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Resumo  
A anemia ferropriva é um problema de saúde pública e o estado nutricional exerce 
decisiva influência sobre a morbimortalidade infant il. As creches são uma alternativa 
de cuidado da criança, desenvolvendo trabalhos volt ados para alimentação, educação 
e desenvolv imento das crianças. Objetivou-se conhe cer o estado nutricional e os 
valores de hemoglobina de pré-escolares institucion alizados do município de Viçosa- 
MG e verificar a influência do tempo de permanência  na creche, em meses, sobre a 
prevalência de anemia nessas crianças. Foram avalia das 65 crianças, de ambos os 
sexos. Aferiu-se o peso e a estatura, utilizados pa ra classificação do índice IMC/idade, 
segundo a WHO/2006. Realizou-se a dosagem de hemogl obina por punção digital 
com a utilização de hemoglobinômetro digital portát il. As crianças foram divididas em 
três grupos de acordo com a data de admissão na cre che. No grupo 1 incluiu-se as 
crianças com um tempo de creche >=12 meses, no grup o 2 as com tempo < 12 meses 
e >= 6 meses e no grupo 3 as com tempo < 6 meses. P ara armazenamento e análise 
dos dados utilizou-se o software WHO Anthro e o Sigma Stat. Realizou-se o teste de 
normalidade de Kolmogorov-Smirnov e comparou-se as médias dos valores de 
hemoglobina entre os três grupos por meio de anális e de variância (ANOVA) seguida 
pelo teste de Tukey . 84,62% das crianças encontrav am-se eutróficas,15,38% com 
excesso de peso e 13,85% com anemia. Os valores de hemoglobina foram superiores 
(p=0,01) no grupo com mais de 12 meses de creche em  relação ao grupo com menos 
de seis meses. Estabelecer o perfil nutricional de pré-escolares contribui com a criação 
de políticas que busquem reverter possível quadro e pidemiológico detectado. 
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