações difere em algumas variáveis devido ausência 
de informação. 
 

 

A Tabela 4 apresenta a distribuição das crianças menores de 25 meses segundo 

cuidados maternos na gestação e ano de realização do inquérito populacional. Entre os 

períodos estudados, observou-se redução de 8,1%, igualmente expressos em pontos 

percentuais, na prática do tabagismo durante a gestação (21,7% em 2003 para 13,6% em 

2007; p < 0,05). A cobertura do pré-natal atingiu 98,7% das famílias em 2003 e 100,0% 

destas em 2007, a primeira visita pré-natal realizada no primeiro trimestre gestacional 

aumentou 25,2% (28,3% em 2003 para 53,5% em 2007), porém o pré-natal com início 
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no segundo e terceiro trimestres da gestação ocorreram, respectivamente, em 40,4% e 

6,1% dos casos no ano de 2007 (p ≤ 0,002); o parto do tipo natural apresentou 

diminuição de 12,9% (75,0% em 2003 e 62,1% em 2007) e, de forma inversa, o parto 

tipo cesáreo aumentou em 12,9% (25,0% em 2003 e 37,9% em 2007) (p≤0,01).  

Dentre as mães das crianças estudadas verificou-se que, em 2003, 69,3% 

realizaram de 4 a 7 consultas pré-natais seguidas de 20,4% (≥ 8 consultas) e 10,2% (1 a 

3 consultas). Já em 2007, verificou-se aumento no número de consultas: 48,5% 

realizaram de 4 a 7 consultas seguidas de 46,5% (≥ 8 consultas) e 5,0% (1 a 3 consultas) 

(p ≤ 0,001). Em média, o número de consultas pré-natais realizadas pelas gestantes e o 

mês de gestação da primeira consulta foram, respectivamente, 5,9 (IC95%: 5,0 – 7,0) e 

3,3 (IC95%: 2,0 – 4,0) no ano de 2003 e, 7,42 (IC95%: 6,0 – 9,0) e 2,6 (IC95%: 1,0 – 

3,0) em 2007. Os partos realizados por parteiras representaram 48,0% em 2003 e 28,0% 

em 2007, sendo que 98,7% e 98,3% dos mesmos foram realizados em hospitais públicos 

ou privados nos anos de 2003 e 2007, respectivamente. Somente 1,3% (2003) e 0,6% 

(2007) foram realizados na própria residência (dados não apresentados em tabelas).  
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Tabela 4. Distribuição das crianças menores de 25 meses segundo cuidados na gestação 
e ano de realização do inquérito populacional. Acrelândia, Acre, Brasil (2003 e 2007). 

Acrelândia 2003 (N=170)                              Acrelândia 2007 (N=224)                           Variáveis 
Nv  n (%) Nv n (%) 

Fumo na gestação****     
    Não 119 (78,3) 178 (86,4) 
    Sim 

152 
33 (21,7) 

206 
28 (13,6) 

     
Cobertura do pré-natal 154 152 (98,7) 207 207 (100,0) 
     
Primeiro pré-natal (mês 
gestacional)*     
    1º trimestre 39 (28,3) 106 (53,5) 
    2º trimestre 87 (63,0) 80 (40,4) 
    3º trimestre 

138 

12 (8,7) 

198 

12 (6,1) 
     
Tipo de parto**     
    Natural 114 (75,0) 128 (62,1) 

    Cesárea 
152 

38 (25,0) 
206 

78 (37,9) 
* p ≤ 0,002 
** p ≤ 0,01 
*** p < 0,05    
Nv: Número total de observações válidos; o total de observações difere em algumas variáveis 
devido ausência de informação. 
 

A tabela 5 apresenta a distribuição das crianças menores que 25 meses segundo 

características maternas. Em 2003, as médias de idade e de escolaridade maternas foram 

23,3 anos (IC95%: 18,0 – 25,5) e 6,1 anos de estudos completos (IC95%: 3,5 - 10,0); 

em 2007, as médias foram: 27,2 anos (IC95%: 21,5 - 30,5) e 7,2 anos de estudos 

completos (IC95%: 4,0 - 11,0). Verificou-se diferença estatisticamente significante na 

comparação das médias de escolaridade materna (p ≤ 0,002). O número de gestações 

referidas pelas mães foi, em média, 2,3 (IC95%: 1,0 – 3,0) em 2003, e 1,7 (IC95%: 1,0 

– 2,0). 
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Tabela 5. Distribuição de crianças em média (IC95%) segundo características maternas e ano 
do inquérito populacional. Acrelândia, Acre, Brasil (2003 e 2007). 

Variáveis Acrelândia 2003 
(N=170)                              

Acrelândia 2007 
(N=224)                           

Idade materna (anos)   

    Média (IC95%) 23,3 (18,0 - 25,5) 27,2 (21,5 - 30,5) 
   
Escolaridade materna (anos de estudo)*   

    Média (IC95%) 6,1 (3,5 - 10,0) 7,2 (4,0 - 11,0) 
   

Número de gestações   
    Média (IC95%) 2,3 (1,0 - 3,0) 1,7 (1,0 - 2,0) 

* p ≤ 0,002   
 

A Tabela 6 apresenta a distribuição de crianças menores de 25 meses segundo 

características e cuidados infantis e ano de realização do inquérito populacional. O 

baixo peso esteve presente em 8,4% das crianças em 2003 e em 7,0% das crianças em 

2007. A freqüência de crianças com diarréia nos 15 dias anteriores à pesquisa passou de 

37,9% em 2003 para 43,7% em 2007, entretanto os resultados positivos para o exame 

parasitológico foram 59,2% menores (82,0% em 2003 e 22,8% em 2007; p ≤ 0,001). 

Em comparação a 2003, a cobertura vacinal aumentou em 7,6% (p<0,05), porém o 

programa de distribuição de alimentos, realizado pela Pastoral da criança, apresentou 

redução de 10,8% (97,6% em 2003 e 86,8% em 2007; p ≤ 0,001). 
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Tabela 6.  Distribuição de crianças menores de 25 meses segundo características e 
cuidados infantis e ano de realização do inquérito populacional. Acrelândia, Acre, Brasil 
(2003 e 2007)¹. 

