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RESUMO 

 

Frota MTBA. Prevalência e fatores associados à anemia em mulheres e crianças atendidas 
pela Estratégia de Saúde da Família no Maranhão. [tese de doutorado]. São Paulo: Faculdade 
de Saúde Pública da USP; 2013. 

Introdução - A anemia é considerada um dos maiores problemas de saúde pública da 
atualidade, afetando as populações de quase todos os países, sobretudo aqueles onde 
predominam padrões dietéticos deficientes e fatores ambientais adversos. Objetivo - 
Investigar a prevalência e os fatores associados à anemia em crianças menores de cinco anos e 
mulheres em idade reprodutiva entre a população atendida pela Estratégia da Saúde da 
Família (ESF), no estado do Maranhão. Métodos – Foi realizado um estudo de corte 
transversal de base populacional. A amostra se constitui de 978 crianças de seis a 59 meses e 
978 mulheres de 15 a 49 anos de idade cadastradas na ESF em 21 municípios escolhidos por 
sorteio sistemático probabilístico entre as quatro macrorregiões e capital do Estado. A coleta 
de dados foi realizada em entrevistas domiciliares por meio de questionário aplicado junto às 
mães ou responsáveis pelas crianças, contendo informações sobre a situação socioeconômica 
e demográfica e de segurança alimentar da família, e das condições de saúde das mulheres e 
das crianças. Foram medidos peso e altura, para avaliação do estado nutricional e feita a 
dosagem da concentração de hemoglobina do sangue capilar com leitura imediata pelo 
hemoglobinômetro portátil Agabe®. A associação entre a anemia e as variáveis foi verificada 
primeiramente por análise bivariada e posteriormente por regressão de Poisson, segundo 
modelo hierarquizado. Resultados – A prevalência média de anemia entre as mulheres foi de 
36,% para o estado do Maranhão e 55,1% para a capital, São Luís. Entre as crianças, a 
prevalência também foi mais elevada na capital (68,7%) em relação ao estado como um todo 
(51,6%). Tanto as mulheres como as crianças apresentaram prevalências mais elevadas na 
área urbana. O grupo de 6-23 meses de idade foi mais afetado pelo problema (65%) do que o 
de 24-59 meses (42%), assim como aquele cujas mães também apresentavam anemia (63,6%). 
A análise de regressão identificou como fatores de risco para a anemia em crianças ter idade 
inferior a dois anos, presença de anemia materna, coabitação de três ou mais crianças menores 
de cinco anos no domicílio e residir na capital do estado. Para as mulheres os fatores de risco 
associados à anemia foram morar na capital e estar acima do peso. Conclusões – As elevadas 
prevalências de anemia encontradas em crianças e mulheres no Maranhão a configuram como 
um problema de saúde pública entre a população atendida pela ESF. É necessária a busca de 
intervenções factíveis de serem aplicadas uma vez que, tanto o Programa Nacional de 
Suplementação do Ferro, para lactentes, como o de fortificação das farinhas de trigo e de 
milho vigentes no Brasil não conseguiram fazer com que a prevalência avaliada através dos 
grupos crianças e mulheres em idade fértil esteja no limite aceitável. Igualmente há que 
considerar que dos fatores de risco detectados poucos são susceptíveis a modificação e estão 
relacionados ao consumo de alimentos e seus fatores determinantes.  

Palavras-chave – prevalência de anemia, fatores de risco, crianças menores de cinco anos, 
mulheres em idade reprodutiva. 



7 

 

ABSTRACT 

 

Frota. MTBA. Prevalence and factors associated with anaemia in women children served by 
the Family Health Strategy in Maranhão. [thesis]. São Paulo (BR): Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São Paulo; 2013.  

Introduction - Anemia is considered one of the greatest public health problems today, 
affecting populations of almost all countries, especially those where lacking dietary patterns 
and adverse environmental factors predominate. Objective - To investigate the prevalence 
and factors associated with anemia in children under five and women of childbearing age in 
the state of Maranhão. Methods - A cross-sectional study was carried out. The sample was 
comprised of 978 children aged six to 59 months and 978 women aged 15 to 49 years old 
enrolled in Family Health Strategy (FHS) in 21 counties selected by systematic random 
probability among the four geographical regions of the state and the capital. Data collection 
was performed on household interviews through questionnaire applied to mothers or 
children’s caretakers, containing information on demographic and socioeconomic status and 
household food security, and women and children’s health conditions. Weight and height 
were measured to assess nutritional status and followed by hemoglobin concentration of the 
blood capillary with immediate reading by Agabe ® portable hemoglobin. The association 
between anemia and the variables was checked first by bivariate analysis, followed by 
Poisson regression with a hierarchical model. Results - The prevalence of anemia among 
women was 36.0% for the state of Maranhão and 55.1% for capital, São Luís. Among 
children, the prevalence was also higher in the capital (68.7% ) compared to the state as a 
whole (51.6%). Both women and children had a higher prevalence in urban areas. The group 
of 6-23 months of age was most affected by the problem (65%) than that of 24-59 months 
(42%), as one whose mothers also had anemia (63.6%). The regression analysis identified as 
risk factors for anemia in children age less than two years, the presence of maternal anemia, 
cohabitation of three or more children under five at home and reside in the capital. For women 
the risk factors associated with anemia were living in the capital and being overweight. 
Conclusions - The high prevalence of anemia in children and women found in Maranhão 
configure anemia as a public health among the population served by the FHS. It requires the 
implementation of feasible intervention measures for the control and prevention of this 
disease once, both, the National Iron Supplementation for infants, such as the fortification of 
wheat and corn flour current in Brazil failed to make the prevalence evaluated through 
children and childbearing age groups is on the acceptable limits. It’s also necessary to 
consider that among the risk factors identified few are susceptible to modification and are 
related to food consumption and its determinants. 

 
Keywords - prevalence, anemia, risk factors, children under five, women of childbearing age. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A anemia é considerada um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade, 

afetando as populações de quase todos os países, sobretudo no segmento de crianças e 

mulheres em idade reprodutiva (WHO, 2001).  

Embora muitas causas possam levar à anemia, a UNITED NATIONS (1997) estima 

que a deficiência de ferro seja responsável por 90% dos casos em que ela ocorre e assim, 

anemia já em 1977 (INACG, 1977) em estudos populacionais, se tornou sinônimo de Anemia 

por Deficiência de Ferro (ADF).  

Os custos sociais e econômicos da anemia são de difícil mensuração, porém não 

podem ser desprezados. O Banco Mundial estima que cerca de 5% do PIB de países em 

desenvolvimento são gastos em saúde decorrentes da ADF (WASHINGTON DC WORLD 

BANK, 1994). Para além dos custos que recaem nos setores públicos e privados da saúde, as 

consequências sociais indiretas na alta taxa de mortalidade materna, na diminuição da 

produtividade e nas consequências em longo prazo no desenvolvimento mental são 

frequentemente desconsideradas, o que mascara a verdadeira desvantagem imposta à 

sociedade (WHO, 2001).  

Ainda que a anemia atinja populações do mundo inteiro, os números são mais 

expressivos nos países em desenvolvimento, onde predominam padrões dietéticos deficientes 

e fatores ambientais adversos, o que propicia a elevada prevalência de processos infecciosos e 

parasitários sob influência da situação econômico-social. De fato, inúmeros estudos 

relacionam a alta prevalência de anemia a fatores socioeconômicos e ambientais (OSÓRIO, 

2004) e, possivelmente, resida aí a justificativa para que a anemia persista como problema de 

saúde pública, apesar dos esforços para seu controle.  

Aparentemente a anemia é um problema de fácil solução. O simples aumento da 

ingestão de ferro modificaria o quadro de deficiência desse mineral (SZARFARC, 2006), mas 

as estratégias adotadas até agora, tanto no Brasil como no mundo, baseadas exclusivamente 

no aumento do consumo marcial, suplementação medicamentosa e fortificação de alimentos, 

algumas vezes acompanhadas de educação nutricional, não têm se mostrado eficazes para 

solucionar essa deficiência (LYNCH, 2005; WHO, 2001; UNICEF/WHO, 1999).  
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Evidências epidemiológicas sugerem que o maior acesso aos alimentos observado 

atualmente serviu para melhorar a dieta da população apenas em termo quantitativos, mas não 

qualitativos, o que explica o registro de uma tendência à redução nas taxas de desnutrição e 

elevação simultânea da prevalência de anemia (BATISTA FILHO e RISSIN, 2003). 

O Brasil assumiu um compromisso junto às Nações Unidas de reduzir até o ano de 

2003 a prevalência de anemia por deficiência de ferro em 1/3 dos níveis encontrados para 

mulheres em idade fértil e crianças em 1990 (WHO, 2001). Esse compromisso levou a uma 

intensificação dos estudos na busca de propostas de intervenção factíveis de implantação 

visando ao controle da desnutrição em populações de risco. No entanto, as pesquisas de 

prevalência de anemia apontam na direção contrária (Apêndice A). Para BATISTA FILHO, 

SOUZA E BRESANI (2008) e RAMALHO (2009), esta é uma das metas das Nações Unidas 

relacionadas com a condição nutricional da população mundial de mais difícil alcance. 

BATISTA FILHO et al (2008) destacam que ainda existem diversas lacunas cujas respostas 

poderão levar ao controle do problema da anemia nutricional que, apesar do seu impacto 

epidemiológico e clínico, ainda conserva incertezas no que se refere a causas, epidemiologia 

diagnóstico e tratamento.  

Em que pese sua reconhecida importância sobre a saúde de uma coletividade, a 

situação da anemia nunca foi devidamente avaliada no contexto epidemiológico do Maranhão. 

Uma investigação de fatores de risco para a anemia em crianças de seis a 12 meses no Brasil 

realizado em 2005 (SPINELLI et al, 2005) não incluiu o estado na amostra, assim como no 

estudo da prevalência de anemia em crianças menores de cinco anos no nordeste (BATISTA 

FILHO, 2006) também não há referência ao Maranhão. Igualmente a avaliação do impacto da 

fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro em gestantes (FUJIMORI et SZARFARC, 

2011) não contou com a participação do estado. 

Situado no nordeste do Brasil, o Maranhão tem o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) de 0,69 ocupando a penúltima posição entre os estados brasileiros (PROJETO 

CEPAL/PNUD/OIT, 2008) e é o estado com maior proporção da população socialmente 

excluída, com Índice de Exclusão Social (IES) igual a 59,56%, maior que os demais estados 

da região (SILVA, 2010). No Maranhão, o volume da população vivendo em situação de 

indigência mais que dobra em relação ao Brasil, com 25,7% das pessoas em situação de 

extrema pobreza (IBGE, 2010). 
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Considerando o cenário social em que está inserido este estado, quantificar e 

localizar geograficamente os segmentos da população mais afetados pela anemia, 

identificando os fatores de risco e condições a ela associados, pode gerar respostas a 

questionamentos ainda não esclarecidos e contribuir para a adoção de medidas efetivas para 

seu controle. 

Os indicadores socioeconômicos do Maranhão (Quadro 1) sugerem uma situação de 

grande vulnerabilidade e desigualdade a que está sujeita a população maranhense, deixando-a 

exposta a um alto risco de várias mazelas relacionadas à saúde, dentre elas a anemia.  

Quadro 1 – Características socioeconômicas e demográficas do estado do Maranhão. 

Maranhão 

Extensão Territorial (Km2): 331.935,507 

Número de Municípios: 217 

Densidade Demográfica (Hab./Km2): 19,81 

População Residente no Estado (2010): 6.574.789 pessoas 

População Residente Urbana (2010): 4.147.149 pessoas 

População Residente Rural (2010): 2.427.640 pessoas 

Incidência da Pobreza (2003): 56,38% 

Índice Desenvolvimento Humano (2005): 0,68 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) (2009): Séries Iniciais (até a 4ª série): 3,9 
Séries Finais (5ª a 8ª séries): 3,6 
Ensino Médio: 3,2 

Índice de Gini (2003): 0,43 

Taxa de Mortalidade Infantil (2009): 36,5 por mil 

Cobertura da ESF (2010): 81,18% 

Produto Interno Bruto-PIB- (2008): R$ 38.487 bilhões 

PIB per capita (2010) R$ 6.888,60*  

 Pessoas em Extrema Pobreza (2010):  1.691.183 pessoas 

 Pop. com renda < R$70,00/mês (2010): 1,7 milhão (25,7%) 

Domicílios c/ até ¼ de Salário Mínimo (2008): 438.412 domicílios (26,5%) 

 Pop. c/ Renda Per Capita ≥ U$ 1,00/dia (2008): 70,9% 

Renda Mensal Domiciliar/Pessoa (2008): R$ 404,99* 

População Remanescente de Comunidades Quilombolas (2008): 1,3 milhão de pessoas 

Estimativa da População Indígena (2008): 35 mil indígenas  

Fontes: IBGE: Censo Demográfico, 2010; MDS, 2011; PROJETO CEPAL/PNUD/OIT, 2008; PNAD,2008- 

2009. 

*< do Brasil  
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1.1 Hipóteses 

 

� A anemia por deficiência de ferro ocorre com grande frequência entre a população 

do Maranhão atendida pelo Programa Estratégia da Saúde da Família;  

� A localização da população nas quatro macrorregiões e na Capital do Estado, 

atendida pelo Programa Estratégia da Saúde da Família é fator determinante na 

prevalência de anemia; 

� A prevalência de anemia entre as famílias aumenta com o aumento do nível de 

insegurança alimentar.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Investigar a prevalência e os fatores associados à anemia em mulheres em idade 

reprodutiva e crianças de seis a 59 meses de idade atendidas pela Estratégia de Saúde da 

Família no estado do Maranhão. 

 

2.2 Específicos 

 

� Determinar a prevalência de anemia em mulheres e crianças nas quatro 

macrorregiões geográficas do Maranhão e na capital; 

� Identificar a associação entre anemia na criança e na sua mãe/cuidadora; 

� Analisar a associação entre variáveis biológicas, socioeconômicas, estado 

nutricional e anemia;  

� Avaliar a associação entre o estado de anemia das crianças com a situação de 

insegurança alimentar das famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Conceito e causas da anemia ferropriva 

 

A anemia é uma condição em que há uma deficiência em tamanho e número de 

eritrócitos, ou na quantidade da hemoglobina que eles contêm, limitando a troca de oxigênio e 

dióxido de carbono entre as células sanguíneas e teciduais (MAHAN, 2003).  

Em escala populacional a anemia é conceituada como o estado em que a 

concentração de hemoglobina no sangue está abaixo de um nível considerado adequado para 

indivíduos de uma população de referência com mesma idade, sexo e condição fisiológica. A 

OMS vem estabelecendo pontos de corte para o diagnóstico de anemia que são de grande 

importância para identificação da situação de prevalência em relação aos diversos estudos em 

populações diferentes mas, especialmente, por permitir a escolha de programas de intervenção 

e seu acompanhamento através de um sistema de vigilância com vistas ao aprimoramento e 

aumento da efetividade. (WHO, 2001).  

Baseada nesses pontos de corte, a OMS ainda propôs uma classificação da 

significância da anemia como problema de saúde pública, de acordo com sua prevalência 

estimada na população. Vem sendo adotado que prevalências abaixo de 5% ocorrem em uma 

população normal. Entre 5.0 – 19.9% a população sofre um risco de saúde pública leve; entre 

20.0 – 39.9% o problema é moderado passando a grave quando a prevalência é de 40% ou 

mais.  

A Anemia por deficiência de ferro (ADF) caracteriza-se não apenas pela escassa 

concentração de hemoglobina, mas pela diminuição ou ausência de reservas de ferro, pela 

baixa concentração férrica no soro e pela menor saturação de transferrina. Este quadro 

ressalta, mais uma vez, a importância da anemia, dado que ele compromete uma das funções 

vitais e mais nobres do sangue, que é o transporte de oxigênio.  

As manifestações clínicas da anemia representam as consequências da redução da 

capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue, resultante da diminuição da concentração 

da hemoglobina e os sinais e sintomas são diversos, de acordo com a velocidade de instalação 

da anemia (ZAGO, 2001; AGGETT et al, 2002; AKRAMIPOUR, REZAEI, RAHIMI, 2008).  
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Essas consequências podem repercutir negativamente em todos os estágios da vida: 

no desenvolvimento cognitivo, na capacidade física, na produção de hormônios tireoidianos, 

na regulação da temperatura corporal e na resistência às infecções, além de reduzir, entre a 

população produtiva, em cerca de 30% o rendimento no trabalho (WHO, 2001; 

UNICEF/WHO, 1999). Esses efeitos se fazem notar mais acentuadamente nas mulheres em 

idade reprodutiva, gestantes e crianças, cujo crescimento e desenvolvimento teciduais 

fisiológicos aumentam os requerimentos de ferro (UNICEF, 1994), e estão associados ao 

aumento de riscos de mortalidade materna, mortalidade perinatal, prematuridade, baixo peso 

ao nascer e morbidade da criança (WHO, 2001; RASMUSSEN, 2001; SCHOLL e REILLY, 

2000). 

  

3.2 Avaliação da anemia por deficiência de ferro 

 

Embora a dosagem de hemoglobina não identifique a etiologia da anemia, ela é 

usada como proxy para a estimativa da magnitude da ADF (WHO, 2001), uma vez que, como 

referido anteriormente, a ADF é aquela que ocorre com maior frequência (90% dos casos) em 

populações. Além disso, a concentração de hemoglobina é, por conceituar a anemia, o exame 

mais usado para diagnosticá-la. 

A deficiência de ferro e a anemia podem ocorrer de maneira independente: existem 

outras causas para a anemia, como condições genéticas e deficiências de outros 

micronutrientes (COOK e FINCH, 1979). Da mesma maneira, o indivíduo pode ter 

deficiência de ferro sem apresentar anemia, já que esta é, de fato, o último estágio da 

deficiência de ferro e representa o ponto final de um período prolongado de privação deste 

mineral. A figura 1 apresenta o diagrama conceitual da relação entre deficiência de ferro e 

anemia em uma população hipotética.  
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Figura 1- Diagrama conceitual da relação entre deficiência de ferro e anemia numa população 

hipotética 

Fonte: Adaptado de Yip R. Iron nutritional status defined. In: Filer IJ, ed. 

Dietary Iron: birth to two years. New York, Raven Press, 1989:19-36. 

 

3.3 Panorama Epidemiológico 

 

A deficiência nutricional de ferro foi identificada como um dos dez principais fatores 

de risco para doenças, incapacidade e morte no mundo atual (WHO, 2002). Há estimativas de 

que dois bilhões de pessoas sejam afetadas, a maioria das quais vive em países em 

desenvolvimento (UNITED NATIONS, 2000), constituindo-se na carência nutricional de 

maior magnitude mundial na atualidade, com sérias repercussões à saúde (UNICEF, 1998).  

O Brasil assumiu um compromisso junto às Nações Unidas de reduzir até o ano de 

2003 a prevalência de anemia por deficiência de ferro em 1/3 dos níveis encontrados para 

mulheres e crianças em 1990 (WHO, 2001). No entanto, as pesquisas de prevalência de 

anemia apontam na direção contrária e dez anos decorridos do prazo estipulado, a anemia 

continua sendo considerada como o maior problema de saúde pública do mundo, afetando as 

populações de quase todos os países. Embora seja um problema predominantemente de países 

em desenvolvimento, os países desenvolvidos também possuem grupos de risco para anemia, 

mas com percentuais expressivamente inferiores, dado que intervenções efetivas foram 

implantadas há vários anos (BRASIL, 2007).  
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As mulheres e crianças são os grupos mais estudados, uma vez que as manifestações 

de carência nesses grupos são mais visíveis e propiciam uma excelente indicação do risco de 

deficiência nutricional a que está exposta uma coletividade (MONTEIRO, 2003).  

Uma revisão sistemática de artigos publicados (bases de dados eletrônicas Lilacs e 

PubMed) em língua portuguesa, inglesa e espanhola, entre 2000 e 2012, sobre prevalência da 

anemia entre crianças menores de cinco anos e mulheres em idade reprodutiva no Brasil e no 

mundo (Apêndice A) mostra que a anemia ocorre com grande variação de amplitude 

influenciada pela faixa etária estudada, o local do estudo e o método utilizado. Mostra 

também que poucos países têm informações detalhadas de abrangência nacional sobre 

prevalências de anemia nos grupos de risco. A maioria desses estudos não é de base 

populacional e sua representatividade fica restrita a grupos com características semelhantes, 

não sendo comparáveis entre si.  

Há décadas a anemia é apontada como a carência nutricional mais prevalente no 

Brasil, com tendência temporal de ascensão (MONTEIRO, SZARFARC e MONDINI, 2000; 

OLIVEIRA et al, 2002). Dados disponíveis dos estudos realizados no Brasil revelam altas 

prevalências, variando de acordo com as regiões geográficas, áreas pesquisadas (urbana ou 

rural), locais de coleta, como também a faixa etária da criança. 

O maior inquérito populacional nacional, a Pesquisa Nacional de Demografia e 

Saúde da Criança e da Mulher - PNDS (2009) mostrou a elevada prevalência com que a 

anemia ocorre no país nos dois grupos populacionais estudados e sua distribuição nas 

macrorregiões está apresentada no Quadro 2. 

Quadro 2 – Prevalência de anemia em crianças (6-59 meses) e em mulheres (15-49 anos). 

PNDS, 2009 

Região Crianças 
n 

Crianças % 
[Hb] <11,0g/dL 

Mulheres 
n 

Mulheres % 
 [Hb] <12,0g/dL 

BRASIL 3455 20,9 5669 29,4 

NORTE 832 10,4 980 19,3 

NORDESTE 665 25,5 1168 39,1 

SUDESTE 680 22,6 12004 28,5 

SUL 605 21,5 1169 24,8 

CENTRO-OESTE 673 11,0 1158 20,1 

Fonte: IBGE, PNDS, 2009 
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Contrariando resultados de quase todos os estudos realizados no mundo em 

diferentes cenários, na PNDS a prevalência de anemia entre mulheres é significativamente 

superior à das crianças, independente da região avaliada.  

Também diferente do encontrado em revisões, na população estudada na PNDS a 

prevalência de anemia como problema de saúde pública entre as crianças foi praticamente de 

nível leve, enquanto nos outros estudos apresenta-se como severo.  

JORDÃO, BERNARD e BARROS FILHO (2009) identificaram que em 81,2% dos 

estudos a prevalência de anemia era igual ou superior a 50%, com mediana de 52,8%. Outra 

revisão sistemática, realizada por VIEIRA e FERREIRA (2010), mostrou a prevalência média 

de anemia de 40,1% em crianças menores de seis anos, sobressaindo aquelas oriundas de 

populações em iniquidades, com 66,5%. Do Amazonas ao Rio Grande do Sul, passando por 

muitos municípios do nordeste e sudeste, onde a maioria dos estudos se concentra, as 

prevalências de anemia em crianças menores de cinco anos apresentam patamares que 

configuram a anemia como um problema de saúde relevante no Brasil. 

Certamente a diferença de prevalência encontrada nestes estudos deve-se ao fato que 

a quase totalidade dos estudos é realizada entre população atendida por serviços públicos de 

saúde e/ou educação diferente da população amostrada na PNDS. Essa diferença, por sua vez, 

ressalta a importância dos fatores socioambientais na determinação da anemia. 

São poucos os estudos de prevalência de anemia desenvolvidos entre mulheres em 

idade fértil. Dentre eles destaca-se o resultado encontrado na PNDS na região nordeste onde 

39,1% da população amostral apresentaram-se anêmica. A PNDS (2009) foi o único inquérito 

de abrangência nacional realizado no Brasil e mostrou o Nordeste como a região brasileira 

com maior prevalência de anemia em mulheres de 15 a 49 anos.  

De acordo com a OMS, a prevalência global de anemia em mulheres em idade 

reprodutiva é de 30,2%, sendo a estimativa de 10,3% em países industrializados e de 42,3% 

nos não industrializados (WHO, 2008). 

A elevada demanda de ferro em mulheres, exacerbada durante a gestação, e em 

crianças, determinadas fisiologicamente pela menstruação e pelo acelerado crescimento 

tecidual, encontra, em populações que vivem em ambientes socioeconômicos e sanitários 

desfavoráveis, condição perfeita para manifestar a anemia, refletida nas evidências 

epidemiológicas demonstradas pelos estudos. A baixa renda familiar, que é ao mesmo tempo 
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insuficiente para garantir condições de moradia adequadas e acesso regular a uma dieta com 

boa disponibilidade de ferro, em quantidade que atenda a toda a família, liga-se à baixa 

escolaridade, podendo ser causa e consequência desta. A escolaridade, por sua vez, está 

associada a melhores cuidados com a saúde e a alimentação, especialmente em se tratando da 

escolaridade da mãe em relação aos cuidados com os filhos. 

 

3.4 Estratégias de intervenção para o controle da anemia 

 

São basicamente três as estratégias de intervenção recomendadas pelas organizações 

de saúde internacionais (OMS e INACG) para controlar a deficiência de ferro: modificação e 

diversificação da dieta através da educação nutricional, que deveria sempre estar 

acompanhando a implantação de qualquer estratégia de intervenção, suplementação 

medicamentosa do mineral e fortificação de alimentos industrializados com o micronutriente 

(LYNCH, 2005).  

A necessidade de encontrar estratégias efetivas no controle da anemia é ressaltada 

por HORTON E ROSS (2003) que estimam, através de equações matemáticas, alguns dos 

custos indiretos da deficiência de ferro na redução da produtividade, na mortalidade materna, 

na prematuridade, no baixo peso das crianças ao nascimento e, principalmente, nas 

consequências irreversíveis sobre o desenvolvimento cognitivo que ocorrem na infância e se 

traduzem no decorrer da vida em reprovação e abandono escolar, acompanhados de baixa 

capacidade física para trabalhos braçais. Eles afirmam que tanto a fortificação de alimentos 

habituais na alimentação da população alvo, como a suplementação medicamentosa, se 

efetivamente implantadas, constituem um investimento pequeno, inferior a 0,3% do PIB de 

países em desenvolvimento, valor esse insignificante se comparado ao custo das perdas 

causadas pela deficiência marcial de 5%, calculadas pelo Banco Mundial. 

Certamente a educação alimentar seria a alternativa ideal para o controle da 

deficiência marcial, uma vez que podem melhorar o valor nutricional e a biodisponibilidade 

de ferro da dieta. Contudo, existem grandes limitações práticas para isso: primeiramente, é 

difícil mudar preferências alimentares e depois, mas não menos importante, os alimentos que 

são fontes de ferro com boa disponibilidade também são os mais caros, portanto menos 

acessíveis a grande parte da população. De toda maneira, a orientação nutricional deve ser 
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inserida em um contexto mais abrangente em que outras medidas de controle também estejam 

sendo contempladas (BRASIL, 2007).  

A fortificação de alimentos processados é considerada como a mais prática e custo-

efetiva solução de longo termo (YPI e RAMAKRISHMAN, 2002). Para LOOKER et al 

(1997), a fortificação utilizada há muitos anos por países industrializados como os Estados 

Unidos é responsável pelas prevalências mais baixas encontradas lá.  

O Brasil, em resposta ao compromisso firmado para controle da deficiência de ferro 

e da vontade política de minimizar a anemia dentre os problemas de saúde pública, implantou 

em todo o território nacional a estratégia de Fortificação de Farinhas de Trigo e de Milho, 

para todos os fins, com ferro. Assim, desde junho de 2004, através de ato regulamentado pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), todas as farinhas de trigo e milho 

produzidas no país passaram obrigatoriamente a receber a adição de ferro (4,2 mg/100g) e 

ácido fólico (150ug/100g). (ANVISA, 2002).  

Os estudos de avaliação de efetividade da intervenção com alimentos fortificados são 

poucos e apresentam resultados contraditórios. Alguns apontam para a efetividade da 

introdução de alimentos fortificados na diminuição da prevalência de anemia e aumento da 

média de concentração de hemoglobina. QUEIROZ et al (2008) verificaram entre escolares 

ingressantes de um município paulista, cuja merenda escolar compreendia o almoço e um 

lanche, a diminuição na prevalência de anemia de 30% (valor médio de prevalência 

encontrado na região) para 5,8%, sendo que houve um aumento de 22,5% de ferro 

biodisponível. Da mesma maneira, COSTA et al (2009) encontraram resultado similar entre 

crianças, de 2 a 5 anos, que frequentavam creches assistenciais da regional Butantã, São 

Paulo. De 64% de anêmicos descritos para a população de creches da região em 2002, esse 

estudo descreve a anemia em 21% dos pré-escolares.  

Em contrapartida, um estudo de abrangência nacional, coordenado por FUJIMORI e 

SZARFARC (2011), com o objetivo de avaliar o impacto da fortificação das farinhas na 

ocorrência da anemia em gestantes brasileiras, permitiu ver que na maior parte dos locais 

estudados a prevalência de anemia, após pelo menos um ano da implantação da intervenção, 

manteve-se elevada e similar àquela encontrada antes da fortificação.  

Também ASSUNÇÃO et al (2007), em estudo de série temporal com amostra 

probabilística da população de crianças de zero a cinco anos de idade da cidade de Pelotas 
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(Rio Grande do Sul), analisaram a prevalência de anemia domiciliar nos anos de 2004 (antes 

da fortificação), 2005 e 2006 (12 e 24 meses após a fortificação) e não observaram qualquer 

efeito significativo nos níveis médios de hemoglobina dos pré-escolares.  

