
PREVALÊNCIA DA DEFICIÊNCIA DE VITAMINA A SEGUNDO 

INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS ENTRE CRIANÇAS DE 6 A 59 

MESES: RESULTADOS DO ESTUDO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 

INFANTIL (ENANI-2019) 

Introdução: A deficiência de vitamina A (DVA) em crianças menores de 5 anos 

é considerada um importante problema de saúde pública. O último inquérito de 

abrangência nacional que avaliou as prevalências de DVA em crianças menores 

de 5 anos foi a Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde realizada em 2006. 

Objetivo: Descrever a prevalência de DVA entre crianças brasileiras entre 6-59 

meses, segundo macrorregiões, sexo, faixa etária, cor ou raça e Indicador 

Econômico Nacional (IEN). Métodos: O Estudo Nacional de Alimentação 

Nutrição Infantil (ENANI-2019) consiste em um inquérito populacional de base 

domiciliar, realizado em 123 municípios brasileiros. A amostra incluiu 14.558 

crianças residentes em 12.524 domicílios. A coleta de dados aconteceu em duas 

visitas. Na primeira foi feita a aplicação do questionário geral, recordatório de 

24h, e a avaliação antropométrica. Na segunda visita ocorreu a coleta de sangue. 

Foram coletados 8 mL de sangue por meio de punção venosa, distribuídos no 

tubo trace (6 mL) e tubo EDTA (2 mL). A análise para identificação de DVA foi 

realizada em soro pelo método de cromatografia líquida de alta eficiência e foi 

classificada como valores <0,7 µmol/L. A ausência de sobreposição de intervalos 

de confiança de 95% (IC95%) entre as prevalências foi indicativo de diferença 

estatisticamente significativa. Resultados: Das 14.558 crianças participantes do 

ENANI-2019, 8.829 realizaram coleta de sangue, e dessas 8.393 possuem 

dados de vitamina A. A prevalência de DVA no Brasil foi de 6,0% (IC95%: 5,2-

6,9), sendo maior na região Centro-Oeste (9,5%, IC95%: 6,9-12,0), seguido das 

regiões Sul (8,9%, IC95%: 5,5-12,3), Norte (8,3%, IC95%: 6,1-10,6), Nordeste 

(5,2%, IC95%: 3,7-6,7) e Sudeste (4,3%, IC95%: 3,2-5,4). Não houve diferença 

significativa na prevalência de DVA entre os sexos (meninas: 5,7%, IC95%: 4,6-

6,8; meninos: 6,3%, IC95%: 5,1-7,5) nem entre as faixas etárias de 6-23 meses 

(6,4%, IC95%: 5,1-7,5) e 24-59 meses (5,9%, IC95%: 4,9-6,8). A prevalência de 

DVA foi maior em pretos (8,5% IC95%: 3,6-13,3), seguidos de brancos (6,0% 

IC95%: 4,8-7,3) e pardos (5,7% IC95%: 4,5-6,9). A prevalência foi maior em 

crianças do 1° quinto do IEN (9,0% IC95% 7,7-10,3), quando comparadas 

àquelas do 4° (4,8% IC95%: 2,7-6,8) e 5° (3,7% IC95%: 1,5-5,9) quintos. 

Conclusão: A prevalência de DVA em crianças brasileiras entre 6-59 meses foi 

mais elevada nas regiões Centro-Oeste e Sul, em crianças pretas e pertencentes 

ao menor quintil do IEN. Os resultados obtidos ENANI-2019 são de grande 

relevância para monitoramento e reformulações das políticas públicas de acordo 

com o cenário atual das deficiências de micronutrientes. 
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