Variáveis Nv 
Acrelândia 2003 

(N=170)                   
n (%)              

Nv 
Acrelândia 2007 

(N=224)                   
n (%)              

     
Baixo peso ao nascer (g) 166 14 (8,4) 200 14 (7,0) 
     
Diarréia nos 15 dias anteriores à 
pesquisa 

 
 

 
 

Não  105 (62,1) 125 (56,3) 
Sim 

169 
64 (37,9) 

222 
97 (43,7) 

     
Cobertura vacinal* 170 145 (85,3) 224 208 (92,9) 
     
Resultado exame 
parasitológico** 

 
 

 
 

Negativo 25 (18,0) 149 (77,2) 
Positivo 

139 
114 (82,0) 

193 
44 (22,8) 

     
Programa de distribuição de 
alimentos (Pastoral da 
criança)** 

 

 
 

 
Não  4 (2,4) 29 (13,2) 
Sim 

164 
160 (97,6) 

219 
190 (86,8) 

* p < 0,05 
** p≤ 0,001  

Nv: número de observações válidos, o total de observações difere em algumas variáveis devido 
ausência de informação. 

 

A tabela 7 apresenta as prevalências de desnutrição, anemia, deficiência de ferro, 

anemia ferropriva e de práticas de aleitamento materno em crianças menores de 25 

meses segundo ano de realização do inquérito populacional. A partir da comparação dos 

períodos analisados, observou-se que a prevalência de desnutrição infantil passou de 

8,9% em 2003 para 11,4% em 2007; a freqüência de anemia (Hb<11mg/dL) esteve 

presente em 47,5% das crianças no ano de 2003 e em 39,7% destas em 2007; a anemia 

moderada foi diagnosticada em 12,2% e 9,5% dos casos em 2003 e 2007, 

respectivamente. Entretanto, a prevalência de deficiência de ferro, no ano de 2007, foi 

diagnosticada em 80,7% dos casos, sendo 18,9% superior à verificada em 2003 (61,8%) 

(p≤0,001). A prevalência de anemia por deficiência de ferro apresentou uma virtual 
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estabilidade entre os períodos estudados (36,0% em 2003 e 36,2% em 2007). O 

aleitamento materno foi praticado por 46,2% das crianças em 2003 e por 52,7% destas 

em 2007, porém verificou-se que o AME nas crianças menores de seis meses passou de 

22,6% em 2003 para 16,1% em 2007; nas menores de quatro meses, o AME foi de 

22,7% em 2003 e 31,3% em 2007 (Tabela 7). 

A amamentação iniciada após o nascimento foi praticada por 98,2% das crianças 

em 2003 e 97,7% em 2007. A prevalência de mães que relataram ter recebido orientação 

sobre a prática do aleitamento materno na gestação passou de 73,8% em 2003 para 

88,2% em 2007 (p≤0,001). Na dieta infantil, verificou-se que a introdução do leite de 

vaca ocorreu, em média, aos 107,3 dias de vida da criança em 2003 (IC95%: 30,0 – 

180,0) e 128,4 dias (IC95%: 60,0 – 180,0), em 2007 (dados não apresentados em 

tabelas).  

Analisando-se os indicadores antropométricos por faixas etárias verificou-se que 

a desnutrição infantil entre os menores de seis meses passou de 9,7% em 2003 para 

10,0% em 2007, entre as crianças de seis a doze meses de idade a frequência foi de 

3,9% (2003) e 8,8% (2007) e, entre aquelas com doze a vinte e quatro meses a 

prevalência passou de 11,5% (2003) para 12,2% (2007). Em 2003, 4,1% das crianças 

estavam com baixo peso enquanto que, em 2007, essa prevalência foi de 2,7%; para 

crianças com excesso de peso, a prevalência foi de 4,7% em 2003 e 3,2% em 2007 

(dados não apresentados em tabelas). 
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Tabela 7. Prevalências (intervalo com 95% de confiança – IC95%) de desnutrição, 
anemia, deficiência de ferro, anemia ferropriva e de práticas de aleitamento materno em 
crianças menores de 25 meses segundo ano de realização do inquérito populacional. 

Acrelândia, Acre, Brasil (2003 e 2007)¹. 
Acrelândia 2003 (N=170)                       Acrelândia 2007 (N=224)                           

Variáveis 
% (n/ntotal) IC95 % (n/ntotal) IC95 

     
Altura/Idade (A/I)     
A/I < - 2,0 (Stunting) 8,9 (15/169) 5,1 - 14,2 11,0 (25/219) 7,5 - 16,4 

A/I > +2,0 3,0 (5/169) 1,0 - 6,8 1,9 (4/219) 0,5 - 4,6 

Média E/I (dp; IC) -0,34 (1,32; -1,2 - +0,4) -0,36 (1,29; -1,2 - +0,5) 
     
Aleitamento Materno 
(AM) 46,2 (78/169) 38,5 - 54,0 52,7 (118/224) 45,9 - 59,4 
     
Aleitamento Materno 
Exclusivo (AME)     
AME (em <6 meses) 22,6 (7/31) 9,6 - 41,1 16,1 (5/31) 5,5 - 33,7 
AME (em <4 meses) 22,7 (5/22) 7,8 - 45,4 31,3 (5/16) 11,0 - 58,7 
     
Deficiência de Ferro 
(DF) 61,8ª (84/136) 53,0 - 70,0 80,7b (167/207) 74,6 - 85,8 
     
Anemia     

Hb < 11 mg/dL 47,5 (66/139) 39,0 - 56,1 39,7 (75/189) 32,7 - 47,0 
Hb < 9,5 mg/dL (anemia 
moderada) 12,2 (17/139) 7,3 - 18,9 9,5 (18/189) 5,7 - 14,6 
Média Hb (dp; IC) 11,0 (1,54; 9,9 - 12,2) 11,2 (1,29; 10,4 - 12,0) 

     
Anemia por deficiência 
de ferro 36,0 (49/136) 28,0 - 44,7 36,2 (68/188) 29,3 - 43,5 
1 Os valores estão apresentados em % (n/n total de observações disponíveis para cada variável). 
Valores na mesma linha com letras sobrescritas diferentes são estatisticamente significantes,   
P≤ 0,001 (teste do χ²). O total de observações difere em algumas variáveis devido ausência de 
informação.  
┼ Cálculo em escores z   
┼┼ Excluídos os menores de 6 meses   
     

 

A figura 1 apresenta a evolução das prevalências totais de anemia, deficiência de 

ferro e anemia por deficiência de ferro em crianças de 6 a 25 meses segundo ano de 

realização do inquérito populacional. Na comparação das prevalências dos inquéritos de 

2003 e 2007, não houve diferenças estatisticamente significantes nas prevalências totais 
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de anemia (de 47,5% em 2003 para 39,7% em 2007), e de anemia por deficiência de 

ferro (de 36,0% em 2003 para 36,2% em 2007), porém houve aumento de 18,8% na 

prevalência total de deficiência de ferro (de 65,9% em 2003 para 84,7% em 2007) 

(p≤0,001). A deficiência de ferro foi a única variável com diferença estatisticamente 

significante entre os períodos estudados e, por esse motivo, as próximas análises serão 

relativas somente a esta variável. 