A fortificação em massa não leva em conta o efeito inibidor de outros componentes 

da dieta na absorção de ferro ou a alta prevalência de verminose e outras desordens 

parasitárias que causam perda de sangue. Além disso, a utilização de componentes que não 

são adequadamente absorvidos, o baixo consumo do veículo de fortificação, falhas na 

utilização de indicadores do estado do ferro e no reconhecimento de outras causas de anemia 

podem ser apontadas como possíveis razões para o insucesso da fortificação de alimentos com 

ferro (HURREL, 2002; LYNCH, 2005).  

Convém destacar que o impacto da fortificação de alimentos depende da presença 

dos alimentos suplementados com o mineral na dieta habitual. Em relação aos derivados de 

trigo, essa prática difere substancialmente nas macrorregiões brasileiras sendo que no 

Nordeste o consumo desses alimentos é bastante baixo. Dados da POF (2008-2009) 

apontaram o consumo médio diário per capita de derivados da farinha (incluídos pães, massas 

e biscoitos) é de 66,0g/dia, valor que diminui para 16,3g entre a população com renda inferior 

a dois salários mínimos (IBGE, 2004). Este valor representa um adicional de 2,27 e 0,54mg 

Fe/dia respectivamente para a população nordestina e aquela com renda baixa, valores muito 

aquém dos 4,2 mg planejados para a fortificação.  

Também em resposta ao compromisso brasileiro de controle da deficiência de ferro e 

considerando a especificidade da alimentação dos lactentes foi implantado em maio de 2005 o 

Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF) (BRASIL, 2005), destinado a crianças 

de até dois anos de idade.  

A suplementação medicamentosa com ferro em doses profiláticas é reconhecida 

como a forma mais rápida, econômica e eficaz no controle da deficiência do mineral. No 

entanto, a efetividade dos programas de suplementação esbarram em uma série de fatores 

relevantes, políticos, administrativos, econômicos, de planejamento e gestão, de organização, 

fatores materiais e humanos, que envolvem, em última análise, interesses, motivações e 

crenças. Há ainda que se considerar que o sulfato ferroso, escolhido como suplemento pelo 

seu baixo custo e razoável biodisponibilidade, provoca efeitos colaterais indesejáveis como 

náuseas, cólicas abdominais, obstipação e/ou diarreia, e sabor metálico característico (como a 

maioria dos sais de ferro) o que faz com que a rejeição à sua ingestão seja frequente. Além 
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desses aspectos, contribuem para a baixa adesão, o fato de que, para controlar a deficiência, a 

suplementação medicamentosa deva ser utilizada por tempo prolongado, e de que pessoas não 

associam com a anemia quaisquer sinais e/ou sintomas específicos, e, portanto não associam 

com a suplementação a melhora do quadro clínico. Na suplementação, o ferro é ingerido 

como medicamento para uma “doença” sem uma sintomatologia que justifique seu uso.  

A comprovação de que a suplementação semanal com ferro é eficaz para prevenir, 

evitando o declínio e estabilizando os níveis de hemoglobina e que não provoca os efeitos 

indesejáveis encontrados no uso diário (náuseas, cólicas abdominais, obstipação e/ou diarreia) 

permitiram propô-la como uma alternativa viável no controle da anemia (BRASIL, 1998).  

Dessa forma, a intervenção que já havia sido adotada em 1998, como estratégia no 

“Projeto para controle da anemia ferropriva em crianças menores de dois anos” (BRASIL, 

1998), nos 512 municípios nordestinos incluídos no Programa de Redução da Mortalidade 

Infantil foi, em maio de 2005, estendida para todo o Brasil pelo Programa Nacional de 

Suplementação de Ferro (PNSF). Ele consiste na suplementação semanal com sulfato ferroso 

distribuído gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde a crianças com até dois anos de 

idade e mulheres grávidas a partir da 20ª semana de gestação até três meses após o parto.  

CARDOSO e PENTEADO (1994), reforçando as dificuldades inerentes à estratégia, 

acima citadas, referem que o abastecimento inadequado dos suplementos de ferro e a baixa 

cobertura dos serviços de saúde são as maiores dificuldades encontradas em programas de 

suplementação com ferro. Entre outras causas destacam a baixa adesão dos usuários causados 

principalmente pelos efeitos colaterais adversos relacionados ao tratamento (intolerância 

gastrointestinal), tratamento prolongado e outros aspectos socioculturais (NESTEL, 1997).  

Como destacado por STULBACH (2009), poucos são os artigos publicados que 

apresentam resultado satisfatório desses programas no controle da deficiência de ferro. 

Embora tanto a suplementação semanal quanto a diária tenham sido demonstradas como 

eficazes em grupos populacionais vulneráveis, existe uma grande distância entre os estudos 

controlados e a efetividade de estratégias feitas em larga escala (INACG, 2004).  
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3.5 Estratégia de Saúde da Família 

 

O Programa de Saúde da Família (PSF), hoje Estratégia Saúde da Família (ESF) foi 

criado em 1993, inicialmente como um programa, como uma proposta para a reestruturação 

do sistema de saúde no país, organizando a atenção primária e substituindo os modelos 

tradicionais existentes, centrados na vigilância à doença. Hoje, apesar das dificuldades e 

desafios que se apresentam, a ESF está consolidada como o primeiro nível de atenção à saúde 

no Sistema Único de Saúde (SUS), com ampliação do acesso, a qualificação e a reorientação 

das práticas das ações e serviços o mais próximo possível de cada família brasileira (BRASIL, 

2010). 

No Maranhão a ESF teve início em 1994, no município de São Luís, expandindo-se 

gradativamente para 100% dos municípios maranhenses, com proporção de cobertura 

populacional estimada em 81,18% no período da coleta de dados, julho de 2010 

(MS/SAS/DAB). Em que pesem as questões relativas à qualidade das ações públicas na 

Atenção Básica, é inegável a importância da ESF como eixo estruturante dos serviços de 

saúde na esfera pública (ALVES, SOUSA E COIMBRA, 2009) a quem compete dentro do 

âmbito da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) as ações de prevenção das 

carências nutricionais específicas, por meio da suplementação de micronutrientes como o 

ferro (BRASIL, 2012). 

 

3.6 Segurança e Insegurança Alimentar  

 

A II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN/2004) 

definiu segurança alimentar como a 

“realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, 
que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, econômica e 
socialmente sustentáveis” (CONSEA, 2004).  

Com esse novo conceito, resultado de um processo histórico que incorporou à 

segurança alimentar (SA) a dimensão do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), 

além de noções de qualidade nutricional e sanitária e valor cultural do alimento, houve uma 



31 

 

ampliação do entendimento de SA, que antes se restringia apenas à questão da soberania dos 

países na produção de alimentos. 

O fantasma da teoria malthusiana foi afastado desde que novas tecnologias foram 

incorporadas aos processos da cadeia de produção de alimentos do campo à mesa, 

aumentando a capacidade produtiva e superando em muito a quantidade necessária para 

alimentar a população. 

Dessa forma, provou-se equivocado o consenso vigente até a década de 70 de que a 

fome era determinada pela produção insuficiente de alimentos. A partir dos anos 80 tornou-se 

evidente que o problema não era escassez, mas sim a desigualdade na distribuição dos 

alimentos (PEREIRA e SANTOS, 2008). A prova disso é que apesar dos avanços, muitas 

famílias brasileiras ainda vivem em situação de insegurança alimentar e nutricional, 

comprovando que o DHAA dessas pessoas está sendo desrespeitado (CONSEA, 2010). 

A garantia de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) hoje está bem estabelecida 

na legislação brasileira (BRASIL, 2006), tendo sido, inclusive, incorporada à Constituição 

Federal recentemente (Emenda Constitucional nº 64/2010). Embora a legislação por si só não 

seja suficiente para solucionar o problema, mobiliza a sociedade e coloca o assunto em pauta 

na agenda pública para enfrentamento dos fatores causais, estabelece responsabilidades dos 

diversos atores sociais e reafirma as obrigações do Estado para respeitar, proteger e realizar 

esse direito dos cidadãos (VALENTE, 2003).  

A Insegurança Alimentar está diretamente relacionada às condições de vida de uma 

população e tem a pobreza e as desigualdades sociais como fatores determinantes. Como pode 

ser observado pelos indicadores sociais do Maranhão, essas características são comuns à 

população do estado que convive, ainda, com um cenário de grandes contrastes econômicos.  

Aumentar a compreensão sobre esse que é hoje, como no passado, um fenômeno 

social, possibilita encontrar formas de superação por meio de políticas públicas promotoras do 

DHAA e da garantia da SAN (VIANNA e SEGALL-CORRÊA, 2008). 
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4 MÉTODOS 

 

O presente estudo faz parte do projeto “Prevalência e Determinantes da Anemia em 

Mulheres e Crianças no Estado do Maranhão”, desenvolvido com o objetivo de avaliar as 

condições de saúde e nutrição das crianças menores de cinco anos e mulheres em idade 

reprodutiva no Maranhão e que, além da prevalência de anemia, avaliou aspectos 

socioeconômicos e demográficos das famílias, estado nutricional, aleitamento materno e 

consumo alimentar das mulheres e crianças. Foi desenvolvido na capital, São Luís e nas 

quatro macrorregiões geográficas em que está dividido o estado: Caxias, Imperatriz, Santa 

Inês e Pinheiro. 

O projeto recebeu auxílio da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão e da 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão (FAPEMA) 

através do Edital PPSUS nº 12/2009 e do CNPq através da bolsa de produtividade de SC 

Szarfarc, processo nº 303249/87- 0.  

 

4.1 Delineamento do Estudo 

 

Estudo de corte transversal de base populacional, no qual foram utilizados métodos 

antropométricos, dietéticos e bioquímicos com representatividade para o estado do Maranhão, 

bem como suas quatro macrorregiões geográficas (Santa Inês, Caxias, Imperatriz e Pinheiro) e 

a capital. 

 

4.2 Amostragem 

 

O processo de amostragem foi definido a partir do objetivo geral do estudo, de 

investigar a prevalência e os fatores associados à anemia em crianças com seis a 59 meses de 

idade e de mulheres com 15 a 49 anos de idade no Maranhão, sendo constituída de pares de 

crianças e mães, biológicas ou não. 
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A amostra, do tipo probabilística estratificada, foi dimensionada para garantir uma 

representatividade para o estado como um todo, para cada uma das quatro áreas geográficas 

(Macrorregiões de Santa Inês, Caxias, Imperatriz e Pinheiro) e também para a capital. São 

Luís foi destacada devido a sua importância política e por contribuir com 1/6 do contingente 

populacional do estado.  

O cálculo do número de sujeitos da amostra foi feito com base na prevalência de 

anemia na região Nordeste descrita na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) 

(BRASIL, 2009), de 25,5% para crianças. Foi considerado o erro padrão de estimativa de 

prevalência de 3,0 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%. Para tanto, seria 

necessário um mínimo de 180 crianças para cada uma das macrorregiões, garantindo uma 

estimativa de prevalência esperada no intervalo de 22,5% a 28,5%. Foi previsto um acréscimo 

de 11% na amostra para compensar as possíveis perdas ou problemas de não respostas, de 

forma que, a população de fato pesquisada constou de valores próximos aos da amostra 

proporcional necessária. O cálculo do número de mulheres da amostra foi estabelecido pelo 

pareamento simples ao número de crianças, considerando que em todo domicílio em que há 

crianças menores de cinco anos há uma mulher, mãe ou cuidadora. Assim, foi possível 

estabelecer o tamanho da amostra em 1600 indivíduos no interior do estado, sendo 800 

crianças e 800 mulheres e 400 indivíduos na capital, sendo 200 mulheres e 200 crianças. Isto 

perfaz um total de 2000 indivíduos, dos quais 1000 são crianças e 1000 são mulheres. 

Das 1.000 famílias entrevistadas no trabalho de campo, 22 foram excluídas da 

amostra, por inconsistência ou ausência de algum dado (2,2% da amostra inicial). No caso das 

mulheres e crianças, foram excluídas aquelas que por algum motivo não foram pesadas ou 

medidas, não tiveram sangue colhido ou apresentaram valores implausíveis de qualquer um 

dos índices antropométricos. Para cada criança ou mulher eliminada do banco de dados, o par 

correspondente também foi eliminado, de modo que a amostra final constou de 978 pares (978 

crianças mais 978 mulheres), totalizando 1.956 indivíduos, assim distribuídos: 

� 194 famílias na macrorregião de Santa Inês 

� 198 famílias na macrorregião de Caxias 

� 194 famílias na macrorregião de Pinheiro 

� 194 famílias na macrorregião de Imperatriz 

� 198 famílias na capital  
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4.2.1 Processo Amostral 

O sorteio da unidade amostral principal (criança) para cada uma das áreas 

geográficas se processou em quatro estágios, considerando-se primeiramente o município e 

depois sucessivamente as Equipes de Saúde da Família, os Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) e as famílias sob os cuidados desses agentes, com crianças de seis a 59 meses de idade.  

Devido à similaridade no número de municípios e contingente populacional por 

macrorregião, definiu-se previamente que seriam sorteados cinco municípios de cada 

macrorregião, sendo investigadas em torno de 40 crianças e 40 mulheres em cada um deles. 

Foram sorteados, no total, 20 municípios, além da capital. (Anexos A e B). 

Para o sorteio das equipes foi considerado um número aleatório de três equipes por 

município, sendo feita uma numeração sequencial de todas elas a partir das listas de 

distribuição das equipes da ESF fornecidas pelas Secretarias de Saúde do Município 

(SEMUS) e procedido o sorteio sistemático, sem distinção entre os setores urbano e rural. Da 

mesma maneira foi procedido com relação aos ACS de cada equipe e às famílias de cada 

agente. No caso de haver mais de uma criança na faixa etária de seis a 59 meses de idade no 

domicílio, a escolha recaía sempre sobre a mais nova entre elas. 

Em São Luís, o processo de sorteio sistemático teve como marco inicial os sete 

distritos sanitários em que o município está dividido, considerando-se o quantitativo de três 

equipes por distrito sanitário. A partir dessa etapa, os sorteios dos ACS e das famílias foram 

realizados da mesma maneira que nos municípios do interior do estado. 

4.2.2 Critérios de exclusão 

Foram excluídas da pesquisa as mulheres fora da idade fértil, as gestantes, as 

crianças gêmeas e as crianças e/ou mulheres portadoras de anemia falciforme referida. 

 

4.3 Aspectos Éticos 

 

Conforme preconizado pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, antes 

do início do trabalho de campo o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos do Hospital Universitário da Universidade Federal do 
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Maranhão (Nº 060/10) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo (Nº 2191/10). (Anexos C e D). 

Ao chegar ao domicílio, antes da aplicação do questionário, o ACS apresentava o 

entrevistador que explicava ao entrevistado os objetivos da pesquisa e prestava demais 

esclarecimentos.  

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo E) era assinado 

após a concordância do entrevistado em responder o questionário e autorizar a coleta de 

sangue da criança, que era realizada sempre em presença da mãe ou cuidadora. O original do 

TCLE ficava com o entrevistador e uma cópia ficava no domicílio, em poder do entrevistado. 

A entrevistada incapaz de assinar o nome colocava a impressão digital no local da assinatura. 

O resultado do exame de hemoglobina foi entregue à mãe ou responsável pela 

criança imediatamente após a coleta e os participantes diagnosticados como anêmicos foram 

orientados para encaminhamento à Unidade Básica de Saúde de referência daquela microárea. 

 

4.4 Trabalho de Campo 

 

4.4.1 Instrumento de coleta de dados 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário (Anexo F) 

elaborado a partir daquele utilizado pela III Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição (UFPE, 

2006), com as adaptações necessárias para atender aos objetivos desta pesquisa. Neste 

questionário constam as seguintes informações referentes à família: 

a. Condições socioeconômicas: local de residência (zona urbana ou rural), 

composição familiar, escolaridade, ocupação e renda dos membros da família, 

acesso aos bens de consumo na residência, acesso a benefícios e programas 

governamentais; 

b. Condições de salubridade da residência: procedência e tratamento da água, destino 

de dejetos, presença de luz elétrica. 

Em relação ao indivíduo constam as seguintes informações: 
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a. Dados pessoais (nome completo, data de nascimento, idade, gênero, cor) 

b. Dados antropométricos; 

c. Dosagem de hemoglobina; 

d. Dados sobre as condições de saúde. 

Outros instrumentos utilizados foram: Escala Brasileira de Insegurança Alimentar 

(EBIA) (Anexo F), Manual de Instrução do Entrevistador Ficha de Encaminhamento à 

Unidade Básica de Saúde de referência, Ficha de Recusa, Ficha de Resultados dos Exames, 

Planilha de Acompanhamento e Controle do Trabalho de Campo, cujos formulários se 

encontram nos Anexos de G a K.  

 

4.4.2 Equipes de campo 

Para o trabalho de campo foram montadas duas equipes compostas por sete técnicos 

cada uma, assim distribuídas: um supervisor de campo, um entrevistador, dois 

antropometristas e dois bioquímicos, subordinadas a uma coordenação geral. Toda a equipe 

que participou da coleta de dados foi uniformizada com camisetas para permitir identificação 

pela população local.  

 

4.4.3 Seleção e treinamento dos pesquisadores 

Foi selecionada uma equipe de pesquisadores, profissionais e estudantes de nutrição 

da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 

O treinamento dos pesquisadores foi realizado na UFMA, no período de 05 de abril 

de 2010 a 21 de junho de 2010, com carga horária de 40 horas. Constou de reuniões 

estratégicas com a apresentação do projeto, importância da padronização da coleta de dados, 

logística do trabalho de campo, ética e conduta do entrevistador, aulas expositivas, 

informações e discussões sobre a aplicação de todos os formulários utilizados na pesquisa, 

teoria e prática para padronização da antropometria. Com o objetivo de garantir a 

padronização do processo de coleta de dados, foi elaborado o Manual do Entrevistador 
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(Anexo M). Após o treinamento alguns ajustes foram feitos nos questionários, em decorrência 

das sugestões e discussões durante esse período. 

A equipe de laboratório recebeu treinamento específico para técnica de colheita de 

sangue, conservação, transporte e descarte de amostras e materiais, bem como para o 

manuseio do hemoglobinômetro portátil Agabe® (EXA-M Instrumentação Biomédica Ltda- 

BR), utilizado na avaliação da dosagem de hemoglobina.  

 

4.4.4 Estudo piloto 

O estudo piloto foi realizado no município de Raposa, localizado na microrregião da 

aglomeração urbana de São Luís, a 30 km da capital, no período de 28 de junho a 02 de julho 

de 2010, sendo entrevistados 80 indivíduos. Nesta ocasião foram testados os instrumentos de 

coleta de dados e colocada em prática a logística de campo, a fim de verificar sua 

exequibilidade. 

 

4.4.5 Coleta de dados 

A atividade de coleta de dados em campo teve início no dia 05 de julho de 2010, 

sendo concluída em 25 de setembro de 2010. O trabalho de campo aconteceu conforme 

roteiro previamente elaborado para a visita de cada município. 

Através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), as Unidades Regionais de Saúde e 

as Secretarias de Saúde dos municípios sorteados foram previamente contatadas por escrito 

(Apêndices C, D e E) e convidadas a enviar um representante para participar de uma reunião 

de sensibilização realizada em São Luís, ocasião em que tomaram conhecimento da pesquisa 

e da provável data da coleta de dados em cada município. Além disso, foi solicitado apoio dos 

coordenadores locais da ESF e do PACS. 

A partir desse momento, foram realizados contatos com os coordenadores locais da 

Atenção Básica, no sentido de obter informações sobre as equipes de saúde da família do 

município, os ACS de cada equipe sorteada e as famílias sob sua responsabilidade. 
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Ao chegar ao município, após entrar em contato com os gestores e coordenadores 

locais, os supervisores de campo identificavam as famílias com o perfil desejado, realizavam 

o sorteio das famílias, elaboravam o roteiro de acordo com as áreas a serem visitadas e 

distribuíam e orientavam as equipes para que procedessem a visita aos domicílios, sempre 

acompanhadas do ACS responsável por aquela microárea. 

As entrevistas eram realizadas no próprio domicílio prioritariamente com a mãe 

biológica da criança e, na ausência desta, com a responsável ou cuidadora da criança, desde 

que habitasse no mesmo domicílio e atendesse aos pré-requisitos de idade e ausência de 

gravidez. 

Paralelamente era feita a colheita de sangue para dosagem de hemoglobina pela 

equipe de laboratório e tomada das medidas antropométricas pelos antropometristas da 

equipe. 

Ao final de cada dia de trabalho, os entrevistadores revisavam e codificavam os 

questionários no próprio município. Após a revisão e codificação pelos entrevistadores, os 

questionários eram revisados pelo supervisor de campo, visando detectar falhas de 

preenchimento que exigissem retorno imediato ao domicílio. 

Ao final do trabalho de campo, era preenchida a planilha de controle de entrevistas, 

para avaliar a cobertura da meta para aquela localidade. Os questionários eram, então, 

enviados para a coordenação geral da pesquisa, em São Luís. 

As variáveis independentes utilizadas neste estudo foram: 

Fatores socioeconômicos: área geográfica do domicílio, renda familiar, escolaridade da mãe, 

número de pessoas por domicílio, número de crianças menores de cinco anos residindo no 

domicílio, classe econômica/bens de consumo, inclusão no Programa Bolsa Família, situação 

de insegurança alimentar. 

Fatores maternos: idade, paridade, Índice de Massa Corporal (IMC) 

Estado Nutricional: Índice peso/idade (P/I), Índice altura/idade (A/I), Índice de Massa 

Corporal/idade (IMC/I), peso ao nascer (criança). 

Fatores biológicos: sexo, idade. 

Morbidade da criança: diarreia nas últimas 24 horas e nos últimos 15 dias, tosse. 
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4.4.5.1 Avaliação antropométrica 

A aferição das medidas antropométricas foi realizada de acordo com as 

recomendações da WHO (2006). 

O peso das mulheres e crianças foi aferido utilizando como instrumento de medida a 

balança marca Omron® (Omron Healthycare Inc. U.S.A.), modelo HBF 510, com capacidade 

de 150 kg e graduações de 100 g. As crianças menores de dois anos foram pesadas junto com 

a mãe, com posterior cálculo de redução do peso. 

Para aferição do comprimento das mulheres e crianças maiores de dois anos foi 

utilizado o antropômetro marca Alturexata®, amplitude de 0 a 2,13 m e subdivisões de 0,1 

cm. As crianças menores de dois anos foram medidas em posição horizontal com 

infantômetro com amplitude de 100cm, marca Rollametre (Raven Sole U.K. Distributor). 

Todos os indivíduos foram pesados e medidos sem sapatos, usando apenas roupas leves. 

Foram aferidas duas medidas de peso e altura e anotadas no questionário. A média de cada 

medida foi usada para a análise. Os entrevistadores trabalharam em duplas na aferição das 

medidas antropométricas. Novas mensurações foram realizadas quando as duas medidas de 

peso diferiram em mais de 100g e as de altura em mais de 1,0 cm.  

As crianças foram avaliadas segundo os índices antropométricos Índice de Massa 

Corporal (IMC), peso para idade (P/I) e estatura por idade (E/I) calculados em escore Z com 

auxílio do software Anthro versão 3.2.2 (WHO, 2011) que se baseia na atual população de 

referência da WHO (2006). Foram estabelecidos os seguintes pontos de corte: menor que -2 

escore-z para classificação de déficit nutricional para os dois índices, superior a -2 escore-z e 

menor ou igual a +2 escore-z para a classificação de eutrofia no índice P/I e maior que +2 

escore-z para a classificação de excesso de peso com base no índice P/I (WHO, 2006).  

As mulheres foram avaliadas de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC), 

calculado por meio da razão do peso corporal pelo quadrado da altura e classificadas de 

acordo com os parâmetros da OMS (2009), a saber:  

� < 18,5 kg/m² :baixo peso 

� 18,5 < 24,9kg/m² : peso normal 

� 25,0 a 29,9 kg/m² : excesso de peso 

� ≥30 = obesidade 
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4.4.5.2 Concentração de hemoglobina 

A colheita de sangue foi realizada mediante punção capilar e leitura imediata através 

do aparelho portátil Agabe®, de acordo com instruções do fabricante. (Anexo L) 

O diagnóstico de anemia foi realizado com base no padrão da OMS, considerando 

como anêmicas as crianças com concentração de hemoglobina abaixo de 11 g/dL e as 

mulheres com concentração de hemoglobina abaixo de 12 g/dL (WHO, 2001). A severidade 

da anemia foi classificada de acordo com os seguintes níveis (DE MAYER, 1989): 

� <7 g/dl = anemia grave 

� 7-8,9 g/dl = anemia moderada 

� 9-10,9 g/dl = anemia leve (criança) 

� 9-11,9 g/dl = anemia leve (mulheres) 

 

4.4.5.3 Mensuração da Insegurança Alimentar 

Para o diagnóstico da situação de Insegurança Alimentar foi utilizada a Escala 

Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), que constitui um método subjetivo para avaliar a 

forma de sentir e reagir das famílias ante a expectativa de (in)segurança alimentar; ou seja, 

face ao risco de passar fome, subjetivamente construído pela própria experiência da privação 

de alimentos, condicionada por adversidades econômicas e sociais da família (OLIVEIRA et 

al, 2010). O questionário é composto por 15 perguntas fechadas com respostas positivas e 

negativas. Para cada resposta positiva foi atribuído o valor 1 e para cada resposta negativa foi 

atribuído o valor zero, resultando num escore com amplitude de 0 a 15 pontos, que foi 

utilizado para classificar a situação de Insegurança Alimentar nos domicílios em quatro 

níveis, como se segue: 

� Segurança Alimentar – 0 pontos 

� Insegurança Alimentar leve – 1 a 5 pontos 

� Insegurança Alimentar moderada – 6 a 10 pontos 

� Insegurança Alimentar grave – 11 a 15 pontos 
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4.5 Processamento e Análise dos dados 

 

4.5.1 Entrada de dados 

Após revisão e codificação os dados foram digitados em dupla entrada no programa 

Epi-Info, versão 6.04, com a finalidade de verificar a consistência e validação das 

informações. Posteriormente foram transportados para planilhas do Microsoft Office Excel 

para processamento das análises nos programas Stata, versão 10.0 e Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 12.01. 

 

4.5.2 Análises Estatísticas 

Inicialmente foi realizada a análise univariada, na qual foram verificadas as 

frequências, distribuição, média, mediana, desvio padrão e percentis. Em seguida foi realizada 

uma análise bivariada para as crianças e mulheres separadamente, utilizando-se o teste do qui-

quadrado de Pearson, para verificar a associação entre a ocorrência de anemia e as variáveis 

independentes, com nível de significância de 5%. A partir dos resultados da análise bivariada, 

as variáveis que se associaram a ocorrência de anemia com nível de significância p < 0,20 

foram selecionadas para compor a análise de regressão multivariada. Para cada variável dos 

modelos conceituais foi calculada a razão de prevalência não ajustada por meio da regressão 

de Poisson simples. 

Na construção dos modelos conceituais hierarquizados para os dois grupos, a 

variável desfecho foi ocorrência de anemia da mulher e da criança e as seguintes variáveis 

independentes fizeram parte do modelo hierarquizado: 

Para as crianças: - fatores socioeconômicos: renda per capita, escolaridade materna, 

área geográfica (urbana e rural) e macrorregiões do estado (Santa Inês, Caxias, Imperatriz, 

Pinheiro e São Luís), número de crianças menores de cinco anos residindo no domicílio, 

inserção no Programa Bolsa Família, número de refeições por dia; - fatores maternos: anemia; 

- fatores relacionados à criança: estado nutricional (IMC/I), morbidade (diarreia nos últimos 

15 dias e nas últimas 24 horas) e idade da criança. 
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Para as mulheres: - fatores socioeconômicos: área geográfica e macrorregiões do 

estado, cor (autorreferida); - estado nutricional (Índice de Massa Corporal) (Figura 2). 

 

Bloco I  Fatores socioeconômicos 

• Renda familiar 

• Escolaridade materna 

• Localização e área geográfica do domicílio 

• Nº de crianças menores de 5 anos residindo no 
domicílio 

• Inclusão no PBF 

• Nº de refeições por dia 

 

    

Bloco II  Fatores maternos 

• Anemia materna 

 

  

 Fatores ligados à criança 

 

Bloco III  Características 
biológicas 

 Estado nutricional 

 

 Morbidade 

 

 

  • Idade 

 

 • IMC/I 

 

 • Diarreia nos 
últimos 15 dias 

 

        

  

  ANEMIA  

 

Figura 2 – Modelo conceitual hierárquico da anemia 

(variáveis que mostraram associação com anemia na análise bivariada p< 0,20). 

 

Na análise multivariada, para a determinação das variáveis independentes associadas 

com a ocorrência de anemia foi usada a regressão hierárquica de Poisson com variância 

robusta, com estimativa de Razão de Prevalência (RP) e respectivos intervalos de confiança 

de 95% (IC, 95%). Inicialmente, foram analisadas, conjuntamente, as variáveis 
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socioeconômicas e aquelas com significância maior ou igual a 20% foram excluídas. Em 

seguida, as variáveis de cada bloco foram adicionadas ao modelo e procedeu-se da mesma 

maneira, com exclusão progressiva das variáveis desse nível com valor de p ≥ 0,20. O método 

backward foi utilizado para cada modelo (mulheres e crianças), adotando-se o teste de Wald 

para heterogeneidade ou tendência linear para variáveis ordinais, estimando-se as razões de 

prevalências ajustadas e respectivos intervalos de 95% de confiança, e as variáveis com p < 

0,05 foram consideradas significantes. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente apresenta-se uma descrição da amostra estudada no que se refere à 

caracterização socioeconômica das famílias pesquisadas, da situação de insegurança alimentar 

das famílias e do estado nutricional das crianças e das mulheres. Em seguida, apresenta-se a 

prevalência de anemia para crianças e mulheres por grupo de idade, sexo, área geográfica e 

demais variáveis independentes. 

