
PREVALÊNCIA DE ANEMIA SEGUNDO INDICADORES 
SOCIODEMOGRÁFICOS ENTRE CRIANÇAS DE 6 A 59 MESES: 
RESULTADOS DO ESTUDO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL 
(ENANI-2019) 

Introdução: Conhecer a prevalência de anemia em crianças menores de 5 
anos é fundamental para direcionar ações de saúde pública e evitar o 
comprometimento no crescimento linear e no desenvolvimento infantil. 
Objetivo: Descrever a prevalência de anemia em crianças com idade entre 6-
59 meses, segundo a faixa etária, sexo, macrorregião, cor ou raça e Indicador 
Econômico Nacional (IEN). Métodos: O Estudo Nacional de Alimentação e 
Nutrição (ENANI-2019) é um inquérito nacional domiciliar, realizado em 123 
municípios brasileiros, constituído por uma amostra de 12.545 domicílios e 
14.558 crianças (CAAE: 89798718.7.0000.5257). Foram coletados 8mL de 
sangue por punção venosa em 8.831 crianças. O hemograma foi realizado em 
analisador hematológico por citometria de fluxo. Foram avaliadas as 
concentrações séricas de ferritina por quimioluminescência e de proteína C 
reativa (PCR) por turbidimetria. O ponto de corte para avaliação da anemia foi 
hemoglobina (Hb) < 11g/dL. A anemia ferropriva foi avaliada usando os pontos 
de corte de Hb < 11g/dL, ferritina < 12μg/L, PCR ≤5 mg/L (na ausência de 
infecção/inflamação) e Hb < 11g/dL, ferritina < 30μg/L e PCR > 5mg/L (na 
presença de infecção/inflamação). A ausência de sobreposição de intervalos de 
confiança de 95% (IC95%) entre as prevalências foi indicativo de diferença 
estatisticamente significativa. Resultados: A prevalência de anemia foi de 
10,1% no Brasil (IC95%: 8,0-12,1); maior na região Norte (17,0%, IC95%: 11,9-
22,2) e menor na região Sul (7,6%, IC95%: 5,8-9,3). A prevalência de anemia 
foi maior nas crianças entre 6-23 meses (19,0%, IC95%: 15,8-22,1), em 
comparação às crianças entre 24-59 meses (5,6%, IC95%: 3,6-7,6) para o 
Brasil, e para todas as regiões (Norte 6-23 meses: 30,3%, IC95%: 24,1-36,5 vs. 
24-59 meses: 10,3%, IC95%: 5,5-15,1; Sudeste 6-23 meses: 17,6%, IC95%: 
12,9-22,4 vs. 24-59 meses: 3,0%, IC95%: 1,2-4,8; Sul 6-23 meses: 13,8%, 
IC95%: 9,6-18,0 vs. 24-59 meses: 4,5%, IC95%: 2,3-6,6 e Centro-Oeste 6-23 
meses: 19,2%, IC95%: 14,7-23,7 vs. 24-59 meses: 4,5%, IC95%: 2,7-6,3), 
sendo essas diferenças estatisticamente significativas, exceto para o Nordeste 
(6-23 meses: 18,8%, IC95%: 10,5-27,0 vs. 24-59 meses: 8,4%, IC95%: 2,1-
14,7). A prevalência de anemia foi maior entre o sexo masculino (10,5%, 
IC95%: 8,0-13,1) quando comparado ao sexo feminino (9,6%, IC95%: 7,3-
11,9). A prevalência foi maior para crianças pretas, menor para as crianças 
brancas (11,5%, IC95%: 6,3-16,7 vs. 8,1%, IC95%: 6,5-9,6). Crianças 
classificadas no 1º (13,1%, IC95%: 11,6-14,5), 2º (11,7%, IC95%: 8,4-15,1) e 
3º (12,5%, IC95%: 8,8-16,3) quintos da distribuição do IEN apresentaram 
prevalência significativamente maior de anemia do que aquelas no quinto 
superior (5,0%, IC95%: 2,4-7,6). A prevalência de anemia ferropriva no Brasil 
foi de 3,5% (IC95%: 2,8-4,3), e foi maior na região Norte (6,5%, IC95%: 5,1-
7,9) e menor na região Nordeste (2,7%, IC95%: 0,8-4,6). Crianças entre 6-23 
meses apresentaram maior prevalência de anemia ferropriva (7,9%, IC95%: 
5,8-10,1) em comparação àquelas entre 24-59 meses (1,3%, IC95%: 1,0-1,7) 
para o Brasil, e para todas as macrorregiões. Conclusão: A região Norte 
apresentou maior prevalência de anemia e de anemia ferropriva e entre 
crianças de 6 a 23 meses. Esses resultados poderão contribuir para a 
implementação e revisões de políticas públicas em alimentação e nutrição. 
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