Estratificando-se por faixa etária, houve aumento na prevalência de deficiência 

de ferro em todos os grupos etários entre 2003 e 2007, sendo de 26,9% entre os menores 

de seis meses (de 23,1% em 2003 para 50,0% em 2007), de 34,1% entre as crianças de 

seis a onze meses (de 52,4% em 2003 para 86,5% em 2007; p≤0,001) e de 11,2% entre 

as crianças de doze a vinte e quatro meses (de 72,8% em 2003 para 84,0% em 2007) 

(Figura 2).  

Diferenças estatisticamente significantes também foram verificadas entre os 

grupos etários de um mesmo ano. No ano de 2003, a prevalência de crianças deficientes 

em ferro com idades entre doze e vinte e quatro meses foi 49,7% maior do que o grupo 

etário das crianças menores de seis meses (p≤0,001) e no ano de 2007, essa diferença 

foi 34,0% superior (p≤0,001). No ano de 2003, o grupo etário das crianças com idades 

entre doze a vinte e quatro meses diagnosticadas com deficiência de ferro, foi 20,4% 

maior do que o grupo das crianças com idades entre seis e onze meses (p<0,05), enquanto 

que no ano de 2007, ocorreu o inverso, a prevalência de crianças ferro deficientes com idades 

entre doze a vinte e quatro meses foi 2,5% menor do que a prevalência do grupo etário das 

crianças de seis a doze meses (p≤0,001) (Figura 2). 
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Figura 1. Evolução das prevalências totais de anemia, deficiência de ferro e anemia por 
deficiência de ferro em crianças de 6 a 25 meses segundo ano de realização do inquérito 
populacional. Acrelândia, Acre, Brasil 2003 (N=139) e 2007 (N=193). Houve 
diferenças estatisticamente significantes nas comparações das frequências de deficiência 
de ferro entre os períodos estudados (teste do χ2, p≤ 0,001). 
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Figura 2. Prevalências de deficiência de ferro em crianças menores de 25 meses 
segundo faixas etárias em meses e ano de realização do inquérito populacional. 
Acrelândia, Acre, Brasil 2003 (N=170) e 2007 (N=224). Houve diferença 
estatisticamente significante na comparação das frequências de deficiência de ferro no 
mesmo grupo etário entre os períodos estudados; teste do χ2de tendência linear, 
p≤0,001. 

 

 
A distribuição de crianças menores de 25 meses segundo prevalências de 

deficiência de ferro por escolaridade materna e ano de realização do inquérito está 

apresentada na Figura 3. No ano de 2003, a maior prevalência de crianças deficientes 

em ferro pertenciam às famílias cujas mães estudaram por 5 a 8 anos (75,0%), seguidas 

daquelas cujas mães estudaram por mais de 8 anos (63,2%) e, por fim, daquelas com 4 

anos de estudo ou menos (53,6%). Já em 2007, a maior prevalência de crianças 

diagnosticadas com deficiência de ferro pertenciam às famílias cujas mães estudaram 

por 4 anos ou menos (81,4%), seguidas daquelas cujas mães apresentavam 5 a 8 anos de 

estudo (82,0%) e, por fim, daquelas cujas mães estudaram por mais de 8 anos (77,1%). 

Entretanto, destaca-se que na comparação entre os inquéritos, houve aumentos na 

prevalência de deficiência de ferro em todas as categorias de escolaridade materna no 

† 

† 
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n=45 
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ano de 2007. Entre os períodos, a prevalência de crianças ferro deficientes cujas mães 

estudaram por 4 anos ou menos aumentou 27,8% passando de 53,6% em 2003 para 

81,4% em 2007 (p≤ 0,01); entre aquelas cujas mães estudaram por 5 a 8 anos, a 

prevalência passou de 75,0% em 2003 para 82,0% em 2007 e, naquelas com 8 anos ou 

mais de estudo, a frequência de crianças deficientes em ferro foi 63,2% em 2003 e 

77,1% em 2007. 
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Figura 3. Prevalências de deficiência de ferro em crianças de 0 a 25 meses segundo 
escolaridade materna em anos de estudo e ano de realização do inquérito populacional. 
Acrelândia, Acre, Brasil 2003 (N=170) e 2007 (N=224). Houve diferenças 
estatisticamente significantes nas comparações entre as frequências de deficiência de 
ferro na mesma categoria de escolaridade materna entre os períodos estudados (teste do 
χ

2de tendência linear, p≤ 0,01). 
 

 
A Figura 4 apresenta a distribuição de crianças menores de 25 meses segundo 

prevalências de deficiência de ferro por índice de riqueza e ano de realização do 

inquérito. No ano de 2003, a maior prevalência de crianças com deficiência de ferro 

ocorreu naquelas cujas famílias pertenciam ao 1º terço do índice de riqueza (IR) 

* 

* 

Escolaridade materna 
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(70,4%), seguida daquelas cujas famílias pertenciam ao 3º terço do IR (56,0%) e, por 

fim, daquelas do 2º terço do IR (55,2%). Já no ano de 2007, a maior prevalência de 

crianças ferro deficientes ocorreu nas famílias pertencentes ao 2º terço do IR (82,7%) 

seguidos do 1º e 3º terços do IR que apresentaram prevalências semelhantes (79,3% e 

79,4%, respectivamente). Entretanto, na comparação entre os períodos estudados, 

verificaram-se aumentos nas prevalências de deficiência de ferro em todos os terços 

do IR no ano de 2007. Nas famílias pertencentes ao 1º terço do IR, a prevalência de 

crianças ferro deficientes passou de 70,4% em 2003 para 79,3% em 2007 e, naquelas 

pertencentes ao 2º e 3º terços do IR houve aumentos de 27,5% (55,2% em 2003 para 

82,7% em 2007; p≤0,01) e 23,4% (56,0% em 2003 para 79,4% em 2007; p≤0,01), 

respectivamente. 

Analisando-se as famílias cujas crianças estavam deficientes em ferro 

observou-se que, no ano de 2003, a maioria das mães dos 1º terço do IR estudou por 

4 anos ou menos (50,0%), no 2º terço do IR, a grande maioria estudou por 4 anos ou 

menos (42,9%) e, também, por 5 a 8 anos de estudo (42,9%), aquelas pertencentes ao 

3º terço do IR estudaram, em sua maioria, por mais de 8 anos (41,2%). Entretanto, 

para o ano de 2007, dentre a famílias pertencentes ao 1º terço do IR verificou-se que 

a maior frequência de escolaridade materna foi de 4 anos de estudo ou menos 

(53,3%), para aquelas pertencentes ao 2º terço do IR foi, também, de 4 anos de 

estudo ou menos (41,3%) e, para as famílias do 3º terço do IR, a maior frequência de 

escolaridade materna foi de mais de 8 anos de estudo (58,5%) (dados não 

apresentados em tabelas). 
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Figura 4. Prevalências de deficiência de ferro em crianças menores de 25 meses 
segundo índice de riqueza em terços e ano de realização do inquérito populacional. 
Acrelândia, Acre, Brasil 2003 (N=170) e 2007 (N=224). Houve diferenças 
estatisticamente significantes nas comparações entre as frequências de deficiência de 
ferro nos mesmos terços do índice de riqueza entre os períodos estudados (teste do χ2de 
tendência linear, p≤ 0,01). 
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5. Discussão 

 
 

O delineamento transversal do presente estudo não permite fazer inferências de 

causa e efeito e, por esse motivo, os resultados apresentados devem ser interpretados 

cuidadosamente.  