 

5.1 Características socioeconômicas das famílias pesquisadas 

 

Um resumo dos resultados referentes às variáveis socioeconômicas encontra-se na 

Tabela 1.  

Tabela 1 - Características socioeconômicas e demográficas de famílias beneficiadas pela 

Estratégia de Saúde da Família com crianças menores de cinco anos. Maranhão, 2010. 

Variáveis N=978 % 

Sexo do chefe da família   
Feminino 
Masculino 

302 
676 

30,9 
69,1 

Cor autorreferida da entrevistada    
Branca 
Parda/Mulata/Morena 
Negra 

111 
758 
109 

11,3 
77,6 
11,1 

Escolaridade do Chefe da família    
 ≤ 4 anos 
 5- 8 anos 
9 ou mais anos 

434 
281 
263 

44,4 
28,7 
26,9 

Nº pessoas no domicílio   
1 a 3 
4 a 5 
≥ 6 

199 
470 
309 

20,3 
48,1 
31,6 

Renda familiar per capita   
< 0,25 SM 
0,25 – 0,49 SM 
≥ 0,50 SM 

534 
285 
159 

54,6 
29,1 
16,3 

Classificação socioeconômica   
A e B 
C 
D 
E 

30 
287 
375 
286 

3,1 
29,3 
38,3 
29,2 

Beneficiário de Programas Sociais   
Sim 
Não 

664 
314 

67,9 
32,1 
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Beneficiário do Programa Bolsa Família   
Sim 
Não 

640 
338 

65,4 
34,6 

Situação de Segurança Alimentar   
Segurança alimentar 288 29,4 
IA leve 315 32,2 
IA moderada 222 22,7 
IA grave  153 15,6 
Total 978 100,0 

 

Das 978 famílias investigadas, 30,9% eram chefiadas por mulheres. Predominou, 

então, o chefe do sexo masculino (69,1%), apontado por ser o principal ou único mantenedor 

da casa, além da referência como o responsável por decisões dentro do núcleo familiar 

(PEREIRA et.al. 2006).  

A cor mais referida pela mulher foi a parda, mulata ou morena com 77,6% de 

expressão, seguida da cor branca e negra com 11,3% e 11,1% respectivamente.  

Quanto à escolaridade do chefe da família, o tempo inferior a quatro anos de estudo 

foi o mais encontrado (44,4%) e somente 26,9% apresentaram nove ou mais anos de estudo. 

Chama a atenção que as mulheres apresentam um nível de escolaridade superior ao dos 

homens. Dentre elas, 24% não completaram o primeiro ciclo do primeiro grau do ensino 

fundamental, mas 42% ultrapassaram o ensino fundamental. Possivelmente essa diferença de 

escolaridade entre homens e mulheres seja decorrente da maior precocidade imposta aos 

homens na entrada ao mercado de trabalho. Na PNAD de 2009, o Maranhão aparece com uma 

taxa de 19,1% de pessoas acima de 15 anos que não sabem ler nem escrever. Essa taxa cai 

para valores um pouco menores quando analisados os estados nordestinos (18,7%), já o Brasil 

tem uma taxa de 9,6% (BRASIL, 2010b). Valores como esses demonstram a precariedade em 

que a população do Estado sobrevive, sem educação de qualidade e sem perspectivas de 

melhorias para o futuro.  

Em relação ao número de moradores no domicílio, em 68,4% residiam até cinco 

pessoas, com média de 5,0 moradores. As residências com mais de dez moradores 

representaram 2,1% da amostra investigada. A taxa de ocupação dos domicílios encontrada 

nesta pesquisa é superior à encontrada pelo censo 2010 para o Estado do Maranhão (3,97), 

para a região Nordeste (3,5) e para o Brasil, cuja média de moradores por domicílio é de 3,3 

(IBGE, 2010a). O número de moradores em domicílios particulares está ligado diretamente à 

natalidade (PNAD, 2009). Este fato é muito influenciado pelas condições sociais e 

econômicas em que as famílias sobrevivem, com taxas de fecundidade altas (2,55 filhos por 
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mulher), significativamente superiores às descritas para o Brasil (1,8 filhos por mulher) 

(WONG; OLIVA, 2009). Entre a população carente, da qual aquela atendida pela ESF faz 

parte, a situação de moradia torna-se frequentemente mais crítica com a ocupação de mais de 

uma família no mesmo domicílio, dividindo a mesma renda. 

Dentre a população estudada, 285 famílias (29,1%) relataram renda entre ¼ e 0,5 

salário mínimo*. Sobreviviam com uma renda inferior a um quarto de salário mínimo 54,6% 

das famílias. Apenas 16,3% referiram renda familiar superior a 0,5 salário mínimo. Sendo 

assim, não surpreende a classificação da maioria da população estudada nas classes 

econômicas D (38,3%), C (29,3%) e E (29,2%). Juntas, as classes B e A somam 3,1% da 

população. A expressiva presença das classes sociais C, D e E já era esperada por se tratar de 

uma população atendida pela Estratégia de Saúde da Família, caracterizada na sua quase 

totalidade pela baixa renda (PAIM et al, 2011). 

A Chamada Nutricional dos Quilombolas, realizada em 2006, também encontrou 

uma expressiva frequência de famílias de classes sociais mais baixas. Esse estudo investigou 

famílias com crianças menores de cinco anos e constatou que indicadores de condições 

adversas foram muito comuns na amostra de crianças quilombolas, na qual a maioria 

pertencia a famílias da classe E (57,5%), sendo que apenas 9,1% pertenciam a famílias das 

classes B e C. Entre essa população o analfabetismo ou baixa escolaridade (1 a 4 anos de 

estudo) também mostraram-se comuns: 15,8% e 47,3% para os chefes de famílias e 7,3% e 

43,8% para as mães das crianças (BRASIL, 2007).  

Estavam cadastradas e recebiam algum benefício do governo no momento da 

entrevista, 67,9% das famílias, sendo o Programa Bolsa Família (PBF) o mais presente 

(65,4%). De acordo com o Relatório de Informações Sociais do Ministério do 

Desenvolvimento Social, em 2010), 73,7% das famílias cadastradas no Maranhão recebiam o 

benefício do PBF. No mesmo ano, em todo o estado existiam 871.297 mil famílias 

beneficiárias (BRASIL, 2011). Dessa forma, constatou-se que, o percentual de famílias que 

relataram receber o PBF foi inferior aos percentuais repassados pelo MDS. O PBF atende 

mais de 12 milhões de famílias em todo o território nacional. A maioria dos titulares desse 

programa é de mulheres (94%), 27% das quais são solteiras e 85% têm entre 15 e 49 anos de 

idade, perfil que caracteriza a faixa etária da população aqui estudada. O PBF traz visíveis 

resultados na vida das mulheres, como o aumento de sua independência financeira, maior 

influência no planejamento dos gastos, e no próprio respeito que passam a infundir no âmbito 



47 

 

familiar e na comunidade (IBASE, 2008), atendendo ao que se propõe o governo com seus 

benefícios: a melhoria das condições sociais e de qualidade de vida. 

Do total de 978 famílias entrevistadas, apenas 29,4% viviam em situação de 

segurança alimentar. A insegurança leve foi a mais frequente, manifestando-se em 32,2% das 

famílias. A insegurança moderada foi referida por 22,7% das entrevistadas, enquanto 15,6% 

delas referiram sentir insegurança grave. HOFFMANN (2008), em análise dos determinantes 

da insegurança alimentar no Brasil, com base nos dados da PNAD de 2004, relata que a baixa 

renda é o mais importante determinante da IA, o que ressalta a importância da transferência 

de renda como o BF. Analisando a distribuição da população atendida pelo ESF, segundo IA 

e ter ou não BF, tem-se que a proporção de famílias que referiram qualquer grau de 

insegurança é significativamente menor (p<0,001) entre aquelas que recebiam o benefício. A 

análise multivariada revelou que as famílias que tinham renda per capita inferior a ¼ de 

salário mínimo tinham 1,9 vezes mais chances de apresentar algum grau de IA quando 

comparadas àquelas que recebiam mais de 0,5 salário mínimo (p<0,001; IC 1,51-2,51). Ou 

seja, o aumento da renda em apenas ¼ de salário mínimo é capaz de impactar positivamente 

na situação de SA.  

Estudo que analisou a influência do PBF sobre a SA nos domicílios brasileiros 

demonstrou que a participação nesse programa eleva em 7,4 pontos percentuais (p.p.) a 

probabilidade de um domicílio estar em condição de SA. Estimou, ainda, que o PBF eleva em 

cerca de 11p.p. as chances de um domicílio sair da condição de levemente inseguro para a 

condição de seguro, mas não parece afetar a condição de domicílios em IA moderada e grave, 

pelo menos não a ponto de se tornarem seguros. Concluíram que isso demonstra que o efeito 

do PBF deve recair mais fortemente sobre os domicílios próximos à linha da pobreza 

(CAMELO, TAVARES e SAIANI, 2009). 

Ainda HOFFMANN refere que enquanto a escolaridade contribui para reduzir a IA, 

a cor parda ou preta, ser mulher e não ter ocupação formal e estável são elementos que 

aumentam a insegurança. Como já referido para a população aqui estudada, os determinantes 

mais importantes para sentir a insegurança alimentar estão presentes.  

Esses resultados foram similares aos apresentados na PNAD (2009), com 70,9% de 

prevalência geral de Insegurança Alimentar no estado do Maranhão. Fazendo um recorte para 

os domicílios com pelo menos um morador com idade inferior a 18 anos, o valor encontrado 

no Maranhão foi 17,2%, superior ao descrito para a região Nordeste (BRASIL, 2010). A 
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PNDS (2006) apresentou valores médios para o Nordeste inferiores aos encontrados neste 

trabalho, com 28% para a IA leve e 18,9% para a IA moderada. Na questão da IA grave os 

resultados do Maranhão dobram em relação ao Nordeste (7,5%) e quase triplicam em relação 

ao Brasil (4,8%) (BRASIL, 2010). 

Considerando que este estudo restringiu-se às famílias com crianças menores de 

cinco anos atendidas pela Estratégia de Saúde da Família, que em sua maioria constitui-se de 

uma população de baixo poder aquisitivo, o valor expressivo de insegurança alimentar já era 

esperado.  

É necessário ressaltar que os péssimos indicadores sociais e de segurança alimentar 

encontrados nesta pesquisa e em outras aqui referidas não deveriam ser registrados no 

Maranhão, um estado notadamente diversificado e rico, com uma economia voltada 

principalmente para o comércio exterior (IMESC, 2010). Com uma bacia hidrográfica 

privilegiada, com rios perenes e estação de chuvas regulares que diferenciam o Maranhão de 

outros estados nordestinos que padecem de longos períodos de estiagem e seca (PIRES e 

FERREIRA, 1982), a situação socioeconômica da população é injustificável. 

Em 2009, o Maranhão foi o terceiro maior produtor de pescados do Nordeste 

(BRASIL, 2009) e seu rebanho bovino foi estimado em 6.885.265 cabeças de gado. No 

mesmo ano, a plantação de soja gerou uma renda de 811.428 mil reais (IBGE, 2010). Apesar 

de todas as riquezas do Estado, de acordo com o Mapa da Pobreza e Desigualdade dos 

Municípios Brasileiros, 56,38% da população vivem abaixo da linha da pobreza (IBGE, 

2003). Esses dados apontam para uma direção: a de que os índices de IA das famílias 

maranhenses encontrados neste estudo não são consequência de fenômenos naturais ou 

ausência de condições ambientais adequadas para a produção de alimentos, mas sim devido 

ao modelo de desenvolvimento econômico excludente, resultando na alta concentração de 

renda e a desigualdade social que impactam negativamente sobre a qualidade de vida e 

condições de saúde da população. 

 

 

 
 
_______________________ 
*Salário mínimo de R$510,00 vigente em 2010. 
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5.2 Estado nutricional das crianças de seis a 59 meses 

 

A avaliação do crescimento é a medida que melhor define a saúde e o estado 

nutricional de crianças, pois distúrbios na saúde e nutrição sempre afetam o crescimento 

infantil (SIGULEM; DEVINCENZI;LESSA, 2000). A avaliação antropométrica do estado 

nutricional da população infantil neste estudo foi realizada pelos índices Peso para a Idade 

(P/I), Estatura para a Idade (E/I) e Índice de Massa Corporal para a Idade (IMC/I).  

Os resultados para o indicador P/I revelaram uma prevalência de 3,7% de crianças 

com baixo peso e 4,3% com excesso de peso para a idade. (GRÁFICO 5.1) Esses achados são 

similares aos obtidos em estudo de abrangência populacional realizado em 2009 no 

Maranhão, no qual foram avaliadas 1177 crianças menores de cinco anos de idade nos seis 

municípios mais populosos do Estado, e que apontou 4,4% de crianças com baixo peso para a 

idade e 5,8% com peso elevado para a idade (SILVA et al, 2009). A proporção de déficit de 

peso, no entanto, é maior do que aquela descrita na PNDS(2009) para o Brasil (1,9%) e para a 

região Nordeste (2,2%).  

O índice P/I é influenciado pelo aporte de energia e por episódios recentes de doença 

e não esclarece se o processo que levou à desnutrição é recente ou de longo prazo. Quando 

retardo do crescimento e aportes excessivos de energia coexistem na população, situação 

comum em realidades como a brasileira, a distribuição aparentemente “normal” do índice 

peso para idade poderá expressar a combinação de distúrbios nutricionais e não a sua ausência 

(BRASIL, 2008). 

Pelo Índice de Massa Corporal, 6,2% das crianças apresentaram-se com excesso de 

peso. O IMC foi utilizado neste estudo por permitir identificar desvios positivos que indicam 

acúmulo excessivo de tecido adiposo e risco de obesidade, e desvios negativos que revelam 

acúmulo insuficiente de massa corporal, indicando desnutrição atual (WHO, 1995). A 

prevalência de excesso de peso nas crianças foi semelhante à encontrada na Pesquisa Estadual 

de Atenção à Saúde do Adulto e da Criança no Maranhão (6,7%) (SILVA et al, 2009), porém 

foi inferior à reportada pela PNDS (2006) para o país como um todo (7,3%) e para região 

Nordeste (7,0%), assim como por MIRANDA et al, (2003) em Minas Gerais (7,0%). JESUS 

et al. (2010), estudando crianças menores de quatro anos no município de Feira de Santana 

(BA) observaram prevalência maior de sobrepeso (12,5%) do que a relatada neste estudo. 
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MENEZES et al (2011) também verificaram prevalências superiores de excesso de peso em 

crianças de dois a cinco anos no estado de Pernambuco (8,1%), assim como na região 

metropolitana de Recife (9,0%), no interior urbano (9,7%) e no interior rural (6,8%). 

Resultados inferiores foram obtidos somente em estudos realizados na região Norte 

do país, como é o caso do Amazonas, com 0% de excesso de P/E em crianças menores de dez 

anos de idade (ORELLANA et al, 2006) e do Acre, com prevalência de 3,7% de excesso de 

peso para esse índice em crianças menores de cinco anos (MUNIZ et al, 2007).  

Com base no índice E/I, 9,9% de crianças apresentaram baixa estatura. O déficit 

nutricional deste indicador é superior às médias nacionais (7% e 6%) e às da região nordeste 

(5,8% e 5,9%), estimadas pela PNDS (2009) e pela POF (2009), respectivamente. Também é 

superior à descrita na pesquisa estadual do Maranhão (8,5%) (SILVA, 2009) e para o 

semiárido nordestino (6,6%) (BRASIL, 2006), bem como a outros estudos em diferentes 

estados do Brasil, a exemplo dos de MIRANDA et al (2003) e MUNIZ; CASTRO; 

CARDOSO (2007), que demonstraram prevalências de 5,8% e 7,5% de déficit de estatura em 

crianças menores de cinco anos.  

Prevalências superiores à referida neste estudo foram encontradas em populações que 

vivem em condições particularmente adversas. Neste caso estão os assentamentos rurais do 

Nordeste do Brasil, cujo déficit de estatura alcançou 15,5% das crianças menores de cinco 

anos (BRASIL, 2009) e os povos indígenas, com prevalências de déficit E/I de 41,1% na 

região Norte, 13,9% na região Nordeste e 26,0% no Brasil em crianças da mesma faixa etária 

(BRASIL, 2010).  

O comprometimento do índice E/I indica que a criança tem o crescimento afetado em 

processo de longa duração. Embora a maior parte das crianças maranhenses tenha apresentado 

estatura adequada para a idade, a prevalência de déficit estatural encontrada representa uma 

situação preocupante, uma vez que o valor está situado bem acima do limiar de 2,3%, 

compatível com condições ótimas de saúde e nutrição para todas as crianças (WHO, 1995). 

Os resultados apresentados neste estudo corroboram com os encontrados por estudos 

de avaliação do estado nutricional de crianças realizados no Brasil e confirmam a tendência 

temporal de queda da desnutrição em crianças neste país demonstrada por MONTEIRO 

(2000) e BATISTA (2003). Indicam, também, que a maior parte das crianças menores de 

cinco anos do Maranhão apresentam peso e estatura normais para idade, delineando-se um 
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quadro nutricional que acompanha a mudança no padrão epidemiológico nutricional do país, 

no qual coexistem crianças desnutridas e crianças acima do peso para sua idade.  

 

5.3 Estado nutricional das mulheres de 15 a 49 anos 

 

A avaliação antropométrica do estado nutricional das mulheres neste estudo baseou-

se no Índice de Massa Corporal (IMC). 

A frequência observada de mulheres com IMC < 18,5 kg/m², valor que indica déficit 

de peso e exposição à deficiência crônica de energia, foi de 4,4%, resultado que se encontra 

dentro do limite estabelecido pela OMS para populações adultas saudáveis e bem alimentadas 

(WHO, 1995). Dentre essa população, sobressaiu o grupo de mulheres com IMC dentro da 

faixa de normalidade, com 60,7% de prevalência. As mulheres com valores de IMC que 

diagnosticam sobrepeso e obesidade representaram 23,7% e 11,2%, respectivamente, sendo 

que a OMS não estabelece limites esperados ou aceitáveis para esses indicadores.  

Os resultados encontrados apresentam sutis diferenças em relação às prevalências 

encontradas na pesquisa da situação de saúde do adulto nos seis municípios mais populosos 

do Maranhão, em que foram avaliadas 640 mulheres com idade de 15 a 59 anos: 4,0% de 

mulheres com baixo peso, 51,9% eutróficas, 28,6% com sobrepeso e 15,5% apresentando 

obesidade (ALVES et al, 2009). Não é possível afirmar se essas diferenças têm significância 

estatística ou aconteceram ao acaso, uma vez que apesar de ser do mesmo Estado, a amostra 

foi selecionada de maneira diferente, com maior amplitude da faixa etária das mulheres e 

exclusão dos municípios menos populosos, que são a maioria no Estado.  

Comparando os resultados desta pesquisa com os apresentados pela PNDS (2009) 

para mulheres dentro da mesma faixa etária, verifica-se que o déficit de peso esteve muito 

próximo da média nacional (4,3%) e ligeiramente abaixo da média da região Nordeste (5,2%). 

Porém, ao analisar os indicadores de excesso de peso e obesidade os valores encontrados no 

Maranhão ficaram bem abaixo, tanto do Brasil (43,1% e 16,1%, respectivamente), quanto da 

região Nordeste (41,0% e 14,7%, respectivamente). Da mesma maneira, estudo realizado por 

LIMA CORREIA et al (2011) com mulheres em idade fértil do semiárido nordestino 

encontrou prevalência de 32,6% para sobrepeso e 16,1% para obesidade. 
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Quando avaliado o estado nutricional de acordo com a localização do domicílio, foi 

observado que no interior do estado 67,9% das mulheres apresentaram peso normal e/ou 

déficit de peso (IMC ≤ 25) e 32,1% apresentaram sobrepeso e/ou obesidade (IMC ≥ 25). 

Essas proporções foram diferentes das encontradas na população da capital, onde 54,0% das 

mulheres estavam com peso baixo ou normal e 46,0% com sobrepeso ou obesidade.  

Os resultados encontrados sugerem que o quadro nutricional que se observa na 

população feminina do Maranhão, especialmente a do interior do Estado, está se desenhando 

de maneira e em velocidade distintas do restante do país. Provavelmente a população estudada 

permanece à margem do desenvolvimento econômico e das mudanças sociais observadas nos 

últimos anos no Brasil que influenciam as condições de vida, acesso à informação e aos 

serviços de saúde e acabam por se refletir também no status nutricional dos indivíduos e 

coletividades.  

Ao contrário do que possa parecer, a baixa prevalência de sobrepeso e obesidade 

encontrada indica que faz-se necessária intervenção imediata para a prevenção do aumento na 

prevalência desses indicadores antes que se instalem nessa população, quando serão 

necessários muito mais investimentos para reversão do quadro, além da sobrecarga que 

representa nos gastos com saúde, para minimizar suas consequências. Ressalta-se, ainda, a 

importância das condições de saúde e nutrição das mulheres em idade reprodutiva, pois delas 

também depende a saúde dos seus futuros conceptos. 

 

5.4 Prevalência de anemia em mulheres e crianças 

 

A prevalência geral de anemia encontrada no estado foi de 51,6% entre crianças e 

36% entre mulheres. A maioria das crianças (42,1%) esteve classificada no grau leve, 7,7% 

no grau moderado e apenas 0,8% apresentaram anemia grave. 

A anemia esteve mais presente em crianças do sexo masculino (54,5%) do que nas 

do sexo feminino (48,7%), embora sem associação estatística (p=0,38), demonstrando que a 

diferença foi casual. 

A distribuição da anemia na população de estudo segundo valores de hemoglobina 

encontra-se no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Distribuição da anemia em mulheres e crianças, segundo valores de 

hemoglobina. Maranhão, 2010. 

Como pode ser observado, enquanto o valor médio da hemoglobina é ligeiramente 

inferior ao valor crítico utilizado para as crianças, o inverso ocorre entre as mães.  

Os valores de Hb entre as crianças variam entre 5,5 e 18,7 com média 10,9g/dl 

ligeiramente inferior à mediana Hb=11,0g/dL. Os valores mínimos e máximos para as 

mulheres variaram entre 7,5 e 19,5g/dL com média e mediana em 12,1g/dL. 

A associação entre a anemia materna e da criança é evidente. Dentre os filhos das 

352 mães diagnosticadas 63,6% são anêmicos enquanto entre as 626 mulheres não anêmicas a 

proporção de filhos anêmicos foi 44,9%, com diferença estatisticamente significante. Ter mãe 

anêmica representou para a criança um risco de 1,3 vezes de também ter anemia. 

A Tabela 2 apresenta as prevalências da anemia nos grupos crianças e mulheres 

segundo algumas variáveis cujas associações com anemia são frequentemente referidas na 

literatura. 
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Tabela 2 - Distribuição de anemia nas crianças e mães segundo variáveis socioeconômicas e 
demográficas. Maranhão, 2010.  

Item n % Crianças 
Hb<11,0g/dL 

p % Mulheres 
Hb<12,0g/dL 

p 

Total da população 978 51,6  36,0  

Idade da criança (meses)    <0,001***   
6-11 139 78,4  40.3  
12-23 276 57,9  36,0  
24-35 232 47,4  31,0  
36-47 196 42,9  40,5  
48-59 140 32,1  34,3  
      

Localização das residências       
São Luis (Capital)  198 68,7 <0,001*** 55,1 <0,001*** 
Interior 780 47,3  31,2  
      

Caxias 198 59,1  36,9  
Imperatriz 194 37,6  26,3  
Pinheiro 194 40,7  24,2  
Santa Inês 194 51,5  37,1  
      

Área urbana 637 53,1 0,125* 37,5 0,098* 
Área rural 341 49,0  33,1  

Recebem Bolsa Família   0,142*  0,008 
Sim 640 50,3  33,0  
Não 338 54,1  41,7  

Insegurança Alimentar   0,441  0,449 
Grave  153 52,9  30,7  
Moderada 222 50,0  36,9  
Leve 315 53,3  37,8  
Segurança  288 50,3  36,1  

Renda familiar (Salário Mínimo)   0,190*  0,368 
<0,25 534 53,6  34,8  
0,25-0,49 285 51,6  35,4  
0,50 e+ 158 45,3  40,9  

Classe socioeconômica    0,224  0,70 
A e B 30 50,0  40,0  
C 287 46,7  35,2  
D 375 54,7  37,9  
E 286 52,8  33,9  

Escolaridade materna   0,177*  0,868 
0-4 235 55,7  37,0  
5-8 324 52,8  36,4  
9 e + 419 48,4  35,1  

N0 de pessoas na residência   0,231  0,338 
2-3 199 49,7  31,7  
4-5 470 49,8  36,6  
6 e+ 309 55,7  37,9  

N0 menores de 5 anos na residência   <0,001***  <0,001*** 
1 45,8 45,8  34,5  
2 57,3 57,3  35,1  
≥3 73,4 73,4  51,9  

 * p<0,20; ** p<0,05; *** p<0,001 
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Verifica-se que, independente da variável estudada, a prevalência de anemia nas 

crianças é significativamente maior do que entre as mães. No entanto, é também notável que 

enquanto a prevalência entre as crianças diminui com a idade, conforme esperado em virtude 

do modelo de variação da concentração de hemoglobina com a idade, a prevalência de anemia 

entre as mulheres apresenta variações que independem da faixa etária da criança. Não existe 

entre elas uma diferença estatisticamente significante muito nítida entre a ocorrência de 

anemia nas crianças. Entre as crianças, a determinação da deficiência de ferro é justificável. 

Além da velocidade de crescimento decrescente com a idade, a alimentação vai gradualmente 

se modificando passando do aleitamento materno exclusivo ao desmame completo para a 

alimentação familiar que, mesmo contendo pouco ferro bioabsorvível, contem o nutriente em 

muito maior quantidade que o leite, especialmente o materno. Por sua vez, proporções 

similares de prevalências entre as crianças mais velhas e suas mães reforçam a suposição que 

a alimentação familiar é comum aos dois grupos e a frequência com que a anemia ocorre é um 

reflexo da alimentação que mães e filhos compartilham.  

Com relação à localização das residências, novamente encontra-se a significativa 

maior prevalência de anemia entre as crianças. A frequência de anemia na capital do 

Maranhão, por sua vez, é significativamente maior (p<0.05) do que entre a encontrada entre 

as macrorregiões e, consequentemente, na comparação com o interior. As médias de 

concentração de hemoglobina entre as mães foram de 11,7 e 12,6g/dL, para a capital e o 

interior, respectivamente. Para as mulheres, morar na capital representa um risco 1,77 vezes 

maior de ter anemia do que morar no interior. 

Possivelmente esta situação é decorrente da migração das famílias de mais baixa 

renda para a cidade grande a busca de oportunidades de trabalho e de melhor e melhores 

condições de saneamento e educação. É provável que isso não ocorra dada a falta de 

capacitação dessa população para as possibilidades que existam e que exigem uma 

qualificação distante da que eles trazem na bagagem. No entanto, chama a atenção a melhor 

situação em relação à deficiência de ferro da população que vive na zona rural. Embora a 

diferença não seja estatisticamente significante sugere que a população rural conta com 

alimentos produzidos por eles. 

As diferenças de prevalência descritas para as crianças e mulheres distribuídas 

segundo renda, classe socioeconômica e escolaridade não se mostram estatisticamente 

significantes sugerindo que essas diferenças embora permitindo melhor qualidade de vida, 
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não interferem na prática alimentar. Corroborando com essa afirmação verificou-se que ser ou 

não beneficiado com a bolsa família, não modifica a prevalência com que a anemia ocorre 

entre as crianças. De forma diferente encontra-se que ser beneficiada pelo BF diminui 

significativamente (p<0.05) a ocorrência de anemia na mulher. É interessante que o BF, 

embora não modifique a ocorrência de uma deficiência nutricional colabora com a autoestima 

e diminuição da insegurança alimentar como descrito anteriormente. E, mais uma vez, pode-

se comprovar a assertiva de que o beneficio social do BF não interfere na prevalência de 

anemia que se mantém em iguais proporções nos vários níveis de insegurança alimentar, tanto 

nas crianças como nas mães.  

Embora o número de pessoas que fazem parte do núcleo familiar não interfira de 

forma significativa na ocorrência de anemia, em relação ao número de crianças moradoras da 

residência verifica-se que o risco de anemia é significativamente maior e aumenta com o 

número delas. Entre as mães, o risco aumenta quando há mais de duas crianças na residência.  

Verificou-se que, embora estatisticamente não significativa, há uma importante 

diferença na prevalência de anemia entre crianças desnutridas (n=36): 47,2%; eutróficas 

(n=900): 51% e com peso elevado (n=42), entre as quais há 69% de anêmicas. O valor do 

IMC reforça essa afirmação e mostra diferença significativa. Entre crianças com IMC<2EZ, 

50,8% estavam anêmicas, enquanto entre as 60 crianças com IMC>=2E, 65,% foram 

diagnosticadas como ferro deficientes. 

Relacionando a prevalência de anemia na criança com o estado nutricional materno 

uma situação inversa se apresenta: entre as crianças filhas de mulheres com baixo peso para a 

estatura (IMC< 18,5), é maior a proporção de anêmicos. Foram identificados como anêmicos 

60,5% dos filhos das 43 mulheres desnutridas, das quais 23,3% também eram anêmicas. No 

entanto não houve diferença estatisticamente significante quando comparadas as prevalências 

de anemia para as demais condições de estado nutricional materno. 

