
RESUMO

A anemia por deficiência de ferro é a doença nutricional mais pre-
valente no mundo, sobretudo na infância, constituindo-se sério
problema de Saúde Pública. No Brasil, os dados disponíveis apre-
sentam ampla variação de cunho regional, com tendência a
aumento de prevalência em seus índices mais recentes. Neste
estudo de revisão, seus aspectos epidemiológicos, fatores cau-
sais, grupos de risco e seus impactos sobre o indivíduo são
salientados. Novas estratégias de prevenção e intervenções de
caráter populacional são apresentadas como formas alternativas
na sua abordagem, com resultados promissores.
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EPIDEMIOLOGIA

A anemia carencial constitui sério problema de Saúde
Pública no mundo, atingindo mais de 2 bilhões de pes-
soas, sobretudo em países subdesenvolvidos e em popula-
ções desfavorecidas. Estima-se que sua prevalência seja
quatro vezes maior em países em desenvolvimento.
Mesmo em países ricos, a anemia apresenta índices cres-
centes de prevalência, tornando-se fator de relevância clí-
nica, epidemiológica e social. Os grupos que apresentam
as maiores taxas de prevalência são mulheres gestantes
(cerca de 50%), lactentes entre 1 e 2 anos (48%), escola-
res (40%), mulheres não-gestantes (35%), adolescentes
(30-55%) e pré-escolares (25%). As estimativas disponí-
veis sobre sua prevalência são, muitas vezes, limitadas aos
registros clínicos ou inquéritos populacionais restritos e
poucos países possuem dados representativos. A OMS
tem proposto a classificação de países com relação ao nível
de significância em Saúde Pública da anemia em: baixo
(<15%), médio (15-40%) e alto (>40%) 1,2. No sudeste da
Ásia a prevalência de anemia é de aproximadamente  50 –
70% entre grupos populacionais específicos (gestantes e
pré-escolares). Segundo relatório das Nações Unidas para
a América Latina a prevalência global encontrada foi de

26% para crianças de 5 a 12 anos e 30% para gestantes 3.
Em 1996, estimativa feita pela Organização
Panamericana de Saúde com base em estudos locais e/ou
estaduais, apontou o Peru como país de maior prevalên-
cia de anemia (57%) em toda a América Latina e Caribe
em crianças de 0 a 4 anos, seguido do Brasil, com preva-
lência estimada de 35% 4.

No Brasil, a carência de inquéritos populacionais
amplos dificulta a avaliação do problema para toda a
população. A anemia está freqüentemente associada com
condições sócio-econômicas desfavoráveis, acarretando
diferenças na sua distribuição por regiões brasileiras,
registrando-se maiores índices nas áreas mais pobres do
país 5. Estudos realizados nos estados da Paraíba 6 e  São
Paulo 7 evidenciam tendência ao aumento da freqüência
de anemia apesar dos avanços terapêuticos e do aumento
do conhecimento sobre as formas de profilaxia. A Tabela
1 apresenta alguns dos levantamentos realizados em várias
regiões do país. 

Embora as anemias carenciais sejam amplamente estu-
dadas, continuam  merecendo atenção especial por parte
das autoridades de saúde, sobretudo a anemia por deficiên-
cia de ferro. O reconhecimento dos grupos de risco, dos
fatores  associados e o diagnóstico precoce interferem no
curso natural da doença, prevenindo danos futuros, às vezes
de caráter irreversível.19
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Temas não menos relevantes, tais como a desnutrição e
a mortalidade infantil apresentaram profundas mudanças
em seus perfis nesta última década. Através de ações básicas
e programas simultâneos, capazes de envolver os profissio-
nais da saúde, surgiram soluções simples, inteligentes e efi-
cazes, a custo reduzido, refletindo na melhoria sensível dos
marcadores de saúde, sem grandes alterações na distribui-
ção de renda da nossa população. A realidade observada em
relação à anemia ferropriva  nos remete ao oposto, verifi-
cando-se piora de indicadores em estudos recentes20 .

FATORES CAUSAIS E CONSEQÜENCIAS 
DA DEFICIÊNCIA DE FERRO

As anemias carenciais ocorrem por deficiência da pro-
dução de eritrócitos, devido à falta de elementos essen-
ciais para sua formação e diferenciação. Os principais
fatores são a deficiência de ferro, de vitamina B12 e de
ácido fólico. Outras anemias relacionadas às deficiências
de  proteínas, vitamina C, riboflavina  e outras vitaminas
possuem menores taxas de ocorrência21. 