 No Brasil, o percentual de domicílios particulares permanentes urbanos com 

canalização interna e atendidos com serviços de abastecimento de água com rede geral 

apresentou evolução favorável sendo 89,3% em 2002, 90,4% em 2004 e 91,6% em 

2006. O estado do Acre apresentou, nos mesmos períodos, prevalências inferiores aos 

dados nacionais correspondendo a 40,7% em 2002, 42,6% em 2004 e 46,0% em 2006 

(IBGE 2007). Na presente investigação, os dados da rede pública de abastecimento de 

água foram superiores aos dados nacionais para o estado representados por 49,7% dos 

domicílios em 2003 e em 58,6% dos domicílios em 2007. 

Segundo o IBGE (2007), o número de domicílios particulares permanentes 

urbanos com esgotamento sanitário do tipo rede coletora aumentou no território 

nacional (53,6% em 2002, 65,9% em 2004 e 66,8% em 2006) e no estado do Acre 

(25,5% em 2002, 34,7% em 2004 e 38,8% em 2006); o esgotamento sanitário do tipo 

fossa séptica e rudimentar, presente nos domicílios, apresentou diminuição das 

prevalências no país (40,0% em 2002, 28,8% em 2004 e 28,0% em 2006) e no estado do 

Acre (42,7% em 2002, 41,5% em 2004 e 34,2% em 2006). Entretanto, a presente 

análise evidencia um aumento percentual de 17,8% no número de domicílios com 

esgotamento sanitário do tipo fossa e redução de 17,8% na prevalência de domicílio 

com esgoto a céu aberto; não existe esgotamento sanitário do tipo rede coletora no 

município. 
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O destino do lixo nos domicílios particulares permanentes urbanos apresentou 

melhorias. No Brasil, as prevalências do lixo coletado diretamente nos domicílios foram 

87,1% em 2002, 88,3% em 2004 e 90,3% em 2006. No estado acreano, o aumento dos 

percentuais entre os períodos também demonstra investimentos (66,5% em 2002, 73,3% 

em 2004 e 75,9% em 2006) (IBGE 2007). Neste estudo, o destino do lixo mais 

praticado nos domicílios foi a coleta direta, com resultados semelhantes às prevalências 

nacionais e superiores às do estado (75,5% em 2003 e 97,3% em 2007).  

Alguns estudos demonstraram condições físicas, sanitárias e ambientais 

inadequadas, incluindo ausências de esgoto e lixo foram fatores de risco para anemia em 

crianças (ASSIS AMO et al 2004; SILVA SCL et al 2008). 

Complementando as análises, a presente investigação avaliou, no período 

estudado, a tendência de indicadores de saúde no Brasil como baixo peso ao nascer, 

diarréia infantil, prática do pré-natal e tipo de parto realizado. 

 O baixo peso ao nascer (BPN) é um indicador relevante de nutrição de uma 

população (UNICEF 2004). No mundo, mais de 20 milhões de crianças apresentam 

BPN atingindo 16,5% dos casos nos países em desenvolvimento: 27% no Centro-Sul da 

Ásia (maior incidência) e 10% nas Américas Central e do Sul (menores prevalências) 

(UNICEF 2004). No Brasil, dados do UNICEF (2008) demonstram queda desse 

indicador entre alguns períodos analisados. A porcentagem de bebês com baixo peso ao 

nascer no período de 1999 e 2006 foi de 8,0%. Na região Norte, a proporção de crianças 

nascidas vivas e com BPN foi de 6,2% em 2000 e 6,7% em 2005. No estado do Acre, as 

prevalências foram semelhantes aos dados nacionais (6,5% em 2000 e 6,6% em 2005). 

As regiões Sudeste e Sul apresentaram as maiores prevalências correspondendo a 8,6% 

e 8,1%, respectivamente. No presente estudo, a prevalência do BPN revelou tendência 

declinante entre os períodos (8,4% em 2003 e 7% em 2007), porém tais valores foram 
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superiores aos encontrados em um estudo transversal conduzido em uma comunidade 

rural do sul da África com crianças de 4 a 24 meses onde a prevalência de BPN foi 

7,3% (FABER M & BENADÉ AJS 1999). Vale mencionar que esses valores foram 

mais elevados do que os observados no estado acreano. Segundo o UNICEF (2004), a 

proporção relativamente reduzida desse indicador na região Norte pode ser atribuída à 

elevada sub-notificação nos registros e à menor cobertura de informações sobre 

nascimentos pelo SISNAC na região revelando, além das dificuldades operacionais e de 

acesso, a fragilidade dos serviços de saúde. 

A síndrome diarréica é um dos agravos que se destaca entre os principais 

problemas de saúde pública ocasionando 1,5 milhão de óbitos em crianças menores de 

cinco anos anualmente, sendo mais prevalente na África (46%) e Sul da Ásia (38%) 

(UNICEF 2009). No Brasil, houve uma redução significativa da mortalidade por casos 

de diarréia entre os menores de 5 anos devido ao crescente uso e divulgação da Terapia 

de Reidratação Oral (TRO), ao aumento da prática de aleitamento materno, à educação 

da mulher, à intensificação dos programas de imunização contra o sarampo e melhorias 

no saneamento básico (PNDS 2006). Segundo a PNDS (2006), dentre as crianças 

brasileiras menores de 5 anos que relataram episódios diarréicos duas semanas antes da 

realização da entrevista, 4,8% eram menores de 6 meses, 11,2% apresentavam idades 

entre 6 e 11 meses e 16,3% entre 12 e 23 meses de vida. Dentre as macro-regiões 

brasileiras, a região Norte apresentou a maior prevalência do agravo (14,6%) e a região 

Sudeste, a menor (6,0%).  