Outros fatores foram analisados para verificar sua influência na determinação da 

anemia: número de refeições e tratamento da água de beber não se apresentaram como 

significantes nem para as crianças nem para suas mães. A ocorrência de diarreia na quinzena 

anterior à entrevista, porém, se mostrou associada à anemia na criança. Das 159 crianças que 

tiveram essa manifestação, 95 (60%) eram anêmicas. 
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As tabelas com todas as variáveis independentes analisadas relacionadas às crianças 

e às mulheres encontram-se no Apêndice F. 

A Tabela 3 apresenta as Razões de Prevalência (RP) ajustadas na análise de 

regressão Poisson múltipla e mostra que morar na capital e em família com três ou mais 

crianças menores de cinco anos, anemia em mulheres e ter idade entre seis e 23 meses 

permaneceram entre os fatores associados à ocorrência de anemia em crianças no estado do 

Maranhão.  

Tabela 3 - Razão de Prevalência não ajustada e ajustada e respectivos intervalos de confiança 

para os fatores associados à ocorrência anemia em crianças menores de cinco anos. Maranhão, 

2010 

Níveis/Variáveis ANEMIA 
RP 

não ajustada 
IC95% P RP 

ajustada 
IC95% p 

Nível 1 – Fatores socioeconômicos 
Área       
Capital 1,45 1,19-1,77 <0,001*** 1,46 1,20-1,79 <0,001*** 
Interior 1,0   1,0   

Crianças < 5 anos/domicílios      
≥ 3 1,57 1,18-2,09 0,002** 1,56 1,17-2,07 0,002** 
 2 1,24 1,03-1,50 0,027** 1,27 1,05-1,54 0,015** 
 1 1,0   1,0   

Nível 2 – Fatores Maternos 
Anemia       
Sim 1,42 1,19-1,69 <0,001*** 1,31 1,09-1,57 0,004** 
Não 1,0   1,0   

Nível 3 – Fatores da Criança 
Idades (meses)       
6 a 23 1,55 1,30-1,84 <0,001*** 1,42 1,18-1,70 <0,001*** 
≥ 24 1,0   1,0   

IMC/Idade       
≥ 2 1,28 0,92-1,77 0,14* 1,21 0,86-1,69 0,27 
< 2 1,0   1,0   

Diarreia/duas semanas      
Sim 1,19 0,95-1,49 0,12* 1,13 0,90-1,42 0,28 
Não 1,0   1,0   

* p<0,20; **p<0,05; ***p<0,001  

A prevalência de anemia mostrou pouca variação entre os diferentes grupos etários 

de mulheres, sendo de 35,9% para as mulheres com idade ≤ 19 anos, 35,1% naquelas entre 20 

a 24 anos, 35,7% no grupo entre 25 e 29 anos, com uma tendência ao aumento na faixa com 

idade superior a 30 anos de idade, 38,7%. 
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Com relação à cor, entre as mulheres que se declararam negras, a anemia mostrou-se 

mais elevada (41,3%) do que entre as que se declararam não negras (35,3%), (p= 0,13).  

Foi observada uma prevalência maior de anemia entre as mulheres que referiram ter 

tido mais de quatro gestações (38,6%), quando comparadas àquelas que se declararam 

nulíparas (11,8%), casos em que a entrevistada era mãe adotiva ou cuidadora da criança e não 

mãe biológica. 

Na Tabela 4, Razões de Prevalência (RP) ajustadas na análise de regressão Poisson 

múltipla mostram que morar na capital e em família com três ou mais crianças menores de 

cinco anos permaneceram entre os fatores associados à ocorrência de anemia em mulheres de 

15 a 49 anos no estado do Maranhão. 

Tabela 4 - Razão de Prevalência não ajustada e ajustada e respectivos intervalos de confiança 

para os fatores associados à ocorrência de anemia em mulheres de 15 a 49 anos. Maranhão, 

2010 

Níveis/Variáveis ANEMIA 

RP 
não ajustada 

IC95% p RP 
ajustada 

IC95% p 

Nível 1 – Fatores socioeconômicos 
Área Geográfica       
Capital 1,77 1,41-2,21 <0,001*** 1,63 1,29-2,07 <0,001*** 
Interior 1,0   1,0   

Crianças < 5 anos       
≥ 3 1,50 1,08-2,08 0,02** 1,52 1,10-2,12 0,01** 
 1 1,0   1,0   

Programa Bolsa Família       
Não 1,27 1.02-1,56 0,03** 1,16 0,93-1,45 0,18* 
Sim 1,0   1,0   

Nível 2 – Fatores da Mulher 
Cor (autorreferida)       
Negra 1,29 0,96-1,74 0,09* 1,28 0,95-1,73 0,10* 
Não negra 1,0   1,0   

Índice de Massa 
Corporal 

      

≥ 25,0 1,22 0,98-1,51 0,07* 1,15 0,93-1,43 0,20 
< 25,0 1,0   1,0   

  *p<0,20; **p<0,05; ***p<0,001 

As elevadas prevalências de anemia (51,6%) encontradas em crianças menores de 

cinco anos atendidas pela ESF no Maranhão não são diferentes das descritas em outros 

estudos para populações com perfil semelhante seja no Brasil ou no mundo, com valores 

maiores do que alguns (MONTEIRO et al, 2000; SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
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DE SERGIPE, 2001; OLIVEIRA et al, 2002; ASSIS et al, 2004; TERAO et al, 2004; 

ALMEIDA,2004;OSÓRIO, 2004; MATTA et al, 2005; MUNIZ et al, 2007; ROCHA et al, 

2008; OLIVEIRA et al,2010; MIGLIOLI et al, 2010; CASTRO et al,2011) e menores do que 

outros (OSÓRIO et al,2001; MIRANDA et al, 2003; BUENO et al, 2006; GOMES et al, 

2008). 

Dentre os estudos internacionais, com exceção daqueles realizados na África, Índia e 

Indonésia, alguns mostraram prevalência inferior à encontrada neste estudo. RIVERA et al 

(2003), descrevendo inquérito nacional realizado no México com 8011 crianças de seis a 59 

meses, demonstraram prevalência de 27,7% de anemia. DEL REAL et al (2007), encontraram 

26,9% de crianças de seis a 48 meses anêmicas na Venezuela. VILLALPANDO et al (2009), 

em estudo com crianças de 12 a 60 meses no México encontraram valores que variaram de 

15,1% a 40,0%, dependendo da faixa etária. 

Porém, as prevalências aqui encontradas foram singularmente superiores às 

publicadas pela pesquisa que serviu de base para este estudo, sendo 30,7% superiores à média 

do Brasil e o dobro da média da região Nordeste (PNDS, 2006). 

É possível que as elevadas prevalências observadas se devam à característica da 

população estudada, constituída principalmente por crianças de famílias de baixa renda e 

classes sociais desfavorecidas. No entanto, justamente por esse motivo, essa é a população 

que necessita de maior atenção e acompanhamento das condições de saúde, uma vez que 

sobrevive em condições adversas, com menor acesso aos serviços, à educação e à informação, 

não possui plano privado de saúde e depende quase que exclusivamente dos programas e 

políticas públicas.  

Não há estudos populacionais no Maranhão anteriores que tornem possível a 

comparação dos resultados encontrados neste estudo por período de tempo ou por 

macrorregião do estado e não há uma explicação plausível para as diferenças encontradas 

entre elas.  

A maior prevalência na macrorregião de Caxias poderia ser explicada pela área 

geográfica em que está localizada, na região leste do Estado, constituída principalmente por 

municípios do semiárido, com todas as suas características historicamente reconhecidas de 

atraso de desenvolvimento. As macrorregiões de Imperatriz e Pinheiro, por sua vez, com 

realidades socioeconômicas totalmente diferentes, apresentaram os índices mais baixos de 



60 

 

anemia. Imperatriz é uma região localizada a sudoeste do estado, considerada rica, onde se 

observa a presença de grandes projetos de minério, usina hidrelétrica, carvoarias, madeireiras 

e plantação de soja. A região de Pinheiro, situada a noroeste do Estado, é geograficamente 

mais isolada, com maiores dificuldades de acesso rodoviário, e tem tradição de grande 

diversidade alimentar, notadamente peixes de água doce e frutas, mas dela constam, também, 

alguns dos municípios com o mais baixo IDH do Brasil.  

A ausência de diferenças estatisticamente significantes para a prevalência da anemia 

de acordo com as macrorregiões em que estão localizados os domicílios chama a atenção para 

o fato de que em todas as macrorregiões os índices são preocupantes, variando entre 37,6% e 

68,7% e configurando-se como um problema de saúde pública de moderado a grave em todo 

o Estado, de acordo com o ponto de corte da OMS para a prevalência estimada de anemia na 

população.  

Com relação à localização do domicílio, destaca-se a prevalência de anemia em 

padrões africanos encontrados na capital do Estado. BAMIDELE et al (2010), em estudo 

realizado na Nigéria, encontraram valores de 67,6% de anemia em crianças de 0 a 72 meses. 

HECKMAN et al (2010) ao avaliar crianças em serviços de saúde na África do Sul 

encontraram prevalência de 75%. Em estudo populacional descrito por MAGALHÃES E 

CLEMENTS (2011), foram demonstradas prevalências de 66% em Burkina Faso, 65% em 

Gana e 62% em Mali, para crianças de 12 a 48 meses. No mesmo ano, os mesmos autores 

descreveram prevalências de 49% na África Oeste e 34% na África Leste, para crianças de 

seis a 59 meses. 

Ao contrário do que seria esperado, as análises estatísticas demonstraram que morar 

na capital representa um risco 1,46 vezes maior para as crianças de ter anemia em relação ao 

interior do Estado. Assim como outras capitais brasileiras, São Luís tem no seu entorno um 

grande aglomerado urbano para o qual não foi preparada, sem planejamento e com grande 

defasagem de serviços essenciais de infraestrutura, como água tratada, saneamento básico, 

além dos serviços públicos de educação e saúde. Neste último segmento destaca-se a ESF, 

cuja cobertura populacional em São Luís é a mais baixa do Estado (32,2%) (MS/SAS/DAB). 

Isto é não só um indicativo de como a assistência dispensada pelas equipes da ESF às famílias 

pode representar um diferencial no estado de saúde de uma população, mas também é mais 

um indicador da situação de negligência do poder público para com os seus cidadãos.  
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A prevalência de anemia em crianças neste estudo também foi mais elevada na área 

urbana, quando comparada à área rural, contrariando a maioria dos estudos. É provável que 

com a urbanização, o trabalho da mulher fora do lar seja mais frequente e mais distante de 

casa, necessitando que a criança fique sob os cuidados de pessoas menos qualificadas para 

fazê-lo. 

LEAL E OSÓRIO (2011), ao descreverem dados da III Pesquisa Estadual de Saúde e 

Nutrição de Pernambuco, mostraram proporção inversamente semelhante na prevalência de 

anemia em crianças menores de cinco anos na área urbana (31,5%) e rural (36,6%).  

VILLALPANDO et al (2003), não observaram diferenças na prevalência de anemia 

entre as áreas urbana e rural em estudo realizado no México. No estudo de LAI et al(2006), 

realizado com 2185 crianças menores de três anos na China, a prevalência de anemia foi 

significantemente maior na área rural que na área urbana, situação confirmada ainda por 

OSÓRIO et al(2001), SHAMAH-LEVY et al(2003), OLIVEIRA et al(2006), SILVA et 

al(2008) E MIGLIOLI et al(2010). 

Embora no delineamento deste estudo não tenha sido estabelecida uma proporção de 

amostra entre as áreas urbana e rural, o resultado final demonstrou uma coerência com o perfil 

demográfico da população do Estado. Desta forma, é possível considerar a amostra 

representativa para esses dois segmentos populacionais. 

Esses resultados sugerem a necessidade de uma universalidade nas estratégias de 

intervenção para diminuição a níveis aceitáveis dos índices de anemia na população 

maranhense, uma vez que a prevalência é elevada, mesmo nas localidades que apresentaram 

menores valores. 

Na análise estatística, a variável renda per capita familiar se comportou conforme o 

estabelecido por estudos que a referem como fator associado à anemia, nos quais quanto 

menor a renda familiar, maior a prevalência de anemia, embora essas diferenças não tenham 

sido estatisticamente significantes. Então, se considerarmos o grande contingente 

populacional do Maranhão que sobrevive com renda inferior a ¼ de salário mínimo, encontra-

se a explicação para a alta prevalência de anemia entre as crianças que pertencem a famílias 

nessa condição no Estado. 

Inúmeros estudos fizeram essa correlação entre renda familiar e anemia. VIEIRA e 

FERREIRA (2010), em estudo de revisão demonstraram a média de 66,5% de anemia em 
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crianças de populações em iniquidades. SOUTO et al (2007), ao avaliar 190 crianças de 11 a 

57 meses em creche de S. Paulo, encontraram prevalência de 36,7% para crianças cujas 

famílias tinham renda menor do que um salário mínimo e 22,9% para aquelas com renda 

familiar superior a um salário mínimo. Para TERAO (2004) e CASTRO (2011), a renda 

familiar é um fator protetor contra anemia. Também SILVA, GIUGLIANI e AERTS (2001) 

encontraram prevalência significantemente elevada entre as crianças que pertenciam a 

famílias com renda inferior a um salário mínimo.  

A anemia também foi mais prevalente entre as crianças das classes D e E, quando 

comparadas às de classe A e B, porém esta variável perdeu importância na presença de outras 

e não permaneceu como um fator associado à anemia.  

SIEGEL et al (2006), ao descrever a prevalência de anemia em região com potencial 

fatores de risco para anemia no Nepal, demonstraram significância estatística entre a condição 

de anemia e o status socioeconômico em crianças de 4 a 17 meses. 

FUJIMORI et al (2008), ao avaliar como a anemia infantil se relaciona com as 

formas de reprodução social das famílias, também encontraram prevalências que se 

distribuíam heterogeneamente entre os estratos sociais, sendo a menor frequência de anemia 

em crianças de um estrato social superior (13,2%), quando comparadas às crianças de estrato 

social intermediário (40,6%) e inferior (46,2%), embora sem diferença estatística 

significativa. Essas evidências confirmam a estreita relação entre a anemia e as condições 

vulneráveis em que vivem as crianças que pertencem a essas classes. 

O fato de a anemia estar mais presente em crianças cujas mães tinham até quatro 

anos de estudo demonstra a influência da escolaridade materna sobre essa doença e remete ao 

conhecido e até desgastado discurso de que é preciso aumentar os investimentos e melhorar os 

níveis de educação da população, para que ela se torne autônoma e consiga romper com o 

ciclo ignorância-miséria-doença. 

MATA (2005), em avaliação de 865 crianças menores de cinco anos em creches do 

Rio de Janeiro também verificou maior risco de anemia para crianças com pais com menos de 

quatro anos de estudo. O estudo de PESSOA et al (2011), com 556 crianças de seis a 24 

meses, foi outro que encontrou associação positiva entre anemia e baixa escolaridade materna.  

A anemia também esteve mais presente nas crianças em cujo domicílio havia mais de 

seis moradores, porém importou mais a questão da idade desses moradores, ou seja, a 
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presença de três ou mais crianças menores de cinco anos na mesma residência se configurou 

como um fator determinante para a criança apresentar anemia.  

SILVA, GIUGLIANI e AERTS (2001) observaram frequência de anemia 

significantemente mais alta entre as crianças que possuíam dois ou mais irmãos menores de 

cinco anos. Para esses autores esses resultados confirmam que quanto maior o número de 

crianças pequenas numa mesma família, maior é a demanda por alimentos que nem sempre 

estão disponíveis em quantidade e qualidade para todos, especialmente porque se encontram 

no mesmo patamar de alta demanda de ferro.  

É importante referir que neste estudo, por questões metodológicas, em cada 

domicílio foi investigada apenas uma criança, mas se os fatores associados à anemia estão 

fortemente correlacionados com a vulnerabilidade doméstica, é provável que outras crianças 

que residissem no mesmo domicílio também apresentassem o problema. 

A ausência de correlação estatística entre estar incluída no PBF e o estado de anemia 

da criança encontrada neste estudo também foi referida por COTTA et al (2011), que ao 

identificarem os determinantes sociais e biológicos da anemia em crianças cadastradas no 

PBF, observaram que não havia diferença na prevalência de anemia entre os grupos de 

beneficiários e não beneficiários. Para esses autores, a transferência de renda só é capaz de 

promover o aumento da concentração de hemoglobina se for, de fato, usada para aquisição de 

alimentos em quantidade e qualidade suficientes.  

Da mesma maneira, estudos realizado por MIGLIOLI et al (2010) e OLIVEIRA et al 

(2011) não mostraram diferenças de distribuição de anemia entre crianças cadastradas e não 

cadastradas no PBF.  

Apesar da importância desse Programa na formação de renda, não foi possível 

estabelecer uma correlação estatística consistente com a prevalência de anemia devido à 

natureza transversal escolhida no presente estudo, que não permite a comparação entre dois 

momentos distintos, antes e depois do recebimento do benefício.  

MARCHI (2008) observou maior prevalência de anemia em crianças menores de 

cinco anos cujas famílias não recebiam nenhuma assistência. Porém, seu estudo se referia ao 

recebimento de cesta básica e alimento enriquecido. 
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Poucos estudos analisam a associação entre a segurança alimentar da família e 

anemia da criança, principalmente naquelas de baixa renda, que estão mais expostas à 

insegurança alimentar (IA). Porém, a insegurança alimentar e a anemia têm fatores causais em 

comum, especialmente ligados à renda familiar, escolaridade e condições de moradia que 

tornam as crianças particular e simultaneamente vulneráveis às duas situações.  

Estudo de SKALICKY (2006), que avaliou a associação entre o nível de insegurança 

alimentar e estado do ferro em crianças menores de 36 meses de idade nos Estados Unidos, 

demonstrou que as crianças em situação de insegurança alimentar apresentaram 

significantemente maior chance de ter anemia comparadas às crianças com segurança 

alimentar. 

PARK et al (2009), relataram que crianças menores de 36 meses morando em 

domicílios em situação de insegurança alimentar nos Estados Unidos eram quase duas vezes 

mais susceptíveis de ter anemia do que as que residiam em domicílios com segurança 

alimentar, independente de idade, gênero, raça, aleitamento materno ou participação em 

programa de suplementação nutricional.  

CAMPBELL et al (2011) em estudo realizado com 4949 crianças de seis a 59 meses 

de idade na Indonésia também relataram associação positiva entre a anemia e insegurança 

alimentar.  

ARAUJO (2012), ao analisar dados referentes às mães e filhos da PNDS (2009), 

demonstrou que tanto as mulheres como as crianças com IA apresentaram uma ocorrência 

maior de anemia, embora sem significância estatística. 

Neste estudo não foi encontrada uma associação estatisticamente significante entre 

essas duas variáveis, mas por se tratar de uma amostra de domicílios com crianças menores de 

cinco anos, os números absolutos permitem indicar que essas crianças, além da elevada 

condição de insegurança alimentar, também estão em risco aumentado de carência nutricional 

específica, neste caso, de ferro. 

A prevalência de anemia maior em crianças do sexo masculino do que nas do sexo 

feminino, embora não estatisticamente significante é consistente com os achados de outros 

autores os quais referem que os meninos são mais afetados pela anemia do que as meninas. 

(OLIVEIRA et al, 2002; SPINELLI et al, 2005; MONDIN, 2007; SOLANO et al, 2008 e 

PESSOA et al, 2011). Em um estudo de coorte com 263 crianças, DOMELLOF et al (2002) 
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observaram que aos quatro meses os meninos tinham valores de hemoglobina 

significantemente mais baixos do que as meninas e aos nove meses tinham dez vezes mais 

risco de serem classificados como anêmicos. Esses autores atribuíram a maior prevalência de 

anemia em meninos ao maior ganho de peso, às diferenças no consumo de alimentos, à maior 

atividade de eritropoiese durante a vida fetal, às menores reservas e ao maior número de 

episódios de infecção quando comparados às meninas. 

No entanto, pouco ainda é conhecido sobre as diferenças de gênero no que se refere à 

anemia em crianças. PARK et al (2009) sugerem que as pesquisas sobre a origem dessa 

diferença de gêneros deveria focar tanto nos aspectos relacionados a um possível diferencial 

em comportamentos alimentares como em possíveis aspectos biológicos. 

A idade é, talvez, a variável mais avaliada quando se trata de anemia em crianças. De 

fato, diferenças estatisticamente significantes entre as prevalências de anemia de acordo com 

a idade são encontradas em muitos estudos, o que nos faz concluir que se trata antes de uma 

característica universal do que local.  

ALMEIDA et al (2004), em seu estudo com 192 crianças de 12 a 72 meses em 

creches de Pontal(SP), concluíram que a idade foi a variável mais afetada dentre todas 

estudadas. Em artigo de revisão, JORDÃO, BERNARDI e BARROS FILHO (2009), 

afirmaram que a idade da criança se associou de forma significante à anemia, principalmente 

em menores de dois anos.  

A idade inferior a 24 meses como fator de risco maior para a anemia está muito bem 

documentada em literatura (MIRANDA et al,2003; OSÓRIO et al, 2004;ASSIS,2004; 

VIEIRA et al, 2007; ROCHA et al, 2008; PNDS,2009; GONTIJO, 2001) e não foi encontrado 

nesta revisão nenhum artigo contrário a essa associação. Nessa fase, o requerimento natural de 

ferro é muito elevado, devido ao rápido crescimento, mas na maioria das vezes ele se encontra 

em quantidades insuficientes na dieta, quer seja pela monotonia alimentar, quer seja pela 

pequena ingestão de alimentos pela criança (ENGSTRON e LACERDA, 2009). 

Porém, como o presente estudo apontou, mesmo as crianças da faixa etária menos 

afetada, que foi a de 24 a 59 meses, apresentaram uma prevalência elevada, de 42%. Esse 

resultado sugere que, no Maranhão, a principal estratégia para controle e prevenção da 

anemia, que é a suplementação medicamentosa com sulfato ferroso, deve contemplar toda a 

população com idade inferior a cinco anos e não apenas as crianças menores de 18 meses. 
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Vários estudos analisam a correlação entre anemia em crianças e indicadores 

antropométricos, mas a associação da anemia com déficits nutricionais ainda é controversa. 

A não-associação da anemia com déficits de estatura nas crianças do presente estudo 

corrobora com vários trabalhos da literatura (LEAL et al., 2011; ALMEIDA et al., 2004; 

NEUMAN et al., 2000). 

Em contraste, CASTRO et al (2011) observaram associação entre menores valores 

para o índice E/I com anemia e anemia ferropriva em pré-escolares na Amazônia Ocidental 

brasileira. ROCHA et al (2008), avaliando crianças de seis a 60 meses em Belo Horizonte, 

também observaram diferenças significantes no índice E/I entre crianças anêmicas e não 

anêmicas. COTTA et al (2011) relataram que a prevalência de anemia em crianças com baixa 

estatura foi o dobro do que entre aquelas com estatura normal.  

Uma das hipóteses que explica a relação da anemia e desnutrição é o fato da anemia 

comprometer o crescimento e desenvolvimento físico de crianças, podendo levar ao déficit 

estatural, assim como, a desnutrição pode alterar a concentração de hemoglobina como 

mecanismo adaptativo por conta da privação dietética (WHO, 2001). Além disso, a 

diminuição da absorção do ferro devido às alterações na mucosa intestinal do desnutrido 

contribui para a presença da anemia. 

Entretanto, ao analisar o quadro epidemiológico dessas duas carências nutricionais 

em separado, observa-se que, apesar da evidência da redução da desnutrição nas crianças 

brasileiras, as taxas de anemia não vêm demonstrando essa mesma tendência, constituindo-se 

em grave problema de saúde pública em várias regiões do país, apesar da melhora de alguns 

indicadores socioeconômicos (OSÓRIO, 2002; ROCHA et al., 2008). 

Por outro lado, nos estudos de MATTA et al(2005) e LIMA et al (2004) as crianças 

anêmicas apresentaram média de escore Z tanto de P/I quanto de E/I mais baixas do que as 

não anêmicas. 

Dentre os estudos internacionais que observaram associação positiva entre obesidade 

e anemia destaca-se o de KAREN et al (2004), que verificaram que crianças e adolescentes 

com sobrepeso nos Estados Unidos tinham risco duas vezes maior de ter deficiência de ferro 

em relação às crianças e adolescentes que não estavam com excesso de peso. 
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Não é possível estabelecer, com base no presente estudo, de natureza transversal, 

fatores de causalidade entre excesso de peso infantil e a ocorrência de anemia aqui 

encontrada. No entanto, alguns autores evidenciam que crianças com excesso de peso ingerem 

quantidades elevadas de alimentos industrializados com alto valor calórico e consomem 

quantidades insuficientes de frutas, hortaliças e leguminosas, o que contribui para uma dieta 

deficiente em micronutrientes (MONDINI et al, 2007; TRICHES, GIUGLIANI, 2005). 

As práticas alimentares inadequadas de crianças com excesso de peso podem refletir 

a chamada “fome oculta”, que é definida pela deficiência marginal de micronutrientes em 

populações “saudáveis”, com baixos índices de desnutrição (FERRAZ et al, 2005). 

A utilização de instrumentos capazes de analisar a associação dos distúrbios 

nutricionais com a anemia, principalmente no que se refere à presença de anemia 

concomitante ao excesso de peso, visto que são dois problemas de Saúde Pública em ascensão 

no Brasil, podem ajudar a delinear mais claramente a base das associações e também fornecer 

informações sobre a melhor forma enfrentamento destas duas situações que comprometem a 

saúde e o desenvolvimento infantis.  

Episódios recentes de diarreia podem afetar a concentração de hemoglobina no 

sangue, pela perda aguda de sangue, pela redução na ingestão de alimentos e diminuição da 

absorção de ferro e proteína durante a diarreia. No estudo de AGHO (2008), as crianças com 

diarreia nas duas semanas anteriores tiveram concentação de hemoglobina mais baixa do que 

as crianças sem diarreia. OSÓRIO et al (2004) e CASTRO et al (2001) também encontraram 

associação positiva entre diarreia recente e maior risco para anemia em crianças. 

Contrariando os resultados encontrados neste estudo no que se refere à associação 

estatística entre a anemia e o peso ao nascer das crianças, alguns estudos encontraram 

associação positiva entre essas duas variáveis. OSÓRIO et al (2004) e TERAO et al (2004) 

avaliaram crianças menores de cinco anos, enquanto UCHIMURA et al (2003) estudou 

crianças menores de um ano e SPINELLI et al (2005) crianças com idade entre seis e 12 

meses. Este estudo não foi desenhado para ter uma homogeneidade no que se refere à idade 

das crianças e provavelmente a falta de associação positiva seja devido ao pequeno número de 

crianças menores de um ano (n=170 ou 17,4% da amostra total), idade em que as 

repercussões do BPN sobre a saúde da criança são mais acentuadas. 
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Não houve diferença estatística entre a presença de anemia nas crianças e a 

suplementação medicamentosa de sulfato ferroso. A ausência de perguntas mais detalhadas no 

questionário como o tempo de suplementação, por exemplo, não nos permite fazer uma 

avaliação da eficácia dessa suplementação, até porque isso foge aos objetivos deste trabalho.  

Contudo, o grande percentual de crianças menores de 18 meses que não estavam 

inseridas no Programa Nacional de Suplementação do Ferro merece uma reflexão. 

Principalmente por se tratarem de usuários do SUS, sorteados dentre aqueles cadastrados na 

ESF, responsável pelas ações locais de prevenção das carências nutricionais no âmbito da 

PNAN e que deveriam ter o acesso a esse programa garantido. E entre as principais alegações 

referidas pelas mães entrevistadas para a criança não estar tomando o xarope de sulfato 

ferroso, destaca-se que as mães desconheciam o Programa.  

O percentual de cobertura do PNSN encontrado neste estudo, 21,5%, é inferior ao 

registrado pelo MS, para o Estado do Maranhão no ano de 2010, 77,5% (M.S./CGAN, 2010). 

Uma hipótese para explicar a diferença entre a informação oficial e a observada no trabalho 

de campo seria a ocorrência de equívocos no envio das informações referentes à distribuição 

do suplemento pelos municípios ao Governo Federal. 

Percebe-se que as dificuldades no programa de suplementação apontadas por 

GILLESPIE desde 1991, relacionadas ao abastecimento, falhas no processo de avaliação, 

distribuição e consumo, até hoje representam um desafio a ser superado pelos governos para a 

prevenção e o controle da anemia.  

Muitos estudos sobre anemia avaliam mulheres e crianças isoladamente, sem analisar 

a associação da sua prevalência entre si. A associação positiva entre a anemia das mães e dos 

filhos encontrada neste estudo confirma resultados publicados por outros autores. Para 

ARAUJO (2012), essa abordagem representa um avanço para compreender que a 

determinação das deficiências nutricionais encontra-se inserida no microambiente familiar.  

FABER et al (2005) encontraram associação positiva entre a hemoglobina das mães 

e filhos em estudo na África do Sul, no qual crianças de mães anêmicas apresentavam risco 

1,6 vezes maior de serem anêmicas. 

SILVA et al (2008), em estudo com 523 crianças menores de cinco anos e suas mães, 

observaram que a probabilidade de ter filho anêmico foi de 66,3% entre mães anêmicas e de 

45,7% para mães não anêmicas. 
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De maneira análoga, LAI et al (2006), SILVA et al (2008), AGHO et al(2008), 

KIKAFUNDA et al(2009) e MIGLIOLI (2010) encontraram associação estatisticamente 

significante entre os níveis de hemoglobina de mães e filhos. 

Mesmo nos estudos que não analisaram a associação estatística entre a anemia de 

mães e filhos, fica evidente a influência que a anemia materna exerce sobre a anemia dos 

filhos porque as especificidades fisiológicas responsáveis pela vulnerabilidade desses grupos 

formam um ciclo interdependente de causalidade: mulheres anêmicas ao engravidar geram 

filhos com baixas reservas de ferro e maior risco de desenvolver anemia na infância 

(ENGSTRON e LACERDA, in RAMALHO, 2009). 

