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Objetivo: Estimar a prevalência de anemia ferropriva em crianças residentes em muni-

cípios participantes do plano “Brasil Sem Miséria” da região Sul. Metodologia: Estudo 

multicêntrico transversal realizado em amostra de 48 municípios integrantes do plano 

“Brasil Sem Miséria” distribuídos na região Sul com crianças entre 12 e 59 meses de 

idade, cadastradas nas Unidades de Saúde. Foi aplicado questionário estruturado aos 

responsáveis pelas crianças para obtenção das informações sociodemográficas e rea-

lizada coleta de sangue. A concentração de hemoglobina foi verificada imediatamente 

após a coleta de sangue venoso por meio de hemoglobinômetro portátil. Considerou-se 

anemia o valor de hemoglobina < 11 g/dL. Estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética. 

Os dados foram submetidos à dupla digitação e validados no programa Epi-Data® 

3.2 e analisados no programa SPSS 19.0. Resultados: Avaliaram-se 1.567 crianças 

com média de idade de 34,71 (±13,65) meses sendo 51,8% (811) do sexo masculino. 

Em relação às características sociodemográficas, 7,4%(90) das mães tinham menos 

de vinte anos de idade, 50,9% (770) apresentaram escolaridade igual ou inferior a 

oito anos de estudo, e 31,7%(384) das famílias tinham renda familiar inferior a um 

salário mínimo. A prevalência de anemia ferropriva entre as crianças (n=1.511) foi 

de 5,4%(24) no Estado do Paraná, 4,2% (20) em Santa Catarina e 5,0% (25) no Rio 

Grande do Sul. A prevalência de anemia no total da amostra foi de 4,9% (74) e média 

de hemoglobina 12,78 (±1,12) g/dL. Conclusão: Conclui-se, que neste grupo conside-

rado de alta vulnerabilidade social, a prevalência de anemia é considerada aceitável 

segundo a classificação da Organização Mundial da Saúde.
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