Entretanto, no município de Acrelândia, as prevalências de diarréia nos quinze 

dias anteriores à entrevista foram superiores aos dados nacionais sendo 37,9% em 2003 

com aumento para 43,7% em 2007. Dentre as crianças que apresentaram diarréia em 

2003, 29,0% eram menores de 6 meses, 39,2% apresentavam idades entre 6 e 12 meses 
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e 40,2% eram maiores de 12 meses; em 2007, 29,0% eram menores de 6 meses, 52,6% 

apresentavam idades entre 6 e 12 meses e 43,3% eram maiores de 12 meses. Verifica-se 

que, na comparação com os dados nacionais fornecidos pela PNDS (2006), as 

prevalências de diarréia no município estudado foram maiores em todos os grupos 

etários. Na comparação com os dados da literatura internacional, as prevalências de 

diarréia na região foram muito superiores. Em um estudo transversal conduzido com 

crianças de 4 a 17 meses do centro sul do Nepal, verificou-se que a prevalência da 

ocorrência de diarréia nos cinco dias anteriores à pesquisa foi 29%; em outro estudo 

conduzido em uma comunidade rural do sul da África com crianças de 4 a 24 meses, a 

prevalência da ocorrência de diarréia nos quinze dias anteriores à pesquisa foi 15,9% 

(FABER M & BENADÉ AJS 1999; SIEGEL EH et al 2006). No município de São 

Paulo, um estudo transversal analisou dois inquéritos domiciliares entre 1984/85 e 

1995/96, realizado com crianças de 0 a 59 meses, verificou maior frequência de diarréia 

em filhos de mães com pouca ou nenhuma escolaridade e entre crianças que vivem em 

famílias de baixa renda; a prevalência da ocorrência de diarréia nas duas semanas 

anteriores à entrevista apresentou maior ocorrência entre as crianças de 6 a 23 meses de 

idade e nas estações da primavera e verão. O estudo demonstrou, ainda, declínio de 

quase 50% na prevalência da ocorrência de diarréia no dia da entrevista e redução de 

quase dois terços na incidência anual de hospitalizações pela doença – melhorias 

atribuídas ao aumento do poder aquisitivo das famílias e na cobertura da rede pública de 

abastecimento de água; em crianças menores de dois anos, o declínio da prevalência de 

diarréia pode ter sido favorecido por um aumento discreto na freqüência da 

amamentação (BENICIO MHD´A & MONTEIRO CA 2000). 

A elevada prevalência de diarréia nas crianças pode ser explicada pela grande 

quantidade de residências com fossas sanitárias rudimentares (73,5% em 2003 e 91,3% 
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em 2007), evidenciando a importância do saneamento básico na região. Um estudo 

transversal de base populacional, conduzido por CASTRO TG et al (2011), realizado 

com crianças de 6 a 60 meses residentes em dois municípios do Acre, demonstrou que o 

acometimento recente de diarréia foi determinante da anemia e anemia ferropriva 

corroborando o mesmo achado em estudos conduzidos no Timor Leste e com beduínos 

de 18 meses (estudo prospectivo) com crianças de 6 a 59 meses e 18 meses, 

respectivamente (AGHO KE et al 2008; LEVY A et al 2005). 

 Com relação à cobertura do pré-natal, dados do UNICEF (2008) revelaram que 

as gestantes brasileiras aumentaram o número de consultas. Em 1998, apenas 43,1% das 

gestantes fizeram a visita pré-natal, enquanto que em 2005, a proporção foi de 52,8%. 

Na região norte, a proporção foi de 34,7% em 1998 e somente 28,9% em 2005 (queda 

de 17,5%) – 2,5% das gestantes não realizaram nenhuma consulta em 2005. Na presente 

análise, dentre as mães analisadas, 98,7% realizaram o pré-natal em 2003 e 100,0%, em 

2007 – valores superiores às prevalências na região Norte em 2005.  

Ainda segundo o UNICEF (2008), a proporção de gestantes brasileiras que realizaram 

mais de 6 consultas de pré-natal foi 43,1% em 1998 e 52,8% em 2005. Na região Norte 

e no estado do Acre os valores foram inferiores sendo 34,7% e 24,6%, respectivamente, 

no ano de 1998 e 28,7% e 29,4%, respectivamente, no ano de 2005. Dentre as gestantes 

brasileiras que realizaram o pré-natal no ano de 2005, 6,1% não realizaram nenhuma 

consulta, 17,3% de 1 a 3 consultas, 46,5% de 4 a 6 consultas, 28,7% realizaram 7 ou 

mais consultas e 1,5% ignoraram. Na presente investigação, o número de consultas pré-

natais realizadas entre os períodos apresentou aumento. Em 2003, a maior prevalência 

foi de 4 a 8 consultas (69,3%) seguida de 8 a 12 consultas (20,4%) e 1 a 4 consultas 

(10,2%). Em 2007, a sequência das consultas em ordem decrescente foi a mesma, 

porém as prevalências foram diferentes: 4 a 8 consultas (48,5%) seguida de 8 a 12 
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consultas (46,5%) e 1 a 4 consultas (5%). Um estudo transversal realizado com crianças 

de cinco anos no estado de Pernambuco apontou a falta de assistência pré-natal e a 

distância do serviço de saúde como fatores de risco para a anemia em crianças (SILVA 

SCL et al 2008). Vale ressaltar que há uma elevação da proporção de nascidos vivos de 

mães com sete ou mais consultas de pré-natal à medida que aumentam os anos de 

estudo (MS 2005).  

Com relação ao tipo de parto, dados do Ministério da Saúde (2005) revelaram 

que em 2002, 38,6% dos nascidos vivos nasceram de parto cesáreo no Brasil, sendo 

28,1% na região Norte e 47,5% na região Sudeste; no estado do Acre, essa proporção 

foi de 23,4%. Já em 2003, a proporção no país foi de 40% com aumentos na região 

Norte (29,3%) e na região Sudeste (48,7%). No Acre, essa prevalência foi de 24,3%. 

 Segundo a PNDS (2006), a porcentagem do parto cesáreo na região Norte foi de 

30,6% - a menor em comparação à região Sudeste (51,5%). Na presente investigação, a 

proporção de partos do tipo cesáreos seguiu a tendência de aumento nacional entre os 

períodos (12,9%) sendo 25,0% em 2003 (dado semelhante ao apresentado pelo MS para 

o estado do Acre) e 37,9% em 2007 (valor superior à proporção encontrada no estado no 

mesmo período). O parto do tipo natural foi o mais prevalente na região (75,0% em 

2003 e 62,1% em 2007), sendo realizados em hospitais públicos ou privados (98,7% em 

2003 e 98,3% em 2007) com a participação de parteiras (48,0% dos casos em 2003 e 

28,0% em 2007). A presença das parteiras, mesmo nos hospitais, evidencia a falta de 

profissionais da área médica no município, demonstrando a fragilidade da assistência à 

saúde na região, com impacto direto na saúde materna e infantil. 