Embora inferiores às prevalências encontradas para as crianças, os índices 

apresentados para as mulheres de 15 a 49 anos no Maranhão também são bastante elevados, 

configurando a anemia como um moderado problema de saúde pública para essa população. 

Comparações desses resultados com os de outros estudos realizados no Brasil com populações 

semelhantes indicam que no Maranhão a prevalência de anemia em mulheres de idade 

reprodutiva é mais elevada do que em outros Estados brasileiros, inclusive em mulheres 

indígenas (BRASIL, 2010).  

Estudos realizados no Rio Grande do Sul (OLINTO et al,2003; FABIAN et al, 

2007), no Acre (KOURY FILHO, 2010) e em Pernambuco (BATISTA FILHO, 2008; 

SILVA, BATISTA FILHO e MIGLIOLI, 2008 e MIGLIOLI et al, 2010) apresentaram 

prevalências de anemia inferiores às encontradas no presente estudo. 

Em relação à PNDS (2006), pesquisa que serviu de base para a estimativa de 

prevalência de anemia neste estudo, os resultados do Maranhão são superiores quando 

comparados ao Brasil, mas inferiores ao Nordeste. 

Uma hipótese para explicar essas diferenças pode estar na qualidade da assistência à 

saúde da mulher prestada pela Atenção Básica nos municípios, no que se refere ao número de 

consultas de pré-natal, distância entre a residência e os serviços de saúde, regularidade nas 

visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde, variáveis vinculadas à anemia no 

estudo de SILVA e BATISTA FILHO (2005), mas não analisadas nesta pesquisa. Se 

considerarmos que a amostra deste estudo foi sorteada entre as famílias atendidas pela ESF, a 

quem compete o acompanhamento das condições de saúde da população feminina e a 
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prevenção deste agravo ao qual as mulheres são mais vulneráveis, este aspecto é motivo de 

preocupação. 

Porém, não podem ser desprezadas prováveis diferenças nas condições 

socioeconômicas entre essas populações que independem da assistência à saúde, 

especialmente no sul do país.  

Nos estudos internacionais observa-se uma grande amplitude nos resultados de 

prevalência, variando entre índices de 12,0 a 16,1% no México (CASANUEVA et al, 2000; 

MONARREZ-ESPINO et al, 2001) a 81,1 e 100% em comunidades indianas (GHOSH e 

BHARATI, 2003). 

Todas as variáveis referentes à localização do domicílio das mulheres neste estudo 

apresentaram consistência estatística ao serem relacionadas com a anemia. Embora não se 

encontre explicação para as diferenças na distribuição espacial apresentadas entre as 

macrorregiões, destacam-se as maiores frequências nas mulheres residentes na capital, quando 

comparadas às do interior do Estado e no meio urbano, quando comparadas às do meio rural.  

Estudos que analisam a associação estatística entre mulheres da área urbana e rural 

são controversos. ORTEGA et al (2010), em estudo com 78 mulheres de 15 a 17 anos na 

Venezuela, observaram maior prevalência de anemia na área rural do que na urbana. No 

entanto, o pequeno intervalo de idade e tamanho amostral podem conter variáveis de 

confundimento não explicitadas. MIGLIOLI et al (2010), ao avaliar 978 mulheres em idade 

fértil em Pernambuco não encontraram associação estatisticamente significante entre a 

ocorrência de anemia na área urbana e rural. Por outro lado, no estudo de OLIVEIRA et al 

(2008) foram demonstrados maiores valores percentuais de anemia para a área urbana do que 

para a área rural, embora sem correlação estatística. 

No presente estudo, as mesmas circunstâncias que podem explicar a menor 

prevalência de anemia no meio urbano, como uma maior possibilidade de acesso a alimentos, 

bens e serviços, contrariam a maior prevalência identificada na capital do Estado, onde o risco 

de ter anemia é 1,77 maior do que no interior. Essa aparente incoerência pode ser sugestiva de 

que na capital, os condicionantes de qualidade de vida que deveriam atuar como fatores 

protetores da anemia estão ausentes, devido a um crescimento populacional que não é 

acompanhado na mesma proporção pela oferta de moradia, saneamento, saúde e educação 

adequados. Essa situação, que é observada no aglomerado urbano da cidade pode, na verdade, 
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se tornar um agravante do problema, devido à falta de qualificação para conseguir bons 

empregos, aos baixos salários e à marginalização social que, no final, são expressas em 

indicadores do estado de saúde inadequados, como a anemia. 

BENTLEY e GRIFFTHIS (2003), ao avaliar 4032 mulheres de 15 a 49 anos na 

Índia, constataram que o status socioeconômico foi mais importante como fator de proteção 

para a anemia em mulheres do que a área de residência, urbana ou rural. Resultado 

semelhante foi encontrado no estudo de GHOSH (2009), em que mulheres pobres vivendo em 

área urbana na Índia apresentaram maiores prevalências de anemia e maior risco de serem 

anêmicas.  

Surpreendentemente, nenhuma das variáveis socioeconômicas apresentou associação 

estatística com a anemia em mulheres neste estudo, apesar dos números absolutos 

expressivos.  

Porém, na literatura, há registro de alguns estudos que encontraram essa associação. 

OLINTO et al (2003), em estudo com mulheres em idade reprodutiva em Pelotas(RS), 

encontraram diferenças significativas na frequência de anemia em mulheres da classe A e 

B(14%), C(18%) e D e E (35%). MIGLIOLI et al (2010) relataram maior risco de anemia 

entre mulheres com renda per capita familiar inferior a 0,25 salário mínimo, enquanto que 

PANIGRAHI e SAHOO (2011) encontraram associação estatística com o status 

socioeconômico e a educação feminina. 

Apesar da maioria dos estudos identificarem a anemia em mulheres de classe social 

desfavorecida, existem estudos como o de KONISHI et al (2011), que também encontraram 

um resultado inesperado e sem explicação de alta prevalência de anemia entre mulheres de 

elevado poder aquisitivo no Nepal. 

Igualmente sem significância estatística foram os maiores valores encontrados para 

as mulheres de famílias beneficiárias do PBF, em comparação com as que não recebiam o 

benefício. MIGLIOLI et al (2010) também observaram maior prevalência entre as mulheres 

assistidas pelo PBF, com o mesmo comportamento estatístico. De todo modo, destaca-se a 

importância do papel do PBF na formação da renda com consequente aumento no consumo de 

alimentos justamente para a população que mais precisa desse auxílio.  

A prevalência da anemia se mostrou homogênea na presença da variável insegurança 

alimentar nos seus quatro estágios, sem significância estatística para nenhuma delas. Estes 
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resultados contradizem a PNDS, cujos dados analisados por ARAUJO (2012), apontaram 

associação estatisticamente significante entre insegurança alimentar e anemia nas mulheres 

brasileiras. 

No que se refere às características das mulheres, a distribuição da anemia foi 

homogênea em todas as faixas etárias, com discreto aumento nas mulheres acima de 30 anos, 

mas sem correlação estatística. A homogeneidade na frequência da anemia por faixa etária em 

mulheres sem significância estatística também foi apresentada na PNDS (2009), porém com 

discreto aumento na faixa de 15 a 19 anos. No estudo de OLIVEIRA et al (2008), o grupo que 

apresentou a maior frequência de anemia foi o de 20 a 49 anos de idade. A ausência de 

consistência estatística nesses estudos é sugestiva de que essas diferenças se deram ao acaso e 

não é possível dizer que dentro do grupo de mulheres em idade reprodutiva exista algum sub-

grupo mais vulnerável do que outro. 

Apesar da falta de associação estatística entre a anemia e o número de filhos 

referidos pelas mulheres entrevistadas neste estudo, é expressiva a diferença em números 

absolutos da frequência de anemia entre mulheres sem filhos e com quatro ou mais filhos. A 

PNDS (2009) também demonstrou maior frequência de anemia nas mães com mais de dois 

filhos, embora sem significância estatística.  

É bastante provável que as sucessivas gestações levem a uma gradativa diminuição 

das reservas orgânicas de ferro nas mulheres. A premissa de que com o aumento da paridade 

aumenta a prevalência de anemia e diminui a concentração de hemoglobina foi comprovada 

em alguns estudos. NGUYEN et al (2006) associaram positivamente a anemia em mulheres 

com mais de três filhos e RAO et al (2011) em mulheres com dois ou mais filhos. Esta é, 

exatamente, a média de gestações por mulher encontrada neste estudo (2,8/mulher), sugerindo 

que neste Estado, as mulheres em idade reprodutiva estão mais sujeitas à anemia.  

Dentre os fatores associados positivamente com a anemia em mulheres destaca-se a 

cor da pele autorreferida pelas entrevistadas, sendo as frequências mais altas entre as 

mulheres que se declararam negras do que nas não negras. FABIAN et al(2007), em estudo 

com mulheres de 20 a 60 anos de idade em S. Leopoldo (RS), demonstraram que as mulheres 

negras tinham três vezes mais chance de ter anemia do que as brancas.  

Na PNDS (2009), a anemia também esteve mais presente nas mulheres negras, 

embora sem correlação estatística. 
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A questão da raça ou etnia possui dois aspectos singulares e distintos. O primeiro 

deles se refere à cor como uma característica biológica da mulher. Há evidências de que a 

prevalência de anemia é maior na raça negra devido à maior predisposição genética dessa raça 

para a ocorrência de anemia falciforme. A dosagem da concentração de hemoglobina utilizada 

neste estudo não permite distinguir a causa da anemia e para minimizar o efeito desse fator de 

confusão, foi adotado como critério de exclusão a referência de anemia falciforme pela 

entrevistada. Porém, para o resultado com rigor científico seria necessária uma pesquisa 

utilizando outros parâmetros para diagnóstico diferencial das anemias.  

O outro aspecto tem uma íntima interface com os fatores socioeconômicos de 

escolaridade, renda, classe e condições de moradia, considerando a desvantagem histórica da 

população de raça negra e seus descendentes muito bem documentada em literatura.  

Poucos estudos analisam a associação entre anemia e o estado nutricional em 

mulheres e alguns deles foram realizados na Índia. 

BENTLEY e GRIFFITHS(2003), ao avaliarem 4032 mulheres em idade reprodutiva 

relataram que estavam anêmicas 52% do grupo de mulheres com baixo IMC, 50% das 

mulheres com IMC normal e 41% daquelas com sobrepeso. 

GHOSH e BHARATI(2003) observaram diferenças significantes nas médias de 

hemoglobina entre as mulheres com IMC inferior a 16,0 kg/m², que aumentavam 

progressivamente com o aumento do IMC  

Para RAO et al(2011), baixo peso e baixa estatura estiveram significantemente 

associados ao risco de anemia em mulheres de 15 a 35 anos. 

ECKHARDT et al (2008), ao compararem a chance de anemia entre mulheres com e 

sem sobrepeso em três países em diferentes estágios de transição nutricional, relataram que no 

Egito e no Peru as mulheres que estavam acima do peso tiveram chances significativamente 

mais baixas de ter anemia do que as que não tinham sobrepeso. Já no México não houve 

diferenças nas chances de anemia entre os dois grupos.  

Estudo realizado no Brasil por OLINTO et al (2003) contradiz esses resultados, 

desde que encontrou frequência maior de anemia entre mulheres obesas (30%) em relação 

àquelas com IMC normal (21%), apesar da ausência de associação estatística.  
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Esses achados são consistentes com os resultados encontrados no presente estudo, 

em que a prevalência maior de anemia foi entre as mulheres com sobrepeso e obesidade. 

Porém, é importante não apenas a associação estatística positiva da anemia com o sobrepeso e 

a obesidade das mulheres, como também a revelação que o problema é independente do local 

de residência, estando presente tanto no interior do estado quanto na capital.  

Uma hipótese para esses resultados pode estar na análise de BATISTA FILHO et al 

(2008) sobre o aumento das anemias e do sobrepeso/obesidade no contexto da transição 

nutricional no Brasil, no qual concluíram que essa tendência conflitante estaria associada às 

mudanças no consumo alimentar brasileiro.  

Assim, os resultados observados no comportamento da anemia em presença da 

obesidade na população feminina em diferentes países sugerem que as diferenças estão 

diretamente relacionadas ao momento epidemiológico que cada país atravessa. 

O interesse da anemia nas mulheres como problema de saúde pública está 

relacionado a dois aspectos diferentes, mas interligados entre si e igualmente importantes: o 

primeiro deles se refere à condição de saúde e nutrição da própria mulher, com as 

consequências adversas para qualquer indivíduo, independente do gênero. O segundo se 

relaciona à mulher como geradora de um novo ser, cuja saúde depende quase que 

exclusivamente da sua. Então, a mulher anêmica será uma gestante anêmica, com todos os 

riscos perinatais aumentados, de mortalidade materna, prematuridade e baixo peso para o 

neonato. A criança terá maiores chances de ser anêmica e de se tornar um adulto anêmico, 

perpetuando um ciclo vicioso difícil de quebrar sem uma intervenção eficaz. 

Resumindo os resultados, tem-se que os que interferem significativamente na 

determinação da anemia e que podem ser controladas são variáveis relacionadas com a 

alimentação: sobrepeso ou obesidade da criança e da mulher. No entanto, é evidente que 

mudanças nas práticas alimentares e no comportamento visando à saúde dependem de todos 

os outros fatores aqui estudados: escolaridade, renda familiar, local de moradia, entre outras. 

Mudanças nesses aspectos, por sua vez, estão inexoravelmente atreladas a políticas públicas. 

Aparentemente, os programas de controle da deficiência de ferro: suplementação profilática 

com ferro (PNSF) e fortificação de alimentos não apresentaram o sucesso esperado com base 

nos estudos de eficácia desenvolvidos previamente à implantação dos programas.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Apesar das discussões sobre a limitação da utilização do método da concentração de 

hemoglobina no sangue como único indicador de anemia e da amostra populacional ter sido 

escolhida somente entre os usuários da ESF, este estudo revelou que a anemia é um problema 

de saúde pública de grande magnitude no Estado do Maranhão. 

Após a realização das análises apresentadas neste estudo é possível concluir que: 

- A prevalência de anemia no Estado do Maranhão em crianças menores de cinco 

anos e em mulheres em idade reprodutiva atendidas pela ESF foi elevada o suficiente para 

caracterizá-la como um problema de saúde pública grave e moderado, respectivamente. 

- A população residente na capital do Estado foi mais afetada pelo problema. 

- A população urbana apresentou índices mais elevados de anemia do que a rural, 

tanto as crianças quanto as mulheres. 

- A suplementação medicamentosa com sulfato ferroso apresentou baixa cobertura 

em crianças com idade elegível para o Programa Nacional de Suplementação do Ferro. 

- A anemia esteve mais presente em mulheres com risco de sobrepeso e obesidade, 

tanto na capital quanto no interior do Estado. 

- Houve uma tendência à diminuição da prevalência da anemia com o aumento da 

idade da criança, sendo as crianças de seis a 23 meses as mais susceptíveis ao problema. 

- Houve uma associação positiva entre a presença de anemia na criança quando a 

mãe também apresentava o problema. 

- No estado do Maranhão os fatores associados à anemia da criança foram: idade 

inferior a dois anos, anemia materna, coabitação de três ou mais crianças menores de cinco 

anos no domicílio e residir na capital. 

- Para as mulheres que moram no Maranhão os fatores associados à anemia foram 

morar na capital do estado e estar acima do peso. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

Este foi o primeiro estudo de base populacional que estimou a prevalência de anemia 

em mulheres e crianças no Maranhão. Foram analisados fatores relacionados às condições 

socioeconômicas, demográficas e de segurança alimentar das famílias, além de características 

específicas das mulheres e das crianças, como idade e estado nutricional. 

Os resultados de prevalência de anemia em crianças menores de cinco anos e 

mulheres em idade reprodutiva obtidos neste estudo foram uniformemente elevados em todo o 

estado. A ausência de inquéritos nutricionais anteriores impossibilita a análise da progressão 

da anemia no Maranhão. Porém, esses resultados corroboram os de outros estudos feitos para 

populações de gênero e momentos biológicos semelhantes no Brasil e em diversas localidades 

no mundo. As prevalências superiores às médias mundiais, e muito acima do que seria o 

limite aceitável pela OMS, situam a anemia como grave problema de saúde pública no estado. 

A escolha de crianças menores de cinco anos e mulheres em idade reprodutiva como 

participantes deste estudo levou em consideração que pelas características fisiológicas esses 

dois grupos são mais vulneráveis à anemia. Mas o forte componente socioambiental 

correlacionado a ela suporta a hipótese de que toda a população maranhense é vítima desse 

agravo. A mulher anêmica certamente será uma gestante anêmica, com todos os riscos 

decorrentes dessa condição. O filho por ela gerado terá maior risco de ser anêmico se a 

alimentação da família não permitir uma dieta rica em ferro biodisponível, o que é muito 

comum, eternizando a deficiência marcial nos adolescentes, mulheres e homens anêmicos, em 

um círculo vicioso difícil de ser rompido. 

Embora a população estudada tenha sido de baixa renda, considerando-se o grande 

contingente populacional do Maranhão que vive nas mesmas condições, os resultados 

encontrados podem ser inferidos para a população de mulheres em idade reprodutiva e 

crianças menores de cinco anos do estado como um todo, considerando que se constitui de 

uma amostra da parcela de 81,18 % da população, que corresponde à cobertura da ESF para o 

estado no ano do levantamento de dados. 

A significância estatística não foi encontrada em muitas variáveis neste estudo, 

possivelmente devido à já referida homogeneidade da amostra, que se constituiu 

exclusivamente de mulheres e crianças provenientes de famílias usuárias do SUS. Ainda 
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assim, a prevalência da anemia e dos fatores a ela associados demonstram o papel das 

desigualdades sociais como determinantes da doença. Considera-se que esses fatores não 

atuam isoladamente, mas interagem entre si e com outros que não foram abordados neste 

estudo. 

Pesquisas futuras, abrangendo os fatores que podem estar associados à anemia e não 

foram contemplados no presente estudo, são recomendadas. Doenças endêmicas na região, 

como malária, esquistossomose e infecções parasitárias podem coexistir na população 

maranhense e agravar a presença da anemia por deficiência de ferro. 

Da mesma maneira, análises futuras sobre consumo alimentar dessa população, a 

partir do banco dos dados obtidos nesta pesquisa e que não puderam ser incluídos nesta tese, 

podem ajudar a esclarecer outros fatores relacionados à alta prevalência de anemia em um 

cenário particular. Avaliação do impacto da fortificação das farinhas de trigo e milho na 

prevalência de anemia na população do estado seria igualmente útil, uma vez que há 

indicativos de maior disponibilidade e hábito de consumo da farinha de mandioca do que das 

farinhas de trigo e milho fortificadas com ferro. 

A partir dos resultados encontrados no presente estudo, fica evidente que o problema 

da anemia no Maranhão tem como determinantes fatores análogos aos verificados em outros 

estudos, porém com algumas peculiaridades, ratificando que os esforços dos governos até 

agora não têm sido suficientes para reduzir esse agravo a níveis aceitáveis. 

Devido à multicausalidade da anemia, não é possível resolver o problema com uma 

única intervenção, especialmente porque muitas dessas causas extrapolam as ações de saúde e 

nutrição como escolaridade, renda e condições de moradia.  

No caso do Maranhão, sugere-se que as estratégias para controle e prevenção da 

anemia sejam estabelecidas para todo o estado, com ênfase na capital, e que a suplementação 

medicamentosa com ferro seja estendida para todas as crianças menores de cinco anos e todas 

as mulheres em idade reprodutiva. Esta medida não pode prescindir da educação continuada 

dos trabalhadores em saúde e de avaliações periódicas do programa, dado o grande número de 

crianças observadas com idade elegível para o programa e que não estavam recebendo o 

suplemento de sulfato ferroso. 

As estratégias devem estar atreladas a outros problemas relacionados à saúde e 

nutrição, como estado nutricional, com especial atenção ao excesso de peso e a carências de 
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outros micronutrientes com papel reconhecidamente importante para o estabelecimento da 

anemia, a exemplo da vitamina B12, ácido fólico, vitamina A e zinco. É necessário ainda 

considerar a presença de anemia na mãe ou na criança, quando ambas estiverem no mesmo 

ambiente de vulnerabilidade social e expostas aos mesmos fatores de risco para essa carência 

nutricional. 

Qualquer que seja o caminho escolhido, este deve passar necessariamente pela 

Estratégia de Saúde da Família, responsável pela implementação do combate às carências 

nutricionais da Política Nacional de Alimentação e Nutrição no âmbito do SUS.  

Enquanto medidas de intervenção eficazes e efetivas não surtem efeito, grande 

parcela da população vulnerável segue vítima dos efeitos deletérios, tão bem documentados 

na literatura, que a carência de ferro causa no organismo humano. Além disso, não pode ser 

desprezado o custo para tratamento das consequências da anemia e a sobrecarga que 

representa para os gastos na rede pública nos três níveis de atenção à saúde e nas três esferas 

do governo. 

Por esta razão, o poder público, a quem compete a proteção e a defesa dos direitos 

humanos à alimentação adequada e à saúde dos cidadãos, atendendo à demanda por uma 

sociedade democrática, justa e igualitária, deve garantir que os recursos públicos - 

provenientes dos impostos pagos por todos os cidadãos – sejam devidamente aplicados às 

suas finalidades, de tal maneira que a totalidade dos indivíduos, independente de sua condição 

social, possa usufruir de bem estar e viver livre de iniquidades. 
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APÊNDICE A – Estudos de prevalência de anemia em mulheres e crianças no Brasil e no mundo. 2000 a 2011 

Tabela A.1 – Prevalência de anemia em crianças no Brasil. Dados publicados nos anos de 2000 a 2011 

Fonte (Autor, Ano) Localidade  Local da Coleta Grupo etário 
(meses)   

Tamanho 
Amostral (n) 

Prevalência da 
Anemia (%) 

Tipo de Exame 

Monteiro et al, 2000 São Paulo (SP) Visita Domiciliar 0 a 59  1.256 46,9 Hemocue® 
Soares et al, 2000 Fortaleza (CE) Visita Domiciliar 0 a 24  110 60,0 Sist. Automat 
Neuman et al, 2000 Criciuma (SC) Visita Domiciliar 0 a 36  476 54,0 HemoglobinômetroBMS® 
Almeida et al, 2004 Vítória (ES) Escola 6 a 84 760 28,6 Hemocue® 
Gov. do Estado, SE, 2001 Sergipe Visita Domiciliar 6 a 59  720 31,4 Hemocue® 
Osório et al, 2001 Pernambuco VisitaDomiciliar 6 a 59  777 61,8 Hemocue® 
Lacerda e Cunha, 2001 Rio de Janeiro (RJ) Serviço de Saúde  12 a 18 288 50,0 Cianomet 
Silva e Giuglian e Aerts, 2001 Porto Alegre (RS) Escola 0 a 36  557 47,8 Hemocue® 

H    Hadler et al, 2002 Goiânia (GO) Serviço de Saúde 6 a 12  110 60,9 Cianomet 
SilSilva et al, 2002 Viçosa (MG) Serviço de Saúde 6 a 12  204 60,8 Hemocue® 

Oliveira et al, 2002 Paraíba Escola 6 a 60 1287 36,4 Sist. Automat. 
Uchimura et al, 2003 Maringá (PR) Serviço de Saúde  0 a 12   583 58,0 Hemocue® 
Ferreira et al, 2003 Caruaru (PE) Visita Domiciliar 6 a 23  293 77,5 Sist. Automat. 
Brunken e Guimarães e Fisberg, 2003 Cuiabá (MT) Creche 0 a 36  271 63,0 Sist. Automat. 
Miranda et al, 2003 Viçosa (MG) Serviço de Saúde 12 a 60  171 63,2 Hemocue® 
Assis et al, 2004 Salvador (BA) Escola 0 a 60  603 46,3 Hemocue® 
Terao et al, 2004 Embu (SP) Visita Domiciliar 0 a 60  314 40,7 Hemocue® 
Lima et al, 2004 Pernambuco Serviço de Saúde  0 a 12  245 73,2 Hemocue® 
Almeida  et al, 2004 Vitória (ES) Escola 6 a 59  440 27,0  Hemocue® 
Osorio et al, 2004 Pernambuco Visita Domiciliar 6 a 59 650 40,9 Hemocue® 
Assis et al, 2004 Salvador (BA) Serviço de Saúde 0 a 12  553 62,8 Hemocue® 
Almeida et al, 2004 Pontal (SP) Creche 12 a 72  192 62,5 Sist. Automat. 
Spinelli et al, 2005 2 municípios NE Serviço de Saúde 6 a 12  296 65,9 Hemocue® 
Matta et al, 2005 Rio de Janeiro (RJ) Creche 0 a 59  865 47,3 Hemocue® 
Spinelli et al, 2005 12 municípios das 5 regiões 

brasileiras 
Serviço de Saúde 6 a 12  2715 65,4 Hemocue® 

 Kmehuk, 2005 Guarapuava (PR) Creche 0 a 72 156 42,9 Hemocue 
Leal & Osorio , 2006 Recife (PE) Serviço de Saúde 6 a 23  421 89,1 Sist. Automat. 
Orellana et al, 2006 Amazonas Serviço de Saúde 0 a 119  293 80,6 Hemocue® 
Bueno et al , 2006 São Paulo (SP) Creche  Pré escolares  330 68,8 Hemocue® 
Muniz et al,2007 Assis Brasil (AC) 

Acrelândia (AC) 
Escola 0 a 59  1171 30,6 

 
Sist. Automat. 

Mondini et al, 2007 Alto Xingu (MT) Serviço de Saúde 0 a 119  112 Meninos: 64,4 Hemocue® 
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Meninas:47,5 
Almeida et al, 2007 Jardinópolis (SP) Creche 12 a 59  184 29,3 Sist. Automat. 
Stumpf et al, 2007 Cidade Dutra (SP) Creche  11 a 57 190 31,6 Hemocue® 
Alves e Campos e Santana, 2007 Macaubal (SP) Escola 24 a 72 114 11,4 Sist. Automat. 
Vieira et al, 2007 Recife (PE) Creche 6 a 59  162 55,6 Sist. Automat. 
Rocha et al, 2008 Belo Horizonte (MG) Creche 

 
7 a 74  402 28,8 

 
Hemocue® 

Costa, 2008 São Paulo (SP) Creche 0 a 24 459 20,9 Hemocue® 
Gomes et al, 2008 Zona da Mata (MG) Visita domiciliar  0 a 59  51 58,8 Aparelho Portátil 
Fujimori et al, 2008 Itupeva (SP) Visita domiciliar  0 a 2  254 41,7 Hemocue® 
 Carvalho et al, 2008 Belo Horizonte (MG) Creche  6 a 72  754 27,0 Aparelho Portátil 
Oliveira  et al, 2010 Gameleira (PE) 

São João do Tigre (PB) 
Visita Domiciliar  0 a 59  959 Gameleira: 46,3 

S.J Tigre: 37,1 
Hemocue ® 

Brasil, 2009(PNDS 2006) Brasil Visita domiciliar  6 a 59 3455 NE: 25,5 
BR:20,9 

Hemocue® 

Miglioli etal, 2010 Pernambuco Visita domiciliar  0 a 59   1242 34,4 Hemocue® 
Reis et al, 2010 Ribeirão Preto  Serviço de Saúde  3 a 12  121 32,3 Hemocue® 
Funasa, 2010 Brasil Aldeias Indigenas 0 a 60 6285 51,3 Hemocue ® 
Castro et al, 2011 Assis (AC) 

Acrelândia (AC) 
Visita Domiciliar  6 a 60  624  30,6 Hemocue ® 

Pessoa et al, 2011 Vespasiano (MG) Serviço de Saúde  6 a 24 556 37,9 Hemocue® 
Costa et al, 2011 IlhaBela (SP)  Escola  12 a 72  667 25,6 Agabe® 
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Tabela A.2 - Prevalência de anemia em crianças no mundo. Dados publicados nos anos de 2000 a 2011 

Fonte (Autor, Ano) Localidade Local da Coleta Grupo etário 
(meses) 

Tamanho Amostral 
(n) 

Prevalência de 
anemia (%) 

Tipo de Exame  

Bejarano et al, 2003 Argentina  Escola 48 a 72  2153 (Meninas) 
2425 (Meninos) 

5,02 
12,9 

Sist. Automat. 

Villalpando et al,2003 México Visita Domiciliar 6 a 11  
12 a 23  
24 a 35  
36 a 47  
48 a 59 

325 
1034  
1281 
1427  
1459 

13,1 
48,9 
32,1 
21,6 
16,4 

Hemocue® 

Rivera et al,2003 México  VisitaDomiciliar 6 a 59  8011 26,7 Hemocue® 
Siegel et al, 2006 Nepal  Visita Domiciliar  4 a 17  490 58,0 Hemocue® 

Keikhaei et al, 2007 Irã Serviço de Saúde  0 a 59  337 43,9 * 
Agho et al,2008 Timor Leste VisitaDomiciliar 6 a 23  

24 a 59  
1668 
2846 

38,2 
22,2 

Hemocue® 

Solano et al, 2008 Venezuela Visita Domiciliar 6 a 48  543 26,9 Sist. Automat. 

Hanumanti et al,2008 India VisitaDomiciliar 12 a 36  50 66,0 Sist. Automat. 
ParK et al ,2009 EstadosUnidos VisitaDomiciliar 0 a 36  5033  Sist. Automot 

Villalpando et al,2009 México Escola 12 a 23  
24 a 35  
36 a 47  
48 a 60  

1467 
1562 
1734 
1855 

40,0 
28,3 
22,7 
15,1 

Hemocue® 

Bamidele et al,2010 Nigeria Escola 0 a 72  141 67,6 Sist. Automat. 