Interessante destacar que cabe aos serviços de saúde o adequado 

acompanhamento à mulher no período do puerpério. No entanto, apenas 39% das 

mulheres brasileiras realizaram consulta pós-parto sendo esta prevalência menos 
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pronunciada na região Norte (19%) e mais no Sudeste (51%), evidenciando a grande 

desigualdade no acesso à consulta puerperal. A chance de realizá-la é 89% maior na 

área urbana do que na rural, 34% maior para as mulheres brancas do que para as negras 

e cinco vezes maior para as com escolaridade igual ou superior a 12 anos de estudo 

(PNDS 2006).  

Analisando a evolução da prática de aleitamento materno, verifica-se que a 

prevalência de crianças amamentadas em algum momento na vida foi referida por 

88,0% das crianças na pesquisa PAMCDF (2001), 91,7% na PAMCDF (2009) e 96,4% 

na PNDS (2006). Na região Norte, o dado correspondente foi 98,2% segundo a PNDS 

(2006). Na presente investigação, os dados foram semelhantes aos da região Norte, 

porém com diminuição da prevalência entre os períodos (98,22% em 2003 e 97,74% em 

2007). 

Inquéritos nacionais demonstraram que o aleitamento materno foi praticado por 

56,0% das crianças com até 4 meses de vida, sendo 90,2% na região Norte (PAMCDF 

2001); em crianças com idade entre 9 e 12 meses, a prática da amamentação foi de 

42,4%, segundo a PAMCDF (2001), e 58,7%, segundo a PAMCDF (2009). Dados da 

PNDS (2006) demonstraram que o aleitamento materno foi praticado por 91,8% das 

crianças com idade até 6 meses e 58,0% das crianças com idade até 24 meses, no 

momento da entrevista. Entre os menores de 24 meses em Acrelândia, esta prática foi 

inferior aos dados da PNDS (2006) sendo 46,2%, em 2003 e 52,7%, em 2007. Em 

comparação a um estudo transversal conduzido com crianças de 4 a 24 meses no sul da 

África verificou-se que as prevalências de AM foi 80% entre as crianças de 4 a 12 

meses e 56,9%, em crianças de 12 a 24 meses (FABER M & BENADÉ AJS 1999). 

Com relação ao aleitamento materno exclusivo, as prevalências nacionais, em 

crianças com até 4 meses de idade foi de 35,5% (PAMCDF 2001), 49,0% (PNDS 2006) 
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e 51,2% (PAMCDF 2009). Na região Norte, as prevalências foram 35,1% (PAMCDF 

2001) e 57,4% (PAMCDF 2009). Já em crianças menores de 6 meses, a prevalência de 

AME foi de 39,8% em 2006 (PNDS 2006) e 41,0% em 2009 (PAMCDF 2009). Na 

região Norte, a prevalência foi de 45,9% em 2009 (PAMCDF 2009). Em Acrelândia, as 

porcentagens de AME em menores de 4 meses e menores de 6 meses foram inferiores 

às publicadas para a região Norte sendo, respectivamente, 22,7% (2003) e 31,3% (2007) 

e, 22,6% (2003) e 16,1% (2007). Os dados da presente investigação demonstram 

diminuição nas prevalências de amamentação entre os períodos estudados. Prevalências 

semelhantes de AME (17,2% e 16,0%) foram verificadas, respectivamente, em um 

estudo transversal realizado no centro-sul do Nepal, com crianças de 4 a 17 meses de 

idade e em um estudo transversal realizado no Havaí (SIEGEL EH et al 2006; PAGER 

SR et al 2008). 

No Brasil, as durações medianas do aleitamento materno exclusivo e total (AT), 

em menores de 12 meses foram, respectivamente, 9,9 e 11,2 meses sendo que, na região 

Norte, a duração mediana do aleitamento materno total foi de 14,5 meses (PAMCDF 

2009). Em menores de 24 meses, as durações medianas do AME e AT foram, 

respectivamente: 2,2 e 7,6 meses, sendo 2,1 e 8,4 meses na região Norte, 

respectivamente; em menores de 36 meses foram, respectivamente: 2,2 e 14,0 meses, e 

2,1 e 9,7 meses na região Norte (PNDS 2006). Entretanto, em menores de 6 meses as 

durações medianas de AME e do AT foram 23,4 dias e 9,9 meses, segundo a PAMCDF 

(2001); na região Norte, corresponderam, respectivamente, a 24,0 dias e 13,9 meses 

(PAMCDF 2009). Na presente investigação, a duração mediana do AME, em crianças 

menores de 6 meses, foi 3,5 meses (2003) e 68,1 dias (2007) – dados superiores em 

comparação ao inquérito nacional para o mesmo grupo etário. 
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Os dados citados anteriormente demonstram que a prevalência de aleitamento 

materno ainda está aquém das recomendações internacionais e maiores esforços devem 

ser empenhados nessa finalidade em virtude dos benefícios que esta prática, quando 

realizada de forma adequada, proporciona às crianças pequenas (WHO 1998; WHO 

2000). 

Quanto à alimentação complementar, a PNDS (2006) demonstrou ainda que, 

entre os lactentes compreendidos na faixa etária entre 4 e 5 meses, o consumo de leites 

não-maternos, mingaus e comidas de sal representavam 41,7%, 31,6% e 22% de suas 

dietas, respectivamente. Em Acrelândia, um estudo conduzido por Garcia MT et al 

(2011) avaliou a dieta das crianças compreendidas entre 6 e 24 meses, em 2007, 

demonstrando uma dieta fundamentalmente láctea e pouco evoluída para a respectiva 

idade da criança. A proporção de crianças que consumia mingau mostrou-se maior 

conforme aumento da idade atingindo 48% das crianças que o consumiam de 3 a 4 

vezes por dia; verificou-se ainda, que 29,6% das crianças com idades entre 6 e 8 meses 

não recebiam nenhuma refeição de sal. Em um estudo transversal conduzido com 

crianças de 4 a 24 meses do sul da África, 18,5% das crianças consumiam fórmula 

artifical ou leite em pó e em 85,1% o mingau foi o 1º alimento mais popularmente 

consumido (FABER M & BENADÉ AJS 1999). A introdução de alimentos 

complementares na dieta de crianças com idades inferiores a seis meses aumenta o risco 

de deficiências e doenças infecciosas (VICTORA CG et al 1987; MONTERROSA EC 

et al 2008). Esses dados evidenciam o desconhecimento das mães acerca das práticas 

alimentares saudáveis e suas implicações na saúde infantil, demonstrando a necessidade 

da educação nutricional nas famílias, especialmente para os cuidadores das crianças. 