Heckman et al,2010 Africa do Sul Serviço de Saúde 0 a 59  52 75,0 Hemocue® 
Pasricha et al,2010 India Visita Domiciliar 12 a 23  401 75,3 Hemocue® 

Campbell et al, 2011 Indonesia Visita Domiciliar 6 a 59 4940 56.6 Hemocue® 
Magalhães e Clements , 2011 Africa  VisitaDomiliciar 12 a 48  7147  Burkina Faso: 66,0 

Gana: 65,0 
Mali :62,0 

Hemocue® 

Magalhães e Clements, 2011 Africa  Escola 6 a 59  24 277  Africa Oeste 
25 343 Africa Leste 

49,0 
34,0 

Hemocue® 

Bharati et al, 2011 Índia Visita Domiciliar 0 a 71  Meninos: 104626 
Meninas: 95741 

20,8 
21,2 

* 
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Tabela A.3 - Prevalência de anemia em mulheres não gestantes no Brasil. Dados publicados nos anos de 2000 a 2011 

Fonte (Autor, Ano) Localidade  Local da Coleta  Grupo etário 

(anos) 

Tamanho Amostral  Prevalência de anemia 
(%) 

Tipo de Exame  

Olinto et al, 2003 Pelotas, RS Visita Domiciliar 20 a 49  137 21,9 Sist. Automat. 

Fabian et al, 2007 São Leopoldo (RS) Visita Domiciliar 20 a 60  312 19,2 Sist. Automat 

Batista Filho, 2008 (PE) Visita Domiciliar 10 a 49  1489 16,7 Hemocue® 

Silva, Batista Filho e Miglioli, 2008 (PE) Visita Domiciliar 15 a 49  807 21,8 Hemocue® 

Batista Filho et al, 2008 São João do Tigre (PE) 

Gameleira (PB) 

Visita Domiciliar  10 a 49  499 

586 

17,6 

31,7 

Hemocue® 

Brasil, 2009(PNDS- 2006) Brasil Visita Domiciliar 15 a 49  5669 BR: 29,4 

NE: 39,1 

Gota seca 

Miglioli et al, 2010 (PE) Visita Domiciliar 15 a 49  1022 16,4 Hemocue® 

Koury Filho, 2010 Jordão (AC) Visita Domiciliar 15 a 49  267 26,1 Hemocue® 

FUNASA, 2010 Brasil Aldeias 
Indígenas  

14 a 49  6707 32,7 Hemocue® 
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Tabela A.4 - Prevalência de anemia em mulheres não gestantes no mundo. Dados publicados nos anos de 2000 a 2011 

Fonte Localidade Loca da Coleta Grupo etário 

(anos) 

Tamanho Amostral Prevalência de 
Anemia (%) 

Tipo de Exame 

Casanueva et al, 2000 México Serviço de Saúde 23 a 40 117 12,0 Sist. Automat. 

Rodriguez, 2001 Costa Rica Visita Domiciliar 15 a 44 884 18,6 Sist. Automat. 

Monarrez-Espino et al, 2001 México VisitaDomiciliar 12 a 49 481 16,1 Hemocue® 

Bentley e Griffiths, 2003 Índia Serviço de Saúde 15 a 49 4032 32,4 Hemocue® 

Ghosh e Bharati, 2003 Índia Visita Domiciliar * Munda:105 

Pod:138 

Munda:100 

Pod:81,16 

Hemoglobinômetro 
Sahli’s 

Khatib et al, 2006 Líbano Serviço de Saúde 15 a 45 170 16,0 Sist. Automat 

Pala e Dunda, 2008 Turquia Visita Domiciliar 15 a 49 488 32,8 Sist. Automat. 

Eckhardt et al, 2008 Egito 

Peru 

México 

Visita Domiciliar 18 a 49 Egito: 6841 

Peru: 5078 

México: 11965 

Egito :28,0 

Peru: 31,0 

México :23,0 

Hemocue® 

El  et al, 2008 Tunisia Visita Domicialiar 15 a 49 1416 29,8 Sist. Automat 

Ghosh et al, 2009 Índia Visita Domiciliar 15 a 49 19695 47,9 Hemocue® 

Haidar, 2010 Etiopia VisitaDomiciliar 15 a 19 970 30,4 Hemocue® 

Ortega et al, 2010 Venezuela Escola 15 a 17 78 Urbana:41,6 

Rural: 66,6 

Geral: 47,44 

Sist. Automat. 

Rao et al, 2010 Índia Visita Domiciliar 15 a 35 418 77,0 Sist. Automat. 

Panigrahi e Sahoo, 2011 Índia Visita Domiciliar 15 a 49 240 60,8 Sist. Automat. 

Konishi et al, 2011 Nepal Serviço de Saúde <50 C-68 

I-60 

K-49 

P-53 

W-48 

C-65,0 

I-23,0 

K-16,0 

P-49,0 

W-58,0 

Test-mate ChE® 

Abu-Moghli et al, 2012 Jordania Serviço de Saúde >15 216 55,5 Sist. Automat. 

       

Zhu et al, 2010 China * 15 a 49 1671 15,4 Teste Hemoglobina 

       

Morrone et al, 2010 Itália Serviço de Saúde * 550 20,5 Sist. Automat. 

Shamad- Levy et al, 2003 México  Visita domiciliar 12-49 10283 20,8 Hemocue® 

   *Dado não disponível 
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APENDICE B - Ofício a Secretaria de Estado da Saúde 

 

Ofício nº                                   São Luís, 17 de junho de 2010 

 

 

A(o) Sr.(a)  

Secretário de Saúde do Município 

Assunto: Pesquisa sobre Anemia 

 

Sr. Secretário, 

A Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, da Universidade Federal do 

Maranhão e do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição para o Nordeste, no âmbito das 

diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, desenvolverá uma pesquisa no Maranhão 

com o objetivo de obter informações sobre a prevalência e os fatores associados à anemia em 

mulheres e crianças no estado. 

Essa pesquisa será realizada nos meses de julho e agosto próximos, na capital e em 20 municípios 

sorteados estatisticamente, dentre os quais encontra-se o seu município. 

Os resultados, após a análise dos dados,serão disponibilizados para a Secretaria de Estado da Saúde, 

com representatividade para a capital e para os municípios do interior do estado, de acordo com as 

macrorregiões em que estão localizados.  

Na oportunidade informamos que a pesquisadora Maria Tereza Borges Araujo Frota, responsável 

pela pesquisa, entrará em contato com o coordenador municipal da Estratégia de Saúde da Família 

para maiores esclarecimentos e obtenção de informações referentes ao número de crianças e 

mulheres atendidas pelo programa. 

Enfatizamos que a participação de seu município é de extrema importância na realização do estudo. 

Desde já agradecemos a colaboração de V. Sª. Nesta pesquisa que visa contribuir com informações 

para o enfrentamento deste importante agravo nutricional no nosso estado. 

                  

                           Atenciosamente 
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APÊNDICE C – Ofício Circular as Unidades Regionais de Saúde 

Ofício Circular                                                                      São Luís, 22 de junho de 2010 

 

A(o) Sr.(a)  

Gestor(a)  Regional de Saúde  

Assunto: Pesquisa sobre Anemia no Maranhão 

 

Sr(ª) gestor(a), 

A Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, da Universidade Federal do 

Maranhão e do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição para o Nordeste, no âmbito das 

diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, desenvolverá uma pesquisa no Maranhão 

com o objetivo de obter informações sobre a prevalência e os fatores associados à anemia em 

mulheres e crianças no estado. 

Essa pesquisa utilizará a cobertura da Estratégia de Saúde da Família, que tem se mostrado adequada 

à análise de diversas situações de saúde no nosso país como aleitamento materno, estado nutricional 

e deficiências de micronutrientes. A coleta de dados será realizada nos  meses de julho e agosto 

próximos na capital e em 20 municípios sorteados estatisticamente e distribuídos entre as regionais 

de saúde, conforme descrito no ANEXO I. 

Para tanto, foi constituído um grupo de entrevistadores treinados e que contam com a coordenação 

e supervisão da profª Maria Tereza Borges Araujo Frota, responsável pelo estudo e que pode ser 

contatada para dirimir quaisquer dúvidas pelo telefone (98) 9974-5289 ou pelo e-mail 

terezaborges@elo.com.br . 

Na oportunidade informamos que os Secretários de Saúde dos municípios sorteados já receberam 

comunicação oficial sobre a pesquisa, porém o apoio de V.S.ª  ao(s) município(s) sorteado(s) da sua 

Regional e à equipe de pesquisadores é de extrema importância para a execução adequada deste 

estudo. 

 Desde já agradecemos a colaboração de V. Sª. nesta pesquisa que visa contribuir com informações 

para o enfrentamento deste importante agravo nutricional no nosso estado. 

Atenciosamente 

 

Marielza Cruz Sousa                                                    Henrique Jorge Santos 

Superintendente da Atenção Básica                Superintendente da Vigilância Epidemiológica 

 



99 

 

APÊNDICE D – Ofício a Secretaria de Saúde do Município 

 

Ofício nº 02/SAB/SES                                                                               São Luís, 17 de junho de 2010    

 

A(o) Sr(a) 

Coordenador da Estratégia de Saúde da Família do Município 

Assunto: Pesquisa sobre Anemia 

   

Sr(a) Coordenador(a), 

Convidamos V.Sª. a participar de uma reunião para tratar da pesquisa que a Secretaria de Estado da 

Saúde irá realizar sobre a Prevalência e Fatores Associados à Anemia em Mulheres e Crianças no 

Maranhão, para a qual o seu município foi sorteado. 

Na oportunidade, solicitamos que sejam trazidos para a reunião a lista das Equipes de Saúde da 

Família ou de Agentes Comunitários do Município, o nome dos profissionais responsáveis por elas, 

bem como o quantitativo de crianças de 6 a 59 meses atendidos em cada uma. 

Enfatizamos que a participação do seu município é de extrema importância para a realização deste 

estudo, motivo pelo qual agradecemos a colaboração nesta pesquisa. 

Qualquer dúvida, entrar em contato com Tereza pelo telefone (98)9974-5289 ou pelo e-mail 

terezaborges@elo.com.br 

Data da reunião: 28/06/10 

Horário: das 14 às 18 horas 

Local: IDESMA Av João Pessoa, nº291       - Cutim-  São Luís-MA 

 

Atenciosamente 
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APÊNDICE E – Prevalência de anemia em crianças e mulheres segundo variáveis 

independentes. Maranhão, 2010 

Tabela E.1 - Prevalência de anemia em crianças menores de cinco anos, segundo variáveis 
socioeconômicas e demográficas. Maranhão, 2010 

Fatores socioeconômicos e demográficos                           ANEMIA 

Sim Não  

n % n % p 

Área     0,125* 

  Urbano 338 53,1 299 46,9  

  Rural 167 49,0 174 51,0  

Localização     < 
0,001*** 

  Interior do Estado 369 47,3 411 52,7  

  Capital 136 68,7 62 31,3  

Renda per capita (SM)     0,19* 

 <0,25 286 53,6 248 46,4  

 0,25-0,49 147 51,6 138 48,4  

 ≥0,50 72 45,3 87 54,7  

Classe Econômica     0,224 

 A e B 15 50,0 15 50,0  

 C 134 46,7 153 53,3  

 D 205 54,7 170 45,3  

 E 151 52,8 135 47,2  

Escolaridade Materna (anos)     0,177* 

 0-4  131 55,7 104 44,3  

 5-8 171 52,8 153 47,2  

 ≥ 9  203 48,4 216 51,6  

Nº de pessoas no domicílio     0,231 

 <3 99 49,7 100 50,3  

 4-5 234 49,8 236 50,2  

 ≥ 6 172 55,7 137 44,3  

Nº < 5 anos no domicílio     < 0,001 

  1 271 45,8 321 54,2  

  2 176 57,3 131 42,7  

≥ 3 58 73,4 21 26,6  

Programa Bolsa Família     0,14 

 Sim 322 50,3 318 49,7  

 Não 183 54,1 155 45,9  

Segurança Alimentar     0,441 

 Segurança 145 50,3 143 49,7  

 Insegurança Leve 168 53,3 147 46,7  

 Insegurança Moderada 111 50,0 111 50,0  

 Insegurança Grave 81 52,9 72 47,1  

Nº refeições/dia     0,191 

  3  441 52,3 403 47,7  
 < 2 64 47,8 70 52,2  

Tratamento da água de beber     0,351 

  Com tratamento 256 52,4 233 47,6  

  Sem tratamento 249 50,9 240 49,1  

TOTAL 505 51,6 473 48,4  

 *p<20; **p<0,05; ***p<0,001 
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Tabela E.2 - Prevalência de anemia em crianças menores de cinco anos, segundo fatores 

ligados à mãe e à criança. Maranhão, 2010 

Variáveis  ANEMIA 

Sim Não  

n % n % p 

FATORES LIGADOS À MÃE 

Anemia materna     < 
0,001*** 

   Não 281 44,9 345 55,1  

   Sim 224 63,6 128 36,4  

IMC materno (kg/m²)     0,69 

  <18,5 26 60,5 17 39,5  

  18,5-24,9 303 51,0 291 49,0  

  25-29,9 119 51,3 113 48,7  

  ≥30 57 52,3 52 47,7  

FATORES LIGADOS À CRIANÇA 
Sexo     0,38 

  Masculino 270 54,5 225 45,5  

  Feminino 235 48,7 248 51,3  

Idade (meses)     <0,001*** 

  6-11 109 78,4 30 21,6  

  12-23 157 57,9 114 42,1  

  <24 267 65,0 144 35,0  

  24-35 110 47,4 122 52,6  

  36-47 84 42,9 112 57,1  
  48-59 45 32,1 95 67,9  

  ≥ 24 238 42,0 329 58,0  

Estatura/Idade (Escore Z)     0,45 

  Déficit (<-2) 49 50,5 48 49,5  

  Adequado (≥ -2) 456 51,8 425 48,2  

Peso/Idade (Escore Z)     0,371 

  <-2 17 47,2 19 52,8  

  -2  a  < 2 459 51,0 441 49,0  

  ≥ 2 29 69,0 13 31,0  

IMC/idade (Escore Z)     0,04** 

  < 2 466 50,8 452 49,2  

  ≥ 2 39 65,0 21 35,0  

Peso ao nascer (g)     0,913 
  < 2500 30 51,7 28 48,3  

  2500-2999 97 53,0 86 47,0  

  >3000 354 51,2 337 48,8  

Diarreia nas últimas 24 horas     0,099 

  Sim 16 66,7 8 33,3  

  Não 489 51,3 465 48,7  

Diarreia nas duas últimas semanas     0,025** 

  Sim 95 59,7 64 40,3  

  Não 410 50,1 409 49,9  

TOTAL 505 51,6 473 48,4  

*p<0,20; **p<0,05; ***p<0,001 
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Tabela E.3 - Distribuição da anemia em mulheres de 15 a 49 anos não gestantes, segundo 

variáveis socioeconômicas e demográficas. Maranhão, 2010 

Fatores socioeconômicos e demográficos                           ANEMIA 

Sim Não p 

n % n % 

Área     0,10* 

  Urbano 239 37,5 398 62,5  

  Rural 113 33,1 228 66,9  

Localização     < 
0,001*** 

  Interior do Estado 243 31,2 537 68,8  

  Capital 109 55,1 89 44,9  

Renda per capita (SM)     0,37 

 <0,25 186 34,8 348 65,2  

 0,25-0,49 101 35,4 184 64,6  

 ≥0,50 65 40,9 94 59,1  

Classe Econômica     0,70 

 A e B 12 40,0 18 60,0  

 C 101 35,2 186 64,8  

 D 142 37,9 233 62,1  

 E 97 33,9 189 66,1  

Escolaridade Materna (anos)     0,87 

 0-4  87 37,0 148 63,0  
 5-8 118 36,4 206 63,6  

 ≥ 9  147 35,1 272 64,9  

Nº de pessoas no domicílio     0,34 
 <3 63 31,7 136 68,3  

 4-5 172 36,6 298 63,4  

 ≥ 6 117 37,9 192 62,1  

Nº < 5 anos no domicílio     0,02 

  1 204 34,5 388 65,5  

  2 107 35,1 200 65,1  

≥ 3 41 51,9 38 48,1  

Programa Bolsa Família     0,008 

 Sim 211 33,0 429 67,0  

 Não 141 41,7 197 58,3  

Segurança Alimentar     0,50 

 Segurança 104 36,1 184 63,9  

 Insegurança Leve 119 37,8 196 62,2  

 Insegurança Moderada 82 36,9 140 63,1  
 Insegurança Grave 47 30,7 106 69,3  

Nº refeições/dia     0,52 

  3  304 36,0 540 64,0  

 <2 48 35,8 86 64,2  

Tratamento da água de beber     0,97 

  Com tratamento 222 35,9 397 64,1  

  Sem tratamento 130 36,2 229 63,8  

TOTAL 352 36,0 626 64,0  

*p<0,20; **p<0,05; ***p<0,001 
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Tabela E.4 - Distribuição da anemia em mulheres de 15 a 49 anos não gestantes, segundo 

variáveis relacionadas à mulher. Maranhão, 2010 

Fatores ligados à mulher                          ANEMIA 

Sim Não p 

n=352 % n=626 % 

Idade ( em anos)      0,89 

  15 - 19   28 35,9 50 64,1  

  20 - 24   114 35,1 211 64,9  

  25 - 29   150 35,7 270 64,3  

  30+   60 38,7 95 61,3  

Nº de gestações      0,24 

1   65 32,2 137 67,8  

2   73 32,4 152 67,6  

3   45 29,6 107 70,4  

4+   74 36,3 128 63,4  

0   2 11,8 15 88,2  

Cor (autorreferida)       0,13* 

  Não negra   307 35,3 562 64,7  

  Negra   45 41,3 64 58,7  

Índice de Massa Corporal     0,006** 

  <18,5   10 23,3 33 76,7  

  18,5 - 24,9   203 34,2 391 65,8  

  25,0 - 29,9   104 44,8 128 55,2  

  ≥ 30   35 32,1 74 67,9  

Índice de Massa Corporal      

  < 25   213 33,4 424 66,6  

  ≥ 25   139 40,8 202 59,2  

*p<0,20; **p<0,05; ***p<0,001 
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ANEXO A – Mapa do Maranhão com os municípios sorteados por ordem numérica e 
macrorregião - PROJETO ANEMIA-MA, 2010. 
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ANEXO B – Listagem dos municípios sorteados por macrorregião - MA, 2010. 

 
MUNICÍPIOS SORTEADOS por ordem numérica e macrorregião PROJETO ANEMIA-MA, 

2010. 

A-MACRORREGIÃO SANTA INÊS: 

01-Raposa 

02-Bacabeira 

05-Central do Maranhão 

19-Trizidela do Vale 

20-Paulo Ramos 

 

B-MACRORREGIÃO CAXIAS: 

14-Nova Iorque 

15-Fortuna 

16-Governador Luís Rocha 

17-Timon 

18-Codó 

 

C-MACRORREGIÃO IMPERATRIZ 

 09-Arame 

 10-Açailândia 

11-Imperatriz 

12-Sítio Novo 

13-Feira Nova do Maranhão 

 

D-MACRORREGIÃO PINHEIRO 

03-Matinha                                         

04-Presidente Sarney                        

06-Bacuri 

07- Turiaçu 

08- Governador Nunes Freire                                      

TOTAL: 20 municípios + Capital(município nº 21) 
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ANEXO C – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HUUFMA) 
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ANEXO D – Ofício do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de São Paulo 
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ANEXO E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
MINISTÉRIO DA SAÚDE – COORDENAÇÃO GERAL DAS POLÍTICAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – CGPAN / UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA / CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NORDESTE I – CECAN NE1 / 
SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO – COORDENAÇÃO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 

NQUES _______ 
 
Título: Prevalência e Fatores Associados à Anemia em Mulheres e Crianças no Maranhão 
 
A) Proposta: 

Você está sendo convidado a participar de um estudo que a professora da Universidade 
Federal do Maranhão, Maria Tereza Borges Araujo Frota está realizando, com a finalidade de avaliar a 
prevalência da anemia entre crianças de 6 a 59 meses e mulheres de 15 a 49 anos de idade no estado 
do Maranhão, bem como analisar os indicadores sociais e nutricionais que podem influenciar a 
ocorrência dessa doença. 
 
B) Procedimento 

Se você concordar em participar, as seguintes coisas acontecerão: 
1. Você responderá a um questionário com informações sobre aspectos socioeconômicos e 
demográficos, estilo de vida, clínicos e nutricionais. 
2. Você será submetido a uma avaliação do estado nutricional que constará de medidas corporais de 
peso, altura e circunferência da cintura e do quadril para identificar seu estado nutricional. Isto levará 
cerca de 20 minutos. 
3. Você também terá sangue coletado da ponta do seu dedo com uma micro lanceta, que servirá para 
investigar se você está com anemia. 
4. Você também poderá receber orientação sobre alimentação saudável e alimentos ricos em ferro, 
para prevenir a anemia. 
 
C) Riscos e Desconforto 

Os riscos para o desenvolvimento de complicações médicas são muito pequenos. A coleta de 
sangue poderá causar algum desconforto, que durará poucos segundos. 
Caso você ache inapropriada alguma das questões que constam do questionário ou lhe produza 
sentimentos indesejáveis, poderá interromper a entrevista a qualquer momento caso. 
 
D) Benefícios 

O teste de anemia irá auxiliar na investigação do seu estado de saúde. Isto poderá trazer 
beneficio direto para você ao participar deste estudo. 
 
E) Custo 

Você não será cobrado por qualquer dos procedimentos realizados no estudo. 
 
F) Reembolso 

Você não será reembolsado por participar deste estudo. 
 
G) Confiabilidade dos dados 

A participação em projetos de pesquisa pode resultar em perda de privacidade, entretanto, 
procedimentos serão tomados pelos responsáveis por este estudo, no intuito de proteger a 
confidencialidade das informações que você irá fornecer. As informações serão codificadas e mantidas 
em local reservado o tempo todo. Após o término deste estudo, as informações serão transcritas dos 
questionários para arquivos em computador os quais serão mantidos arquivados em local reservado. 
Os dados deste estudo poderão ser discutidos com pesquisadores de outras instituições, mas nenhuma 
identificação será fornecida. 



110 

 

H) Tratamento e compensação por injúria 
Se você sofrer qualquer injúria como resultado da sua participação neste estudo, ou se 

acreditar que não tenha sido tratado razoavelmente, poderá entrar em contato com o pesquisador 
responsável por este estudo, Prof. Msc Maria Tereza Borges Araujo Frota, no departamento de 
Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Maranhão ou pelo telefone (98) 3301-8531. 
Entretanto, a Universidade Federal do Maranhão não prevê nenhuma forma de compensação 
financeira por possíveis injúrias. Para qualquer outra informação deverá contatar o médico 
responsável. 
 
I) Questões 

Se você tiver alguma pergunta a respeito dos seus direitos como participante deste estudo de 
pesquisa, você deverá entrar em contato com Prof. Dr. João Inácio Lima de Souza, coordenador do 
Comitêde Ética para Pesquisa em Seres Humanos no Hospital Universitário Presidente Dutra, 
localizado na RuaBarão de Itapary, 227 – São Luís – MA, ou pelo telefone 2109.1250. 
 
J) Consentimento 

A PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA É VOLUNTÁRIA. Você tem o direito de não 
concordar em participar ou mesmo de retirar-se do estudo em qualquer momento, sem riscos para o 
seu tratamento médico. Se você desejar e concordar em participar, deve assinar na linha abaixo deste 
documento em duas vias. Uma delas, com a assinatura do pesquisador responsável, ficará em seu 
poder. 

 
 
 

Nome do paciente: ________________________________________________ CPF/ID: ___________ 
 
 
 
Assinatura do paciente ou responsável: ________________________________ Data: ___/___/______ 
 
 
 
Assinatura do pesquisador responsável: _________________________________________________ 
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ANEXO F – Questionários da Pesquisa 

Formulário 1 

MINISTÉRIO DA SAÚDE – COORDENAÇÃO GERAL DAS POLÍTICAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – CGPAN / 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA / CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NORDESTE 
I – CECAN NE1 / SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO – COORDENAÇÃO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO 

 

 

Pesquisador (a): NQUES     

Entrevistado (a): IDADED (data)    

Idade do(a) entrevistador(a): _______ (anos)              Sexo: (1) M       (2)F IDADEA  SEXOE  

Data de entrevista: ________ / ________ / 2010 DATAE   2010 

1. Município:        MUNI   

2. Situação:  (1) Urbana  (2) Rural SITIO  

3. Área:  (1) Quilombola    (2) Indígena    (3) Assentamento    (0) Nenhum destes    ÁREA  

4. O(A) Sr.(a) já freqüentou/freqüenta escola?  (1) Sim  (2) Não FREQUE  

5. Até que série o(a) Sr.(a) estudou com aprovação? ________Série do               Grau  SERIE  

Outro:                                                  (8 e 8) Nível superior        (0 e 0) Sem escolaridade GRAU  

6. Em sua opinião, qual a sua cor ou raça?    (1) Branca       (2) Parda/mulata/morena 

(3) Negra    (4) Amarela/oriental (japonesa, chinesa, coreana)     (5) Indígena        (7) NS/NR 

CORE  

7. O(A) Sr.(a) é o chefe da família?  (1) Sim  (passe p/Q10) (2) Não (responda  Q7.1) CHEFE  

7.1.  Se não, qual o grau de parentesco?      (1) Pai / Mãe      (2) Cônjuge      (3) Filho(a)  

        (4) Irmã(o)         (5) Outro _________________  (7) NS/ NR       (8) NSA (é o chefe)      

PARENT  

8. Qual o sexo do(a) Chefe de Família?          (1) M        (2) F      (7) NS / NR SEXCH  

9. Até que série o(a) Chefe de Família estudou com aprovação?        Série do       Grau SERIECH  

Outro:                                                  (8 e 8) Nível superior        (0 e 0) Sem escolaridade GRAUCH  

10. O (A) Sr.(a) / (Chefe da Família) trabalha?   (1) Sim   (2) Não  (3) Aposentado/Pensionista    

                                                                                  (7) NS/NR 

TRABCH  

11. Em que  o(a) Sr.(a) / (Chefe trabalha)?  _____________________________________ TRABEQ  

(1) Formal     (2) Informal     (7) NS/NR     (8) Não trabalha         (9)Aposentado/pensionista FORMAL  

12. O(A) Sr.(a) tem empregada doméstica (mensalista) ?        EMPREG  

      (1) Sim            (2) Não          (7) NS/NR                         Se SIM, quantas?_____                    NEMPREG  

13. Na casa tem luz elétrica?      (1) Sim   (2) Não             (7) NS/NR LUZ   

14. VOU FAZER PERGUNTAS SOBRE O QUE TEM NA CASA E A QUANTIDADE: 

TV em cores?               (0)     (1)     (2)    (3)     (4) 4 ou +    (7) NS/NR TVCOR  

Rádio? (excluindo o do carro)      (0)     (1)     (2)    (3)     (4) 4 ou +    (7) NS/NR RADIO  

Banheiro? (só com vaso sanitário)           (0)     (1)     (2)    (3)     (4) 4 ou +    (7) NS/NR BANHO  

Carro? (não considerar veículo de trabalho)    (0)   (1)   (2)  (3)   (4) 4 ou +    (7)NS/NR AUTOM  

Máquina de lavar roupa? (considerar tanquinho)      (1) Sim       (2) Não        (7) NS/NR MAQLV  

Geladeira ?                                         (1) Sim       (2) Não        (7) NS/NR GELAD  

Vídeo cassete/ DVD?            (1) Sim    (2) Não        (7) NS/NR VCDVD  

Freezer? (independente, ou na 2a  porta da geladeira)    (1) Sim       (2) Não        (7) NS/NR FREZZ  

Telefone fixo?                                                            (1) Sim    (2) Não         (7) NS/NR FONE  

Celular?                                                   (0)     (1)     (2)    (3)      (4) 4 ou +    (7) NS/NR CELUL  

Computador?                                                              (1) Sim    (2) Não         (7) NS/NR COMPUT  

Internet?                                                                      (1) Sim      (2) Não         (7) NS/NR INTER  

15. Qual o tipo de esgotamento sanitário da casa?   (1) Rede pública    (2) Fossa séptica          

                                          (3) Fossa rudimentar       (4) Vala/ Céu aberto       (7) NS/NR 

ESGOT  
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16. De onde vem a água que a família utiliza?  (1)  Rede pública           (7) NS/NR 

     (2) Poço/Cacimba/Barreiro  (3) Cisterna – água da chuva  (4) Outro: _______________                                       

AGBEB  

17. Qual o tratamento da água de beber?  (1) Filtrada       (2) Fervida       (3) Clorada  

(4) Coada ou sem tratamento   (5) Mineral      (6) outro:__________________________ 

(7) NS/NR                                (8) NSA 

QTRAB  

18. Quantas pessoas moram na casa? __________ pessoas TOTPES   

menor de 2 anos    (     ) de 20 a 39 anos       (    ) M0  M20  

de 2 aos 5 anos      (     ) de 40 a 59 anos       (    ) M2  M40  

de 6 a 9 anos          (     ) 60 anos ou mais      (    ) M6  M60  

de 10 a 19 anos      (      )  M10   

19. Quantas refeições por dia são feitas na casa?  Refeições principais (     )  Lanches (     )            REF  LAN  

20. A família (ou algum morador) participa de alguma cooperativa (ou organização 

equivalente)?         (1) Sim        (2) Não      (7) NS/NR        (Se 2 ou 7, passe p/ Q21)  

COOPE  

20. 1. Se sim, qual?  

________________________________       (7) NS/NR        (8) NSA 

COOP2  

21. Algum morador está CADASTRADO e RECEBE benefício de algum programa do governo?                                            

                                     (1) Sim          (2) Não          (7) NS/NR         

PROG  

A. Bolsa Família (ou Bolsa Escola ou Bolsa Alimentação)  (1) Sim   (2) Não  (8) NSA PROGA  

B. Cesta de Alimentos                                                            (1) Sim   (2) Não  (8) NSA PROGB  

C. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)     (1) Sim   (2) Não  (8) NSA PROGC  

D. Assistência a Pessoas Idosas e Deficientes (BPC)            (1) Sim   (2) Não  (8) NSA PROGD  

E. Projeto Cisternas (Água de Chuva)?                                 (1) Sim   (2) Não  (8) NSA PROGE  

F. Progr Nac de Fortalecim Agricult Familiar (PRONAF)   (1) Sim   (2) Não  (8) NSA PROGF  

G. Programa Leite é Vida                                                      (1) Sim   (2) Não  (8) NSA PROGG  

H. Auxílio Desemprego                                                         (1) Sim   (2) Não  (8) NSA PROGH  

I. Auxílio Maternidade                                                         (1) Sim   (2) Não  (8) NSA PROGM  

J. Outro: _____________________________________________________________  PROGJ  

22. A família recebe visita do agente comunitário de saúde – ACS?    (1) Sim      (2) Não VISACS  

    22.1 Qual a periodicidade de visita do ACS?    (1) mensal       (2) outro    (7) NS/NR PERACS  

23. A família é atendida por equipe de saúde da família – ESF?      

                                                                              (1) Sim            (2) Não      (7) NS/NR 

ESF  

    23.1 Qual a periodicidade de atendimento da equipe de PSF?   

                                                                              (1) Mensal      (2) outro     (7) NS/NR 

PERESF  

24. QUAL A RENDA FAMILIAR? (perguntar sobre renda do trabalho/ benefícios do governo/ aposentadoria / pensão / ou outros 
rendimentos, em R$, REFERENTES AO MÊS ANTERIOR) 

Trab. 1  Trab. 5  Ben./Apos./Pensão 1  Outros    

Trab. 2  Trab. 6  Ben./Apos./Pensão 2  Outros  PBF  

Trab. 3  PBF  Ben./Apos./Pensão 3  Outros  PETI  

Trab. 4  PETI  Ben./Apos./Pensão 4  Outros  RETRAB  

Total Renda Trabalho (                   )    Total Renda Ben/Apos/Pensão/Outros   (                   ) REBAP  

TOTAL RENDA FAMILIAR   (                    ) RENDAT  

Renda familiar COMPLETA (1)          Renda familiar PARCIAL (2) RENTP  

Observação: quando não for possível obter a informação, colocar  9999,99   
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Formulário 2 
AVALIAÇÃO DA HISTÓRIA OBSTÉTRICA DA MULHER E MORTALIDADE REFERIDA 

 

 NQUES     

      

1 Nome completo da mulher Nº de ordem   

2 Quantas vezes você engravidou?   vezes XGRAVID   

    Abortos (<28 semanas de gestação) ABORTOS   

    Nascidos mortos ( ≥ 28 semanas de gestação) NASCMORT   

    Nascidos vivos NASCVIVO   

    Mortos após o nascimento MORTOS   

    Viços atualmente   NSA (nunca engravidou) VIVOS   

3 Em caso de filhos mortos após o nascimento, perguntar sobre os que morreram 
com < 10 anos: 

   

 1. Idade do óbito __________ Causa básica da morte: ___________________ ID1  CAU1   

 2. Idade do óbito __________ Causa básica da morte: ___________________ ID2  CAU2   

 3. Idade do óbito __________ Causa básica da morte: ___________________ ID3  CAU3   

4 Em caso de mortes em pessoa da família com idade ≥ 10 anos, perguntar:      

 1. Idade do óbito __________ Causa básica da morte: ___________________ ID4  CAU4   

 2. Idade do óbito __________ Causa básica da morte: ___________________ ID5  CAU5   

 3. Idade do óbito __________ Causa básica da morte: ___________________ ID6  CAU6   

5 A senhora apresentou algum sangramento anormal nos últimos 15 dias que chegou a 
molhar a roupa, cama ou o chão? (excluir a menstruação) (1) sim (2) não  (7) NS/NR 

SANGRA  

6 Valores de Hemoglobina (g/dL)  ____ ____ , ____ HEMOG     

7 Peso (kg) ____ ____ ____ , ____ PESO     

8 Altura (m)  ____ ____ , ____ ALTURA     

9 Circunferência de cintura (cm) ____ ____ ____ , ____ CC     

10 Circunferência do quadril (cm) ____ ____ ____ , ____ CQ     
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Formulário 4 
 REGISTRO DA CRIANÇA MENOR DE 5 ANOS 

MINISTÉRIO DA SAÚDE – COORDENAÇÃO GERAL DAS POLÍTICAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – CGPAN / UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA / CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NORDESTE I – CECAN NE1 / 

SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO – COORDENAÇÃO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

NQUES     

NOME DA CRIANÇA:  

1 Qual o seu grau de parentesco com a criança?    

  1 Mãe biológica 2 Mãe adotiva 3 Outra:______________ RESPONS   

2 < nome da criança >  tem Registro de Nascimento?      

  1 Sim, visto 2 Sim, não visto 3 Não 7 NS/NR REGN   

3 A criança ainda mama? 1 Sim 2 Não 7 NS/NR MAMA   

 Se AINDA MAMA, (passe para a questão 08 e assinale 88 nas questões de  4 a 7a)    

4 A criança mamou? 1 Sim 2 Não (nunca mamou) 8 Ainda mama 7 NS/NR MAMOU   

     

5 Até que idade a criança mamou?   Ano (s) 99 – Não sabe IMA   

    Mês (es) 88 – NSA (Ainda mama) IMM   

    Dia (s) 00 – Nunca mamou IMD   

6 Por que deixou de mamar?    

  01 Leite insuficiente 06 Mãe trabalhava/estudava    

  02 Criança não queria 07 Problema no seio DESMAMA   

  03 Mãe não queria 08 Outro: __________________    

  04 Criança doente   99 – Não sabe    

  05 Mãe doente   88 – NSA (Ainda mama)    

      00 – Nunca mamou    

7 Por que nunca mamou?    

  01 Leite insuficiente 06 Mãe trabalhava/estudava DESMOU   

  02 Criança não queria 07 Problema no seio    

  03 Mãe não queria 08 Outro: ____________________    

  04 Criança doente   00 – Mamou    

  05 Mãe doente   88 – NSA (Ainda mama)    

      99 – Não sabe    

 7.a. Se NUNCA MAMOU que alimento (s) ofereceu a <      > como substituto do Leite Materno?    

  01 Leite em pó modificado    

  02 Leite em pó integral 00 – Mamou    

  03 Leite de vaca não pasteurizado (natural) 88 – NSA (Ainda mama) SUBSTLM   

  04 Leite de vaca pasteurizado (saco ou caixa) 99 – Não sabe    

  05 Leite de cabra    

  06 Mingau com leite    

  07 Mingau sem leite    

  08 Outro:_______________________________    

8 ENQUANTO MAMA(VA) <      > recebe(u) outro tipo de alimento?    

  1 Sim 2 Não 8 NSA (Nunca mamou) 9 NS/NR OUTROALI   

9 ENQUANTO MAMA (VA), com que idade começou a receber:    

 Água   Mês (es)   Dia(s) 00 – Nunca recebeu MAGU     

 Chá   Mês (es)   Dia(s) 88 – NSA (nunca mamou) MCHA     

 Suco   Mês (es)   Dia(s) 99 – Não sabe MSUC     

 Outro leite   Mês (es)   Dia(s)  MLEIT     

 Mingau   Mês (es)   Dia(s)  MMIN     

 Outro   Mês (es)   Dia(s) __________________________ MOUT     

X 
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10 A criança tem Caderneta de Saúde (cartão de vacina)?      

  1 Sim, está em mãos 2 Sim, mas não está em mãos 3 Não tem CARTVAC    

11 Qual o peso da criança ao nascer ?  __ __ __ __ g      

 1 Copiado da caderneta 3 Informado pela mãe PNASC1     

 2 Copiado de outro documento 4 Mãe não soube informar PNASC2     

12 Nos últimos 6 meses a criança foi pesada ?      

  1 Sim, registrado 3 Não 7 NS/NR      

  2 Sim, apenas informado     FOIPESA     

13 Na Caderneta tem registro do desenvolvimento?      

  1 Sim 3 Caderneta não vista 7 NS/NR      

  2 Não 8 NSA (Não tem caderneta)   RDESENV     

14 OBSERVAR NA CADERNETA E ANOTAR AS DOSES DE VACINAS RECEBIDAS      

 BCG    00=Nenhuma BCG   

 HEPATITE B/ HB    88= NSA Não tem cartão/cartão não visto HEPATITE B/ HB   

 SABIN/ PÓLIO/ CV     SABIN/ PÓLIO/ CV   

 TETRA (DTP + HIB)     TETRA (DTP + HIB)   

 DTP (DPT/ TRIPLICE)     DTP (DPT/ TRIPLICE)   

 HIB     HIB   

 TRÍPLICE VIRAL/TV/ MMR     TRÍPLICE VIRAL/TV/ MMR   

 SARAMPO     SARAMPO   

 DUPLA VIRAL     DUPLA VIRAL   

 ROTAVÍRUS     ROTAVÍRUS   

15 Doses de vitamina A nos últimos 6 meses      

  1 Sim, registrado 8 NSA (< 6 meses/ não tem cartão/ cartão não visto) VIT-A     

  2 Não 9 Não sabe      

16 (PARA CRIANÇAS DE 6 A 18 MESES):  A criança toma sulfato ferroso distribuído pelo 
Programa de Suplementação de Ferro?  

     

  1 Sim 2 Não 7 NS / NR SULFE     

17 Se NÃO, porque a criança não toma sulfato ferroso      

  1 está em falta no posto 5 responsável não foi ao posto receber 
a medicação 

     

  2 não sabia da existência do programa 6 Outras: ______________________      

  3 a criança rejeitou a medicação   7 NS/NR      

  4 a criança apresentou alguma manifestação 
adversa 

8 NSA (toma sulfato ferroso) NAOSULFE    
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Formulário 4a 
REGISTRO DA CRIANÇA MENOR DE 5 ANOS - MORBIDADE DA CRIANÇA 

 
 

 NQUES     

      

1 <    > está com diarréia HOJE?  

  1 Sim Quantas evacuações?    DIAHOJE   

  2 Não (assinalar 88 em evacuações)   Não sabe EVACUA   

2 Teve diarréia nas ÚLTIMAS DUAS SEMANAS?    

  1 Sim Quantos?    DIASEM   

  2 Não passe para a questão “8”) 9 Não sabe QTDIA   

3 SE TEVE DIARREIA: Você deu para < > algo de beber para tratar a diarréia?    

  1 Sim 8 NSA/ Não teve diarréia DIABEBER   

  2 Não (passe para a questão “6”, assinale 0 nas questões 4 e 5) 9 Não sabe    

4 SE TEVE DIARREIA: O que você deu para <     > beber?    

  1 Soro caseiro 1 Sim 2 Não 0=não deu nada SOROCAS   

  2 Soro pacote (Farmácia) 1 Sim 2 Não 8=não teve diarréia SOROPAC   

  3 Chá 1 Sim 2 Não 9=não sabe CHA   

  4 Suco 1 Sim 2 Não  SUCO   

  5 Outro líquido. Qual? _________________ 1 Sim 2 Não  OUTRO   

5 SE USOU SORO: Quem orientou o uso do soro    

  1 Médico 4 Farmacêutico balconista 0=não usou soro ORISORO   

  2 Agente de saúde 5 Rádio Televisão 8=não teve diarreia    

  3 Enfermeiro 6 Outro ____________________ 9=não sabe    

6 Suspendeu a alimentação durante a diarreia ALIMMDIAR   

  1 Sim 2 Não 8 NSA Não teve 9 Não sabe    

7 Usou algum medicamento para tratar a diarreia MEDIAR   

  1 Sim. Qual ______________   7 NSNR QUALMED   

  2 Não 3 Não lembra 8 NSA (Não teve)    

8 <    > teve tosse na última semana    

  1 Sim 2 Não (colocar 8 nas questões de 9 a 12) 9 Não sabe TOSSE   

 SE TEVE TOSSE    

9 Tinha febre    

  1 Sim 2 Não 8 Não teve tosse 9 Não sabe FEBRE   

10 Tinha cansaço    

  1 Sim 2 Não 8 Não teve tosse 9 Não sabe CANSAÇO   

11 Tinha nariz entupido    

  1 Sim 2 Não 8 Não teve tosse 9 Não sabe NARIZENT   

             

12 Foi levado para consulta FEZCONSU   

  1 Sim. Quem consultou _________________________    

  2 Não 8 Não teve tosse 9 Não sabe QUEMCONS   

13 Valores de Hemoglobina (gdL): ___ ___,___ HEMOG     

14 Peso (Kg): ___ ___,___ PESO     

15 Comprimento Altura (cm): ___ ___ ___,___ ALTURA     

16 Circunferência da cintura (em Cm):  ___ ___ ___,___ CC     

17 Circunferência do quadril (em Cm): ___ ___ ___,___ CQ     
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Formulário – 6 
 

 
SITUAÇÃO DE SEGURANÇA/INSEGURANÇA ALIMENTAR (SAN) SIM 

(1) 

NÃO 

(2) 

NS/NR 

(7) 

1. Nos últimos 3 meses, algum morador teve preocupação que a comida na casa 
acabasse antes que houvesse condição de comprar, receber ou produzir mais comida? 

SAN1    

2. Nos últimos três meses, a comida acabou antes que tivesse produção (de alimentos) 
ou dinheiro para comprar mais comida? 

SAN2    

3. Nos últimos 3 meses, os moradores ficaram sem dinheiro ou produção (de 
alimentos) para ter uma alimentação saudável e variada? 

SAN3    

4. Nos últimos 3 meses, algum morador teve que comer apenas alguns alimentos que 
restavam porque o dinheiro ou a produção (de alimentos) acabaram. 

SAN4    

Se em TODAS as perguntas 1, 2, 3 e 4 estiver assinalada a quadrícula correspondente ao código (2) 
NÃO ou (7) NS/NR, ENCERRAR a entrevista e agradecer 

5. Nos últimos 3 meses, algum morador com 18 anos ou mais alguma vez diminuiu a 
quantidade de alimentos nas refeições ou deixou de fazer alguma refeição porque 
não havia produção (de alimentos) ou dinheiro para comprar comida? 

SAN5    

6. Nos últimos 3 meses, algum morador com 18 anos ou mais alguma vez comeu 
menos do que o normal porque não havia produção (de alimentos) ou dinheiro para 
comprar comida ? 

SAN6    

7. Nos últimos 3 meses, algum morador com 18 anos ou mais alguma vez sentiu 
fome mas não comeu porque não havia produção (de alimentos) ou dinheiro para 
comprar comida? 

SAN7    

8. Nos últimos 3 meses, algum morador com 18 anos ou mais perdeu peso porque 
não comeu quantidade suficiente de comida devido à falta de produção (de 
alimentos) ou dinheiro para 
comprar comida? 

SAN8    

9. Nos últimos 3 meses, algum morador com 18 anos ou mais alguma vez fez apenas 
uma refeição no dia ou ficou um dia inteiro sem comer porque não tinha produção 
(de alimentos) ou dinheiro para comprar comida? 

SAN9    

10. (<18a) Nos últimos 3 meses, algum morador com menos de 18 anos alguma vez 
deixou de ter uma alimentação saudável e variada porque não havia produção (de 
alimentos) ou dinheiro para comprar comida? 

SAN10    

11. (<18a) Nos últimos 3 meses, algum morador com menos de 18 anos alguma vez 
não comeu quantidade suficiente de comida porque não havia produção (de 
alimentos) ou dinheiro para comprar mais comida? 

SAN11    

12. (<18a) Nos últimos 3 meses, algum morador com menos de 18 anos diminuiu a 
quantidade de alimentos nas refeições porque não havia produção (de alimentos) ou 
dinheiro para comprar comida? 

SAN12    

13. (<18a) Nos últimos 3 meses, algum morador com menos de 18 anos alguma vez 
deixou de fazer uma refeição porque não havia produção (de alimentos) ou dinheiro 
para comprar comida? 

SAN13    

14. (<18a) Nos últimos 3 meses, algum morador com menos de 18 anos alguma vez 
sentiu fome mas não comeu porque não havia produção (de alimentos) ou dinheiro 
para comprar comida? 

SAN14    

15. (<18a) Nos últimos 3 meses, algum morador com menos de 18 anos de idade 
alguma vez ficou um dia inteiro sem comer porque não havia produção (de 
alimentos) ou dinheiro para comprar comida? 

SAN15    

     

AO FINALIZAR A ENTREVISTA, AGRADECER ATENÇÃO DO(a) ENTREVISTADO(a) 
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O objetivo deste manual é fornecer orientação básica à equipe da 

Pesquisa:“Prevalência e determinantes da anemia em mulheres e crianças no Maranhão”, 

nacondução dos trabalhos de campo e no preenchimento dos formulários. 

Com esse manual, todos os entrevistadores seguirão um critério único para 

asdefinições dos termos e preenchimento dos formulários. Todas as vezes que tiver dúvidaa 

respeito de quaisquer das questões dos formulários, CONSULTE-O. 

A negligência das observações e orientações aqui definidas resultará na 

modificação de conceitos e operações, afetando os resultados, portanto comprometendo a 

qualidade do estudo, invalidando-o. 

Este manual é composto de dois blocos: o primeiro engloba as orientações sobre 

os aspectos gerais do estudo (Instruções Gerais), o segundo, versa sobre as orientações 

específicas para preenchimento dos formulários (Instruções Específicas). 

 

1. INSTRUÇÕES GERAIS 

 

a. EQUIPE DE TRABALHO 

A estrutura organizacional da equipe da Pesquisa está assim definida: 

� Coordenador geral 

� Coordenador de campo 

� Entrevistadores / antropometristas 

 

ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE CAMPO. 

� colaborar com a coordenação geral em suas atribuições; 

� contatar gerentes ou administradores locais; 

� alocar a equipe de trabalho na área; 

� coordenar a pesquisa em campo; 

� acompanhar o desempenho da equipe de campo; 

� assistir à equipe em suas dúvidas; 

� convocar e realizar reuniões com a equipe de campo; 

� receber formulários e proceder revisão junto ao entrevistador; 

� desenvolver atividades de validação dos questionários. 

 

ATRIBUIÇÕES DOS ENTREVISTADORES / ANTROPOMETRISTAS 

� coletar as informações necessárias à realização do estudo com todo rigor 

metodológico; 

� observar e seguir as normas contidas no manual de instruções; 
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� seguir as orientações e definições da coordenação geral e de campo; 

� codificar e revisar os questionários. 

� Proceder à coleta das medidas antropométricas, observando as orientações técnicas 

preconizadas pela OMS; 

� Proceder à coleta de sangue (capilar) obedecendo as técnicas específicas do 

aparelho AGABE 

 

b. ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA e orientações gerais para os entrevistadores, 

antropometristas e coordenador de campo 

 

Pontos a serem observados por todos os participantes: 

� A vestimenta obrigatoriamente deve ser a camiseta da Pesquisa 

� As roupas devem estar limpas e também devem ser evitados decotes, mini-saias, 

adereços (pulseiras, anéis e brincos grandes) e outro que possam atrapalhar o 

desempenho da atividade; 

� O entrevistador deverá apresentar-se ao informante de forma amigável, dizendo o 

objetivo da pesquisa e citando a instituição que é responsável pela mesma 

(Universidade Federal do Maranhão); 

� Solicitar ao informante sua permissão para realizar a entrevista. Sempre usar 

expressões positivas como “gostaria de conversar com a senhora por alguns minutos” 

ou “gostaria de fazer-lhe algumas perguntas”. Dessa forma é mais difícil receber 

recusa; 

� Assegurar ao informante o sigilo sobre as informações fornecidas e sua utilização 

exclusivamente voltada para a finalidade do estudo; 

� No caso das entrevistas, tentar sempre falar a sós com o entrevistado, sem que haja 

outros membros da família ou amigos junto ao entrevistado; 

 

O entrevistador não deve emitir qualquer juízo sobre os entrevistados como manifestar 

surpresa diante de certas respostas que toquem a sensibilidade do entrevistado ou “achar 

engraçada” alguma resposta por mais absurda que possa lhe parecer; 

O entrevistador não deve comentar entrevistas ou mostrar questionários preenchidos aos 

outros entrevistadores ou aos coordenadores diante de pessoa alheia à pesquisa; 

O entrevistador não deve estar acompanhado por pessoas estranhas ao quadro da 

pesquisa por ocasião da realização das entrevistas; 
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O entrevistador não deve induzir respostas; as perguntas devem ser formuladas da maneira 

exata como estão escritas no formulário; caso o entrevistado não entenda o seu conteúdo, o 

entrevistador deve explicá-las, sem, contudo, levar o entrevistado a responder o que ele 

(entrevistador) gostaria de ouvir como resposta. Em alguns casos, as alternativas deverão 

ser lidas para o entrevistado; 

O entrevistador, no momento em que é selecionado e aceita participar desse trabalho, 

assume um compromisso profissional, por conseguinte, um comportamento ético na 

condução das tarefas que lhe são atribuídas; 

Uma característica fundamental do entrevistador é ser calmo e paciente, e desconhecer as 

provocações que por ventura sejam feitas. Nunca discutir religião, política ou futebol; 

O entrevistador deve ter equilíbrio emocional para vivenciar as mais variadas situações 

que decorrem do contato com pessoas de diferentes níveis sociais e de diferentes 

personalidades; 

O entrevistador deve tentar conseguir convencer o entrevistado a colaborar com o estudo, 

sem, contudo tomar atitude impositiva e agressiva. 

Observação: Se as pessoas não se mostrarem receptivas, explicar mais detalhadamente o 

processo, enfatizando a importância de contar com a sua colaboração. 

c. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Após consentimento de participação na pesquisa e ANTES DE INICIAR AS 

PERGUNTAS do questionário este Termo de Consentimento deve ser assinado pelo 

entrevistado (participante), anotando o número do CPF ou RG, e deve ser entregue ao 

mesmo uma cópia. 

2. INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 

Os questionários devem ser numerados previamente pelo Coordenador de Campo. 

Sempre que encontrar a palavra “outro”, especificar; 

As instruções em letras maiúsculas nos formulários, não devem ser repassadas para os 

entrevistados, pois servem apenas para orientar o entrevistador; 

Por uma questão metodológica, para garantir o controle de qualidade das informações 

colhidas, será efetuada checagem dos formulários preenchidos pelos entrevistadores, em 

uma sub-amostra de 10% dos mesmos; 
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O entrevistador não deve realizar codificação, nem tampouco realizar cálculos matemáticos 

em campo; estas atividades serão realizadas em momento posterior, quando os 

questionários forem revisados pelos entrevistadores; 

Usar caneta para preencher os formulários; 

Sempre que houver dúvidas, escrever por extenso a resposta dada pelo informante e deixar 

para o coordenador decidir no final do dia; 

Quando uma resposta for pouco confiável, anotar, mas fazer uma observação sobre a má 

qualidade da resposta; 

Nunca deixar respostas em branco, observar a aplicação dos códigos especiais; O 

entrevistador deverá procurar o Coordenador de Campo ou Coordenador Geral caso surjam 

dúvidas ou problemas. 

O código 7 geralmente refere-se à resposta Não sabe/Não respondeu (NS/NR), enquanto 

o código 8 geralmente refere-se à resposta Não se aplica (NSA). 

PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS 

FORMULÁRIO 1: 
IDENTIFICAÇÃO, DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS 

Pesquisador (a): escrever o nome de quem realizou a entrevista (entrevistador); 

Número do questionário - NQUES: este campo será preenchido pelo coordenador de 

campo; 

Entrevistado (a): escrever o nome completo da pessoa a ser entrevistada; 

Idade do (a) entrevistado(a): IDADED: escrever data, mês e ano de nascimento do(a) 
entrevistado(a); 

IDADEA – registrar a idade em anos completos; 

Sexo: assinalar e anotar na quadrícula o sexo do entrevistado; 

Data da entrevista: anotar o dia e o mês; 

1. Município: anotar o nome e o código do município trabalhado na coluna codificadora; 

2. Situação: assinalar 1 se área urbana ou 2 se área rural e anotar na coluna codificadora; 
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3. Área: assinalar e anotar o número na coluna codificadora - 1 se o domicílio pertencer a 

um grupamento quilombola ou 2 se pertencer a um grupamento indígena ou 3 se for uma 

terra de assentamento ou 0 se não estiver em nenhuma destas situações; 

4. O(a) Sr.(a) já freqüentou/freqüenta escola? assinalar 1 se sim ou 2 se não e anotar na 

coluna codificadora; 

5. Até que série o(a) Sr.(a) estudou com aprovação? marcar a opção correspondente à 

última série cursada com aprovação pelo entrevistado (ex: 1a série do 2o grau, 2a série do 

1o grau). Caso o entrevistado tenha curso de nível superior (completo ou não) coloque 8 

para série e 8 para grau. Caso não tenha frequentado escola coloque 0 para série e 0 para 

grau. Caso a escolarização informada seja alfabetização de adultos, supletivos e outras 

situações que caracterizem educação informal, marcar a opção outros e especificar no 

espaço reservado; 

6. Em sua opinião, qual a sua cor ou raça? assinalar a opção respondida e anotar o 

número na coluna codificadora; assinalar 7 se o entrevistado não sabe/não respondeu; 

7. O(A) Sr.(a) é o chefe da família?: assinalar 1 se sim ou 2 se não e anotar na coluna 

codificadora (Caso haja dúvidas quanto ao significado de chefia de família, questione quem 

toma a maioria das decisões na casa ou quem toma a decisão final); 

7.1. Se não, qual o grau de parentesco? assinalar a opção respondida e anotar o número 

na coluna codificadora. Se “Outro” (5), especificar no espaço reservado; assinalar 7 se o 

entrevistado não sabe/não respondeu; assinalar 8 (não se aplica) no caso do entrevistado 

ser o “chefe da família”; 

8. Qual o sexo do(a) Chefe de Família? assinalar e anotar na coluna codificadora o sexo 

de quem chefia a família; 

9. Até que série o(a) Chefe de Família estudou com aprovação? marcar a opção 

correspondente à última série cursada com aprovação pelo chefe da família (ex: 1a série do 

2o grau, 2a série do 1o grau). Caso o chefe da família tenha curso de nível superior 

(completo ou não) coloque 8 para série e 8 para grau. Caso não tenha frequentado escola 

coloque 0 para série e 0 para grau. Caso a escolarização informada seja alfabetização de 

adultos, supletivos e outras situações que caracterizem educação informal, marcar a opção 

outros e especificar no espaço reservado. 