No Brasil, a prevalência de anemia ferropriva apresenta tendência ascendente 

nas últimas décadas, atingindo proporções epidêmicas (MONTEIRO CA et al 2000) que 
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oscilam entre 30% e 60% como demonstrado em alguns estudos de base populacional: 

50% no semi-árido baiano (ASSIS MO et al 1997), 54% no sul Brasileiro (NEUMANN 

et al 2000), 80% em Recife/PE (OSORIO MM et al 2001), 36% na Paraíba (OLIVEIRA 

RS et al 2002) e 60% em Viçosa/MG (SILVA DG et al 2002; MIRANDA AS et al 

2003). No município de São Paulo, estudo realizado com crianças compreendidas na 

faixa etária entre 6 e 24 meses demonstrou aumento significativo nas prevalências de 

anemia: 35% na década de 70 (SINGULEM DM  et al 1978) para 69% na década de 90 

(MONTEIRO CA et al 2000). No presente estudo, as prevalências de anemia foram 

semelhantes aos dados nacionais sendo 47,5%, em 2003 e 39,7%, em 2007, sendo 

classificadas, segundo a OMS, como anemia severa, em 2003 (prevalências ≥ 40%) e 

anemia moderada, em 2007 (prevalências entre 20,0 – 39,9%) (WHO 2001). 

Dados da PNDS (2006) demonstraram que, no Brasil, a anemia por deficiência 

de ferro (ADF) esteve presente em 20,9% (Hb<11,0mg/dL) e 8,7% (Hb<9,5 mg/dL) das 

crianças. Na região Norte, a prevalência de ADF foi de 10,4% (Hb<11 mg/dL). No 

presente estudo, as prevalências de anemia por deficiência de ferro foram superiores aos 

dados nacionais sendo 36,0% em 2003 e 36,2% em 2007. 

Em relação às prevalências de anemia ferropriva e deficiência de ferro há 

escassez de estudos nacionais de base populacional que permitam a comparação das 

prevalências encontradas neste estudo. Um estudo prospectivo de incidência de anemia 

e malária conduzido com 133 indivíduos de todos os grupos etários, dos quais 17,7% 

eram menores de seis anos, na área rural de um distrito de Rondônia, identificou 

prevalências gerais de anemia, deficiência de ferro e anemia por deficiência de ferro da 

ordem de 10%, 10% e 5,4%, respectivamente (CARDOSO MA et al 1994). Um estudo 

transversal realizado em Acrelândia, Acre, em 2007, verificou que dentre as crianças 

menores de 24 meses com histórico alimentar completo (n=69) 33,3% apresentaram 
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anemia, 52,2% deficiência de ferro e 23,2% anemia por deficiência de ferro (CASTRO 

TG  et al 2009). Na América Latina, estudos realizados na Argentina com crianças 

menores de 24 meses, evidenciam a deficiência de ferro como um problema de saúde 

pública (CALVO EB & GNAZZO N 1990; MORASSO MC et al 2003). Um estudo 

conduzido no Chaco apontou que, entre crianças de 6 a 8 meses, a deficiência de ferro 

variou de 36,6% a 72,9%, entre aquelas de 18 a 24 meses (MORASSO MC et al 2003). 

As prevalências de deficiência de ferro no presente estudo foram superiores aos estudos 

anteriormente citados, aumentando 18,9 pontos percentuais (61,8%, em 2003 e 80,7%, 

em 2007; p≤0,001). Alguns estudos demonstraram redução das prevalências de anemia 

e deficiência de ferro com o aumento da idade (MONTEIRO CA et al 2000; NEUMAN 

NA et al 2000; OSORIO MM et al 2004; TATALA S et al 1998). 

Ainda em âmbito nacional, um estudo conduzido por MONTEIRO CA et al 

(2009) verificou uma redução, da ordem de 50%, na prevalência da desnutrição infantil 

no período de 1996 e 2006/2007, sendo que dois terços desse declínio foi atribuído, por 

ordem de importância, às melhorias em: escolaridade das mães, poder aquisitivo das 

famílias (sobretudo os mais pobres), acesso à assistência à saúde e nas condições de 

saneamento. O IBGE (2006) também atribui a esse declínio a ampliação da cobertura 

vacinal, ao manejo adequado da diarréia e ao incentivo ao aleitamento materno – prática 

de suma importância na prevenção da desnutrição e da anemia em menores de 6 meses 

(TORRES MA et al 1994). 

Segundo a PNDS (2006), as prevalências nacionais de desnutrição, baixo peso e 

emaciamento e sobrepeso foram, respectivamente, 7,0%, 1,7%, 1,9% e 6,6%. Os dados 

da região Norte apresentados pela PNDS (2006) para as prevalências de desnutrição, 

baixo peso, emaciamento e sobrepeso na PNDS (2006) foram, respectivamente, 14,8%, 

3,4%, 0,7% e 5,2%. Na comparação com os dados mencionados acima, as prevalências 
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de desnutrição, baixo peso e sobrepeso foram, respectivamente, 8,9%, 4,1% e 8,3% em 

2003 e, 11,0%, 2,7% e 5,5%, em 2007 – valores superiores aos dados da PNDS 

mencionados acima. Porém, os resultados encontrados na presente análise foram 

inferiores a um estudo transversal conduzido com crianças de 4 a 17 meses do Centro 

Sul do Nepal, onde as prevalências de desnutrição, baixo peso e emaciamento foram, 

respectivamente, 30,8%, 51% e 18,1% (SIEGEL EH et al 2006). Em comparação à um 

outro estudo conduzido com crianças de 4 a 24 meses de uma comunidade rural do sul 

da África, as prevalências de desnutrição encontradas foram de 15,3% - valor superior à 

encontrada neste estudo (FABER M & BENADÉ AJS 1999).
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6. Considerações finais 
 
 
 

Os resultados do presente estudo apontam para baixas prevalências de 

aleitamento materno exclusivo em crianças menores de seis meses e elevadas 

prevalências de deficiência de ferro, anemia, anemia por deficiência de ferro e diarréia 

infantil. 