10. O (a) Sr. (a) / Chefe da Família trabalha? assinalar 1 se sim, 2 se não e 3 se 

aposentado/pensionista e anotar o número na coluna codificadora; assinalar 7 se o 

entrevistado não sabe/não respondeu; 

11. Em que ele o (a) Sr.(a) / Chefe da família trabalha? escrever no espaço reservado a 

ocupação/ trabalho/ fonte de renda do chefe da família; assinalar e anotar na coluna 

codificadora (1) se o trabalho for formal (carteira assinada, servidor público) ou (2) se o 
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trabalho for informal ou (7) se o entrevistado não sabe/não respondeu ou (8) se o chefe da 

família não trabalha ou (9) se aposentado/pensionista; 

OBS: ao fim do dia anotar na quadrícula TRABEQ o código da ocupação do chefe da 

família de acordo com as opções abaixo: 

 

1. Pequeno produtor: < 10 hectares 
(agricultura, pecuária, pesca, etc.) 
2. Médio e Grande produtor: > 10 hec 
3. Trabalhador rural – empregado 
4. Indústria – proprietário 
5. Indústria – empregado 

6. Profissional liberal (dentista, 
advogado, médico, contador, etc.)  
7. Autônomo (pedreiro, eletricista) 
8. Funcionário público 
9. Comércio – proprietário 
10. Comércio – empregado 

11. Biscateiro/ Ambulante 
12. Aposentado 
13. Pensionista 
14. Outro 
88. Desempregado 
 

 

12. O(A) Sr.(a) tem empregada doméstica (mensalista)? assinalar 1 se sim ou 2 se não e 

anotar o número na coluna codificadora; assinalar 7 se o entrevistado não sabe/não 

respondeu; caso a resposta seja 2 ou 7 assinale 8 (não se aplica) na questão NEMPREG; 

13. Na casa tem luz elétrica? assinalar 1 se sim ou 2 se não e anotar o número na coluna 

codificadora; assinalar 7 se o entrevistado não sabe/não respondeu; 

14. Vou fazer perguntas sobre o que tem na casa e a quantidade: perguntar cada item, 

assinalar e anotar na coluna codificadora o número correspondente à resposta do 

entrevistado; assinalar 7 se o entrevistado não sabe/ não respondeu; 

15. Qual o tipo de esgotamento sanitário da casa? marcar a opção referente à forma 

utilizada no domicilio para desprezo dos dejetos (esgoto); entende-se por rede pública 

quando o esgoto do domicílio é canalizado e ligado à canalização na rua que vai para a rede 

de esgoto do município, o qual é administrado por empresa específica do setor com 

abrangência municipal ou estadual (ex: CAEMA); por fossa séptica entende-se cavidade 

subterrânea com revestimento, já a fossa rudimentar/sentina é aquela que apresenta 

apenas a cavidade sem revestimento; 

16. De onde vem a água que a família utiliza? perguntar a origem da água que a família 

utiliza; assinalar e anotar na coluna codificadora a opção correspondente; se a resposta não 

estiver descrita nas opções de 1 a 3, escrever a resposta no espaço reservado da opção 4 

(outro); assinalar 7 se o entrevistado não sabe/não respondeu; entende-se por rede pública 

quando a família dispõe de água encanada dentro de casa que é abastecida por empresa 

específica do setor com abrangência municipal ou estadual (ex: CAEMA); o código 4 (outro) 

pode corresponder a rio, riacho, lagoa, açude, etc; 

17. Qual o tratamento da água de beber? marcar a opção informada; considerar o 

tratamento realizado no domicílio; se a resposta não estiver descrita nas opções de 1 a 5 ou 

se houver dois ou mais tratamentos da água, assinalar a opção 6 (outro) e escrever a 

resposta no espaço reservado; assinalar 7 se o entrevistado não sabe/não respondeu; 
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18. Quantas pessoas moram na casa? anotar nos espaços entre parêntese o número de 

pessoas que realmente residem na casa de acordo com a faixa etária e nas quadrículas 

correspondentes (M0 – menor de 2 anos, M2 – 2 a 5 anos, M6 – 6 a 9 anos, M10 – 10 a 19 

anos, M20 – 20 a 39 anos, M40 – 40 a 59 anos, M60 – maior ou igual a 60 anos); ao final 

somar para verificar o total de moradores, assinalar no espaço correspondente e anotar na 

coluna codificadora TOTPES; 

19. Quantas refeições por dia são feitas na casa? anotar nos espaços entre parêntese e 

na coluna codificadora o número de refeições principais (REF) e lanches (LAN) que 

habitualmente são preparados para a família (TODOS OU MAIORIA DOS MORADORES); 

entende-se como refeições principais desjejum (café-da-manhã), almoço e jantar, e lanches 

como pequenas refeições/ alimentos únicos utilizados fora do horário das refeições 

principais; 

20. A família (ou algum morador) participa de alguma cooperativa (ou organização 

equivalente)? assinalar 1 se sim ou 2 se não e anotar o número na coluna codificadora; 

assinalar 7 se o entrevistado não sabe/não respondeu; caso a resposta seja 2 ou 7 assinale 

8 (não se aplica) na questão 20.1 e passe para a questão 21; entende-se por cooperativa a 

união de pessoas que trabalham com o mesmo produto ou produtos equivalentes (ex: 

agricultores, pescadores, artesãos) com a finalidade de potencializarem as chances de 

venda e lucro, dividindo custos de produção, transporte, propaganda, pontos de venda etc; 

20.1. Se sim, qual? escrever no espaço reservado o nome da cooperativa (ou organização 

equivalente) da qual a família ou morador participa e o produto(s) que é(são) vendido(s); 

assinalar 7 se o entrevistado não sabe/não respondeu; 

21. Algum morador está CADASTRADO e RECEBE benefício de algum programa do 

governo? perguntar se alguém que mora na residência é beneficiária de algum programa 

governamental; assinalar 1 se sim ou 2 se não e anotar o número na coluna codificadora; 

assinalar 7 se o entrevistado não sabe/não respondeu; caso a resposta seja 2 ou 7 assinale 

8 (não se aplica) em todos os itens da questão 21 e passe para a questão 22; 

Se sim, qual programa (Ler Opções)? ler o nome de cada programa que foi listado e 

assinalar 1 se há participação da família ou de algum morador no programa ou 2 se não há 

participação no programa; ao final, questionar se é beneficiário de algum outro programa 

(governamental ou não) que não foi listado, caso positivo, perguntar e escrever qual o 

programa no espaço reservado no item J (outro). 

* Neste quesito, é provável que o(a) entrevistado(a) declare um nome fantasia do programa. 

É necessário estar atento e investigar de qual programa o mesmo está se referindo. Caso 
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não consiga identificar, anote no questionário todas as informações declaradas pelo(a) 

entrevistado(a). 

* Abaixo segue uma descrição sucinta sobre os programas, a fim de contribuir na 

diferenciação dos mesmos, caso o(a) entrevistado(a) não saiba defini-lo. São eles:  

 

Programa Bolsa Família (PBF): É um programa de transferência de renda destinado às 

famílias em situação de pobreza, com renda per capita de até R$140,00 mensais. As 

famílias em situação de extrema pobreza (renda familiar per capita de até R$70,00) poderão 

acumular o benefício básico e o variável, chegando ao máximo de R$200,00 mensais 

(R$68,00 do benefício básico – independente da presença de filhos; até R$66,00 do 

benefício variável – R$22,00 por menor até 15 anos, até 3 por família; até R$66,00 do 

benefício variável vinculado ao adolescente – R$ 33,00 por adolescente de 16 e 17 anos, 

até 2 por família). As famílias em situação de pobreza com renda per capita entre R$71,00 e 

R$140,00 podem receber até R$132,00, relativos ao benefício variável e ao benefício 

variável vinculado ao adolescente. 

 

Cesta de Alimentos: ação realizada por meio de convênio firmado entre o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), com o objetivo de atender, por meio da distribuição de cestas de alimentos, às 

famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional. A prioridade é dada a grupos 

remanescentes de quilombos, famílias acampadas que aguardam o programa de reforma 

agrária, comunidades de terreiros, indígenas, atingidos por barragens e populações 

residentes em municípios vítimas de calamidades públicas, impossibilitadas de produzir ou 

adquirir alimentos. 

 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI): o público-alvo do programa são 

famílias com crianças e adolescentes na faixa etária dos 7 aos 15 anos envolvidos em 

atividades consideradas como as piores formas de trabalho infantil. Para isso, o PETI 

concede uma bolsa às famílias desses meninos e meninas em substituição à renda que 

traziam para casa e as crianças beneficiárias devem participar do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (que tem por objetivo ampliar trocas culturais e de vivência, 

desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e 

incentivar a socialização e a convivência comunitária). Famílias, cujas crianças exercem 

atividades típicas da área urbana, têm direito à bolsa mensal no valor de R$ 40 por criança. 

As que exercem atividades típicas da área rural recebem R$ 25 ao mês, para cada criança 

cadastrada. 
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Benefício de Prestação Continuada (BPC): O público alvo do BPC são idosos com 65 

anos ou mais e pessoas portadoras de deficiência incapacitadas para o trabalho e para a 

vida independente. Em ambos os casos, a renda familiar per capita dos beneficiários tem de 

ser inferior a 1/4 do salário mínimo. O benefício oferecido consiste em um salário mínimo 

mensal. 

 

Projeto Cisternas: o programa visa ao acesso, ao gerenciamento e à valorização da água 

como um direito essencial da vida e da cidadania. Estabelece como público alvo as famílias 

rurais do semi-árido brasileiro com perfil de elegibilidade ao Programa Bolsa Família, e, por 

meio de termo de parceria com a organização não-governamental Articulação do Semi-Árido 

(ASA) e convênios com governos estaduais e municipais, vêm apoiando a construção de 

cisternas familiares, a mobilização e capacitação de famílias rurais do semi-árido para gerir 

recursos hídricos e sua formação para a convivência com o semi-árido. 

 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF): financia 

projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e  

assentadosda reforma agrária. O programa possui as mais baixas taxas de juros dos 

financiamentos rurais. O crédito pode ser para o custeio da safra ou atividade agroindustrial, 

ou para o investimento em máquinas, equipamentos ou infraestrutura. Após a decisão do 

que financiar, a família deve procurar o sindicato rural ou a Emater para obtenção da 

Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), que será emitida segundo a renda anual e as 

atividades exploradas, direcionando o agricultor para as linhas específicas de crédito a que 

tem direito. 

 

22. A família recebe visita do ACS? Assinalar (1) sim ou (2) não e anotar o número na 

coluna codificadora; assinalar 7 se o entrevistado não sabe/não respondeu; 

 

22.1. Qual a periodocidade de visita do ACS? Assinalar (1) Mensal ou (2) Outro e anotar 

o número na coluna codificadora; assinalar 7 se o entrevistado não sabe/não respondeu; 

 

23. A família é atendida por ESF? Assinalar (1) sim ou (2) não e anotar o número na 

coluna codificadora; assinalar 7 se o entrevistado não sabe/não respondeu; Observar que 

este atendimento é referente à ida da família/membros da família ao PSF; 

 

23.1. Qual a periodocidade de atendimento da ESF? Assinalar (1) Mensal ou (2) Outro e 

anotar o número na coluna codificadora; assinalar 7 se o entrevistado não sabe/não 

respondeu; 
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24. Qual a renda familiar? Anotar nas colunas em branco, separadamente, os rendimentos 

mensais de trabalho (Trab. 1 a 6) de cada pessoa do domicílio QUE TRABALHOU NO 

ÚLTIMO MÊS – tentar obter do entrevistado o valor mais aproximado possível de quanto 

cada trabalhador do domicílio recebeu no último mês; anotar no questionário se alguma 

renda foi referida em quinzena, semana ou dia. Posteriormente à entrevista (ao fim do 

dia), será realizada a transformação dos valores quinzenais, semanais e diários para 

MENSAIS, considerando o valor quinzenal multiplicado por 2, o valor semanal multiplicado 

por 4,3 e o valor diário será multiplicado pelo número de dias trabalhados no mês. 

 

Se na família há beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) ou PETI anotar o 

valor recebido na família por estes programas. 

 

Perguntar se alguém no domicílio recebe algum benefício, aposentadoria ou 

pensão do governo (incluindo o BPC), e no caso de resposta afirmativa anotar o valor de 

cada benefício recebido (Ben./Apos./Pensão 1 a 4). 

 

Perguntar se há alguma outra fonte de renda que seja constante/fixa e anotar 

o(s) valor(es) no espaço de “outros”; neste caso pode ser, por exemplo, pensão alimentícia, 

devido à divórcio/separação, guarda de filhos, benefícios extras de empresa empregadora 

(salário família, vale-alimentação, etc.), doações em dinheiro permanentes, etc. Este espaço 

também pode ser usado no caso de haver mais de 6 pessoas trabalhando no domicílio ou 

mais de 4 pessoas recebendo algum benefício do governo, para complementar os itens 

Trab. e Ben./Apos./Pensão. 

 

* O valores devem ser referidos em reais (R$), não considerando os centavos 

 

Posteriormente à entrevista (ao fim do dia), somar o valor de todas as rendas 

provenientes de trabalho e anotar o resultado no parênteses correspondente ao total da 

renda do trabalho e na quadrícula de RETRAB; somar o valor de todas as rendas 

provenientes de benefício, aposentadoria ou pensão do governo e anotar o resultado no 

parênteses correspondente ao total renda de Ben./Apos./Pensão e na quadrícula de 

REBAP; anotar o valor recebido nos programas Bolsa Família e PETI nas quadrícula de 

PBF e PETI, respectivamente; e somar o valor de todas as rendas da família (trabalho, PBF, 

PETI, benefício, aposentadoria, pensão e outros) e anotar o resultado no parênteses 

correspondente ao total da renda familiar e na quadrícula de RENDAT. 

Se o entrevistado referir alguma renda, mas não souber o valor, mesmo após 

insistência do pesquisador, colocar no espaço correspondente (Trab., ou 
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Ben./Apos./Pensão, ou PBF, ou PETI, ou Outro) 9999 (sem informação), e escrever uma 

observação no questionário detalhando qual é esta fonte de renda (ex: cortador de cana). 

No caso de todos os itens da renda estiverem com informação, na última linha 

assinalar 1 (renda familiar completa) e anotar na quadrícula RENTP; se houver algum item 

da renda sem informação, assinalar 2 (renda familiar parcial) e anotar na quadrícula. 

 

FORMULÁRIO 2 

AVALIAÇÃO DA HISTÓRIA OBSTÉTRICA DA MULHER E MORTALIDADE REFERIDA 

 

ATENÇÃO: CONSIDERAR APENAS MULHERES NA FAIXA 

ETÁRIA DE 15 A 49 ANOS E QUE NÃO ESTEJAM GRÁVIDAS. 

 

2. Com que idade menstruou pela 1ª vez? Registrar em anos e assinalar na coluna 

codificadora 

3. Quantas vezes você engravidou? Anotar o número de vezes que ficou grávida. Todas 

quadrículas abaixo da pergunta devem ser preenchidas com o número referido pela mulher, 

caso não haja referência a alguma das situações citadas, registrar 00 e caso não saiba 

informar, 99. A soma de abortos + nascidos mortos + nascidos vivos, corresponde ao nº de 

vezes que a mulher engravidou. A diferença de nascidos vivos menos mortos após o 

nascimento, corresponde ao nº de vivos atualmente. 

 

Definições: 

Nascido vivo - produto da concepção do corpo materno, independentemente da duraçãoda  

gravidez, o qual, depois da separação, respire ou dê qualquer outro sinal de vida, como 

batimentos do coração, pulsações do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos 

músculos de contração voluntária, estando ou não cortado o cordão umbilical e estando ou 

não desprendida a placenta. 

Nascido morto - óbito ocorrido antes da expulsão ou extração completa do corpo materno, 

de um produto da concepção que tenha alcançado 28 semanas completas ou mais de 

gestação. 

Aborto - morte de um produto da concepção, antes da expulsão ou da extração completa 

do corpo materno, que tenha alcançado menos de 28 semanas de gestação. 

 

4. Em caso de filhos mortos após o nascimento, perguntar sobre os que morreram 

com < 10 anos? Registrar a idade do óbito em anos completos e a causa de morte referida 

pelo entrevistado. Ao final do dia relacionar as respostas encontradas em uma lista à parte, 

para posterior categorização. 
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5. Em caso de mortes em pessoa da família com idade ≥≥≥≥    10 anos: Registrar a idade do 

óbito em anos completos e a causa de morte referida pelo entrevistado. Ao final do dia 

relacionar as respostas encontradas em uma lista à parte, para posterior categorização. 

6. A senhora apresentou algum sangramento anormal nos últimos 15 dias que chegou 

a molhar a roupa, cama ou o chão? Nesta questão assinalar 1 se sim ou 2 se não. 

Assinalar 7 em caso de não sabe ou não respondeu. 

7. Está usando algum método para evitar filho? Assinalar 1 se sim ou 2 se não. Assinalar 

7 em caso de não sabe ou não respondeu. 

8. Se sim, que método está usando? Assinalar a resposta e anotar na coluna codificadora. 

9. Valores de Hemoglobina: após o procedimento capilar da coleta do sangue, anotar os 

valores registrados pelo AGABE, respeitando as casas decimais. 

10. Peso: para esta variável, serão feitas duas medições. Registrar (em quilos) ambas e na 

de 100 gramas, fazer uma terceira medida e considerar aquelas duas mais próximas. 

11. Altura: para esta variável, serão feitas duas medições. Registrar (em metros) ambas e 

na coluna codificadora registrar a média aritmética. No caso em que houver diferenças 

acima de 0,5 centímetros, fazer uma terceira medida e considerar aquelas duas mais 

próximas. 

12 e 13. Circunferência da cintura e do quadril: para estas variáveis, serão feitas duas 

medições. Registrar (em centímetros) ambas e na coluna codificadora registrar a média 

aritmética. No caso em que houver diferenças acima de 0,5 centímetros, fazer uma terceira 

medida e considerar aquelas duas mais próximas. 

 

FORMULÁRIO 3 – QUESTIONARIO DE FREQUENCIA ALIMENTAR DA MULHER 

FORMULÁRIO 5 – QUESTIONÁRIO DE FREQUENCIA ALIMENTAR DA CRIANÇA 

 

Nestes formulários serão considerados os alimentos fonte de Ferro, alimentos ricos 

em vitamina C e alimentos que interferem na absorção do Ferro. Para iniciar o 

questionamento do consumo de alimentos, ler as opções apresentadas no formulário, 

alimento por alimento, e à medida em que a entrevistada referir o consumo daquele 

alimento, fazer uma marcação ao lado do nome deste alimento; ao final de cada seção, 

retornar para aqueles alimentos referidos e perguntar com que freqüência é o consumo, 

assinalando com X na coluna correspondente; a seguir, perguntar a quantidade consumida, 

usando para isso o álbum de fotografias; finalizar com a marcação do horário em que o 

alimento é consumido. 
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No QFA da MULHER, ao final há uma pergunta sobre o sal ser, ou não, iodado. Assinalar 

conforme a resposta, e pedir para ver a embalagem/pacote. Registrar na coluna 

codificadora. 

 

No QFA da CRIANÇA, fazer a pergunta sobre aleitamento materno para aquelas menores 

de dois anos, assinalar se sim ou não conforme a resposta e registrar na coluna codificadora 

(ALEITA); e na coluna correspondente ao HORÁRIO, marcar com X. Se a idade da criança 

for ≥ 2 anos, assinalar 8 na quadrícula de ALEITA e deixar sem marcação quanto ao 

HORÁRIO. 

 

ANEXO DO FORMULARIO 3 – R24H DA MULHER 

ANEXO DO FORMULARIO 5 – R24H DA CRIANÇA 

 

Em Relação a estes Formulários, seguir as recomendações do documento: MANUAL PARA 

APLICAÇÃO DO RECORDATÓRIO ALIMENTAR DE 24 HORAS, da Dra. Betzabeth Slater. 

 

FORMULARIO 4. 

DADOS SOBRE A CRIANÇA MENOR DE 5 ANOS E EVENTOS DE SAÚDE 

 

Preencher o nome completo da criança 

 

1. Qual o seu grau de parentesco com a criança? Assinalar a resposta e registrar na 

coluna codificadora. 

2. < > tem Registro de Nascimento? Pergunte se a criança “entrevistada” possui certidão 

de nascimento registrado no cartório (não é o registro de nascido vivo que recebe do 

hospital/maternidade) e peça para ver este documento. Assinalar a resposta e registrar na 

coluna codificadora. 

3. a criança ainda mama? Pergunte se a criança mama no peito e marque a opção 

informada. Se AINDA MAMA passe para a questão 8 e assinale 88 nas questões de 4 a 7a) 

4. a criança mamou? Marque a opção informada e registre na coluna codificadora 

5. até que idade mamou? Perguntar e tentar precisar até que idade a criança mamou 

(anos, meses e dias). 

6. por que deixou de mamar? Assinalar a opção informada e, em caso de duas opções, 

assinalar 08 (Outro) indicando quais foram. 
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7. por que nunca mamou? Assinalar a opção informada e, em caso de duas opções, 

assinalar 08 (Outro) indicando quais foram. 

7a. Se NUNCA MAMOU que alimento (s) ofereceu a < > como substituto do Leite 

Materno?: Assinalar a opção informada e, em caso de duas opções, assinalar 07 (Outro) 

indicando quais foram. 

8. ENQUANTO MAMA(VA) < > recebe(u) outro tipo de alimento? Marque a opção 

informada e registre na coluna codificadora. 

9. ENQUANTO MAMA (VA), com que idade começou a receber: Se a resposta for em 

dias, anotar 00 nas quadrículas de meses; se a resposta for em meses, anotar 00 nas 

quadrículas de dias; se a resposta for nunca recebeu, anotar 00 nas quadrículas de meses e 

dias, dos alimentos referidos; se nunca mamou, anotar 88 e não sabe/não respondeu anotar 

99. 

10. A criança tem Caderneta de Saúde (cartão de vacina)? solicitar da mãe/responsável 

o cartão da criança. Marque a opção informada e registre na coluna codificadora. 

11. Qual o peso da criança ao nascer? __ __ __ __ g: Caso tenha a Caderneta de Saúde 

(Cartão de vacina) da Criança ou Declaração de Nascimento, anote no questionário qual o 

peso da criança ao nascer registrado nesses documentos, e marque a opção referente à 

fonte de informação: “copiado da caderneta” ou “copiado de outro documento”. Caso o 

responsável não possua a Caderneta de Saúde/declaração de nascimento ou o peso ao 

nascer não esteja registrado na Caderneta, anote o peso informado pelo responsável no 

questionário e marque um X na fonte de informação “informado pela mãe”. 

12. Nos últimos 6 meses a criança foi pesada? assinalar a resposta obtida e registrar na 

coluna codificadora 

13. Na Caderneta tem registro do desenvolvimento? Observar a caderneta de saúde da 

criança e assinalar no questionário a opção referente ao observado. 
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14. OBSERVAR NA CADERNETA E ANOTAR AS DOSES DE VACINAS RECEBIDAS: 

Assinalar de acordo com a fonte de informação. Abaixo, há o esquema de vacinas 

atualmente em vigor. Sempre que tiver dúvidas consulte-o. 
IDADE VACINAS DOSES DOENÇAS EVITADAS 

IDADE VACINAS DOSES DOENÇAS EVITADAS 

Ao nascer 
BCG - ID  dose única Formas graves de tuberculose 

Vacina contra hepatite B (1) 1ª dose Hepatite B 

1 mês Vacina contra hepatite B 2ª dose Hepatite B 

2 meses 

Vacina tetravalente (DTP + Hib) (2)  

 

1ª dose Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções 

causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b 

VOP (vacina oral contra pólio) 1ª dose Poliomielite (paralisia infantil) 

VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) (3) 1ª dose Diarréia por Rotavírus 

4 meses 

Vacina tetravalente (DTP + Hib) 2ª dose Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções 

causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b 

VOP (vacina oral contra pólio) 2ª dose Poliomielite (paralisia infantil) 

VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) (4) 2ª dose Diarréia por Rotavírus 

6 meses 

Vacina tetravalente (DTP + Hib) 3ª dose Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções 

causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b 

VOP (vacina oral contra pólio) 3ª dose Poliomielite (paralisia infantil) 

Vacina contra hepatite B 3ª dose Hepatite B 

9 meses Vacina contra febre amarela (5) dose inicial Febre amarela 

12 meses SRC (tríplice viral) dose única Sarampo, rubéola e caxumba 

15 meses 
VOP (vacina oral contra pólio) reforço Poliomielite (paralisia infantil) 

DTP (tríplice bacteriana) 1º reforço Difteria, tétano e coqueluche 

4 - 6 anos 
DTP (tríplice bacteriana 2º reforço Difteria, tétano e coqueluche 

SRC (tríplice viral) reforço Sarampo, rubéola e caxumba 

 

 (1) A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. O 

esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira 

dose. 

(2) O esquema de vacinação atual é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina Tetravalente e dois reforços com a Tríplice Bacteriana 

(DTP). O primeiro reforço aos 15 meses e o segundo entre 4 e 6 anos. 

(3) É possível administar a primeira dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias de idade (6 a 14 

semanas de vida). 

(4) É possível administrar a segunda dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias de idade (14 a 

24 semanas de vida). O intervalo mínimo preconizado entre a primeira e a segunda dose é de 4 semanas. 

(5) A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 09 meses de idade, que residam ou que irão viajar para área endêmica 

(estados: AP, TO, MA MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e 

RS) e área de risco potencial (alguns municípios dos estados BA, ES e MG). Se viajar para áreas de risco, vacinar contra Febre Amarela 10 (dez) 

dias antes da viagem. 

 

15. Doses de vitamina A nos últimos 6 meses: Observar na Caderneta de Saúde da 

criança o registro apenas nos últimos 6 meses anteriores ao da pesquisa. Só considerar a 

vitamina recebida no Posto de Saúde e que conste do cartão da criança. 

16. (PARA CRIANÇAS DE 6 A 18 MESES): A criança toma sulfato ferroso distribuído 

pelo Programa de Suplementação de Ferro? Observar que esta pergunta é para crianças 

de 6 a 18 meses e o sulfato ferroso tem de ser o adquirido no Posto de Saúde 

17. Se NÃO, porque a criança não toma sulfato ferroso: assinalar a opção informada e 

registrar na coluna codificadora. 
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ANEXO 4A 

1. < > está com diarreia HOJE? Perguntar ao informante se houve episódio de diarreia no 

dia da entrevista; se SIM, assinalar quantas evacuações. 

2. Teve diarreia nas ÚLTIMAS DUAS SEMANAS? Considerar a diarreia que ocorreu nas 

duas semanas contando da data da entrevista. 

 

AS QUESTÕES SUBSEQUENTES (Q3 ATÉ Q12) DEVEM SER MARCADAS CONFORME 

A RESPOSTA OBTIDA. REGISTRAR NA COLUNA CODIFICADORA. 

14. Peso: para esta variável, serão feitas duas medições. Registrar (em quilos) ambas e na 

coluna codificadora registrar a média aritmética. No caso em que houver diferenças acima 

de 100 gramas, fazer uma terceira medida e considerar aquelas duas mais próximas. 

15. Comprimento/Altura: para esta variável, serão feitas duas medições. Registrar (em 

centímetros) ambas e na coluna codificadora registrar a média aritmética. No caso em que 

houver diferenças acima de 0,5 centímetros, fazer uma terceira medida e considerar aquelas 

duas mais próximas. 

16 e 17. Circunferência da cintura e do quadril: para estas variáveis, serão feitas duas 

medições. Registrar (em centímetros) ambas e na coluna codificadora registrar a média 

aritmética. No caso em que houver diferenças acima de 0,5 centímetros, fazer uma terceira 

medida e considerar aquelas duas mais próximas. 

 

FORMULÁRIO 6 

Questionário da Situação de Segurança/Insegurança Alimentar (SAN) 

 

Ler pausadamente cada questão e se a resposta for afirmativa marcar um X na quadrícula 

da coluna SIM, se for negativa marcar um X na quadrícula da coluna NÃO e se o 

entrevistado não sabe/não respondeu marcar um X na quadrícula da coluna NS/NR; 

 

Se o entrevistado não entender alguma questão, repetir e explicar com calma o sentido da 

pergunta em linguagem mais clara o possível para o mesmo; 

 

Este questionário tem 15 perguntas, e se nas 4 primeiras perguntas todas as respostas 

forem 2 (não) ou 7 (não sabe/não respondeu), finalizar a entrevista, e agradecer. 

 

Caso tenha alguma dúvida durante o preenchimento do questionário, procure o coordenador 

de campo! 

BOM TRABALHO! 
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ANEXO H – Ficha de Encaminhamento à Unidade Básica de Saúde de referência 
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ANEXO I – Ficha de Recusa 

 

 
MINISTÉRIO DA SAÚDE – COORDENAÇÃO GERAL DAS POLÍTICAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – CGPAN / UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO MARANHÃO – UFMA / CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NORDESTE I – CECAN NE1 / 
SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO – COORDENAÇÃO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

  

R E C U S A 
Informações adicionais no caso de recusa da mulher em participar da pesquisa: 
Motivo da Recusa: __________________________________________________________ 
DADOS DA MULHER: Idade: ________ anos 
Escolaridade: □Não estudou / ENSINO FUNDAMENTAL □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 □9 
ENSINO MÉDIO: □1 □2 □3 ENSINO SUPERIOR (ou mais):□Completo □Incompleto □NS/NR 
Cor: □Branca □Parda □Negra □Indígena □Amarela (Asiático, Japonês, Chinês, Coreano) 
Data de nascimento da criança ____/____/______ ou Idade ____ meses completos 
Sexo da criança: □ Masculino □ Feminino 
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ANEXO J – Ficha de Resultados dos Exames 

 
 
 
 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE – COORDENAÇÃO GERAL DAS POLÍTICAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – CGPAN / UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO MARANHÃO – UFMA / CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NORDESTE I – CECAN NE1 / SECRETARIA DO 
ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO – COORDENAÇÃO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

NQUES: □□□□ Endereço/ponto de referencia:____________________  

__________________________________________________________________ 
 
Nome da Mulher:___________________________________________________  
 
Valores de Hemoglobina (g/dL): ___ ___, __ 
Peso1 (kg): ___ ___, ___ Peso2 (kg): ___ ___, ___ 
Comprimento/Altura1 (cm): ___ ___ ___, ___ Comprimento/Altura2 (cm): ___ ___ ___, ___ 
Circunf. Cintura1 (em Cm): ___ ___ ___, ___ Circunf. Cintura2 (em Cm): ___ ___ ___, ___ 
Circunf. Quadril1 (em Cm): ___ ___ ___, ___ Circunf. Quadril2 (em Cm): ___ ___ ___, ___ 
 
Nome da Criança: ____________________________________________  
Idade: _________ 
 
Valores de Hemoglobina (g/dL): ___ ___, __ 
Peso1 (kg): ___ ___, ___ Peso2 (kg): ___ ___, ___ 
Comprimento/Altura1 (cm): ___ ___ ___, ___ Comprimento/Altura2 (cm): ___ ___ ___, ___ 
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ANEXO K - Planilha de Acompanhamento e Controle do Trabalho de Campo 

MINISTÉRIO DA SAÚDE – COORDENAÇÃO GERAL DAS POLÍTICAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – CGPAN / UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA / CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NORDESTE I – CECAN NE1 / 

SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO – COORDENAÇÃO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
 
 

Mapa de acompanhamento e controle do trabalho de campo 
 

 
Município:______________________________________________      Área:____________________ 

 
Data: _____/______/ 2010      ACS:______________________ 

 
 

Nº QUES 
 

Nome da mãe Idade 
(anos) 

Nome da criança Idade 
(meses) 

Obs. 
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ANEXO L – Manual de Instrução do Fabricante 

http://exa-m.com.br/manuais/manual_agabe.pdf 

 
 
 

HEMOGLOBINÔMETRO AGABE 
MEDIDOR DE HEMOGLOBINA 

 

 
 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
Fabricado por 

 

 
 

EXA-M Instrumentação Biomédica Ltda. 
 
 
 
 
 