Nos últimos anos, o Brasil tem adotado diversas estratégias para promoção e 

sucesso do aleitamento materno como a semana da amamentação, hospitais amigos da 

criança, licença maternidade, entre outros.  No presente estudo, a prevalência do AME 

em menores de seis meses foi de 22,6%, no ano de 2003 e 16,1%, em 2007, porém o 

AM, no mesmo grupo etário, foi de 48,4% em 2003 e 80,7% em 2007. Apesar de não 

ser o preconizado pelos organismos nacionais e internacionais verifica-se uma melhoria 

na frequência da amamentação entre os períodos que merece destaque. É plausível 

supor que a profissão das mães e o número de irmãos na residência possam influenciar o 

cuidado materno e a prática da amamentação, sobretudo a exclusiva. Entretanto, apesar 

do elevado percentual de mães donas de casa (80,3%, em 2003 e 68,8%, em 2007), 

verificaram-se duas situações: a primeira em que, no ano de 2003, 50,0% das crianças 

menores de seis meses apresentavam mais de um irmão menor de cinco anos na 

residência e, em 2007, 80,7% apresentava mais de um irmão menor de dez anos no 

mesmo domicílio e, a segunda em que, dentre as crianças menores de seis meses que 

eram filhas únicas, a maioria não era amamentada exclusivamente com leite materno, 

praticando o AM ou estando desmamadas (em ambos os inquéritos). Na realidade do 

presente estudo, é provável que mesmo as mães donas de casa encontrem dificuldade 

em conciliar a amamentação, especialmente a exclusiva, e os afazeres domésticos. 
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Aliado a isso, as crenças alimentares equivocadas são uns dos pontos centrais que 

merecem atenção. 

A realidade de Acrelândia é marcada pela cultura alimentar popular. Em 2007, 

durante o trabalho de campo, os relatos das mães sobre a importância de ofertar água 

para os lactentes em virtude do calor excessivo ou de oferecer alimentos visando 

complementar o leite materno fraco, eram frequentes. Algumas apresentavam 

conhecimento sobre as recomendações nacionais e internacionais sobre amamentação, 

porém não a praticavam em virtude da crença alimentar local, perpetuada entre gerações 

e com repercussões nas deficiências de micronutrientes. 

A prevalência de deficiência de ferro em menores de seis meses contradiz alguns 

estudos da literatura. É possível inferir que as baixas reservas de ferro fetal ao 

nascimento sejam resultantes da baixa qualidade da assistência pré-natal, acrescida da 

tendência declinante da prática do aleitamento materno, especialmente o exclusivo, 

complementado com alimentos não-fontes do ferro biodisponível. 

Entre os inquéritos, diferenças estatísticas foram verificadas no grupo etário das 

crianças de seis a onze meses reforçando os dados da literatura que apontam a grande 

vulnerabilidade deste grupo etário frente às deficiências nutricionais. Tendo em vista as 

recomendações acerca da alimentação complementar nesta idade, as crenças 

alimentares, novamente, destacam-se nesse contexto. O elevado consumo de mingaus, 

outros produtos lácteos e alimentos não fonte do micronutriente ferro podem justificar a 

elevada magnitude da deficiência de ferro, especialmente no ano de 2007 (80,7%). Este 

dado sugere, ainda, a pouca efetividade das farinhas fortificadas de trigo e milho nesse 

público-alvo, o qual consome pequenas quantidades do alimento em sua dieta. Diante 

disso, futuros estudos devem avaliar a efetividade e eficácia desta estratégia, 

particularmente em crianças de seis a doze meses de idade. 
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A importância da cultura alimentar equivocada na região pode ser demonstrada 

pela elevação das prevalências de deficiências de ferro, em 2007, em crianças 

pertencentes a todos os estratos do índice de riqueza e em todas as categorias de 

escolaridade materna evidenciando, mais uma vez, a força dos mitos alimentares em 

todas as famílias, independente de renda ou nível de instrução das mães. Entre os 

períodos estudados, houve o aumento do poder aquisitivo das famílias impulsionado 

pelo Programa Bolsa Família do Governo Federal. No entanto, a melhoria no poder de 

compra das famílias parece não ser suficiente para eliminar as deficiências nutricionais 

porque, mais uma vez, a questão central reside na crença popular sobre alimentação, ou 

seja, na qualidade da dieta. Ações específicas como desmistificação de crenças e 

práticas alimentares equivocadas, intervenções no pré-natal para prevenção e controle 

da deficiência de ferro, orientações às mães acerca da alimentação complementar 

oportuna e adequada, e orientação e promoção do aleitamento materno exclusivo são 

medidas que, além do baixo custo, são facilmente aplicáveis e de grande importância 

para a prevenção e controle das carências de micronutrientes na infância.  

Considerando que, no presente estudo, a determinante causal principal da 

anemia foi a deficiência de ferro, a correção dessa deficiência repercutirá na diminuição 

de sua prevalência. Para tanto, a suplementação profilática com sulfato ferroso de 

mulheres em idade fértil, gestantes e crianças a partir dos seis meses de idade, aliado às 

práticas alimentares adequadas, deve ser incentivada. Vale ressaltar que, em crianças de 

seis a doze meses, o uso do suplemento ferroso foi referido por, somente, 12% das 

crianças em 2003 e 17,6%, em 2007, no município. 

Assim como as crenças populares equivocadas sobre alimentação, a síndrome 

diarréica é, possivelmente, outra questão central neste estudo. Em crianças de seis a 

doze meses, vulneráveis às intercorrências nutricionais, a prevalência de diarréia foi de 
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39,2%, em 2003 e 52,6%, em 2007. É plausível aventar que, a elevada freqüência dos 

episódios de diarréia, aliado aos mitos alimentar, resultem em dietas do tipo papa ou 

mingaus, com baixa qualidade energética e pouca variedade e/ou ausência de alimentos-

fonte de ferro, contribuindo para o agravo da deficiência de ferro no público infantil. A 

contaminação do solo pelas fossas sanitárias rudimentares, a ausência de tratamento da 

água canalizada (realizado nos próprios domicílios) e a insuficiência ou ausência da 

higienização dos alimentos podem justificar as elevadas prevalências de diarréia na 

população infantil e, nesse sentido, educação higiênica, melhorias do saneamento básico 

e tratamento da água distribuída pela rede pública são de suma importância, 

especialmente se considerarmos que, aproximadamente, nove milhões de crianças 

menores que cinco anos morrem por diarréia anualmente (UNICEF 2009). 

O presente estudo destaca ainda, a prevalência de desnutrição que, mesmo não 

sendo elevada (em torno de 10%), manteve-se constante em ambos os períodos, apesar 

da implantação de importantes medidas como os Programas Fome Zero e Bolsa Família. 
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7. Conclusão 
 
 
No presente estudo, a partir da comparação de dois inquéritos de base populacional 

realizados em 2003 e 2007, na região urbana do município de Acrelândia (Estado do 

Acre), não houve melhorias nas prevalências de anemia, deficiência de ferro, 

desnutrição e na prática de aleitamento materno total e exclusivo, evidenciando, neste 

cenário infantil, um grave problema de saúde pública com evolução das prevalências 

aquém da esperada, incluindo aumento significante da prevalência de deficiência de 

ferro em crianças menores de 2 anos de idade. ghghgffytryrtrtrerghfgfgfffffffffffffffffff 
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