A anemia ferropriva pode ser causada por baixas reser-
vas  de ferro ao nascimento, ingestão e/ou absorção insu-
ficientes,  perda excessiva de ferro 22. Na instalação da
deficiência de ferro ocorrem três estágios, de caráter pro-
gressivo: há  diminuição dos níveis de ferro no organismo,
com redução nos seus depósitos, observada através da
queda na ferritina sérica (<12,0 mg/L); a seguir, instala-se
a segunda fase com  eritropoiese deficiente, caracterizada
por diminuição do ferro sérico, saturação de transferrina

abaixo de 16% e elevação da protoporfirina eritrocitária;
no terceiro estágio, ocorre queda na síntese de hemoglo-
bina, instalando-se a anemia. As hemácias tornam-se
microcíticas e hipocrômicas 23,24. Estima-se que a preva-
lência da deficiência de ferro seja de 2,0 a 2,5 vezes a 
da anemia2.

Após seis meses de idade as crianças são mais vulnerá-
veis à anemia ferropriva, devido ao esgotamento das reser-
vas de ferro provenientes da gestação e da baixa ingestão
pela dieta 25. Nesse período há aumento da demanda orgâ-
nica por ferro em virtude do acelerado ritmo de cresci-
mento, especialmente nos primeiros dois anos de vida.
Curta duração do aleitamento materno exclusivo,  intro-
dução tardia de alimentos ricos em ferro e  consumo insu-
ficiente e/ou inadequado de estimuladores da sua absor-
ção podem ser considerados  fatores predisponentes  para
o desenvolvimento de anemia ferropriva.

O ferro apresenta-se sob duas formas nos alimentos:
heme (de origem animal) e não-heme (cereais e hortali-
ças). O ferro heme possui biodisponibilidade bastante ele-
vada; já o não-heme é absorvido em apenas 10 % pelo
organismo, sendo fortemente influenciado por vários
componentes da dieta. A absorção intestinal do elemento
envolve mecanismo complexo, na dependência da presen-
ça de substâncias facilitadoras e inibidoras26,27. Baixo con-
sumo de vitamina C (ácido ascórbico) e vitamina A,
excesso de cálcio e ácido fítico (contido em vegetais como,
por exemplo, a couve) e aumento na absorção de chum-
bo por intoxicação, são fatores dietéticos que influenciam
a absorção de ferro. O ácido ascórbico e a vitamina A têm
grande efeito na biodisponibilidade de ferro da dieta e
atuam diretamente em vários processos metabólicos no
cérebro. Os fitatos inibem a absorção não só do ferro, mas
também do zinco. A deficiência conjunta de zinco e ferro
pode afetar a performance mental28. Estudos em seres
humanos mostraram que o cálcio reduz a absorção de
ferro em até 60%, sendo recomendada a redução no con-
sumo de alimentos lácteos junto às refeições contendo
ferro heme - de origem animal.

As infecções parasitárias por Necator americanus,
Trichiuris trichiura, Ancylostoma duodenalis e Schistosoma
mansoni podem desencadear perdas fecais de sangue,
variando com a intensidade de infestação. Além das ver-
minoses, as diarréias freqüentes e o uso contínuo de ácido
acetilsalicílico podem levar a uma perda significativa 
de ferro29 .

O déficit de ferro pode levar a alterações de pele e
mucosas, baixo peso para a idade, alterações gastrointesti-
nais, redução do trabalho físico e mental devido à limita-
ção do transporte de oxigênio, perda do apetite, adinamia
e diminuição da função imunitária . Além disso, a defi-
ciência de ferro pode causar alterações na função cerebral,

Tabela 1 - Prevalência de anemia em crianças nas diferentes regiões do
país 6-18

Referência Local Amostra Idade Prevalência
(%)

Schimitz, 1998 

Distrito. Federal

Brasília (DF) 279 6 m – 3 anos 28.7

Osório, 1997 Estado (PE) 777 6 – 60 meses 40.9

Oliveira, 1992 Estado (PB) 1.287 6 m – 5 anos 36.4

Nordeste

Turconi, 1992 Bento Gonçalves (RS) 168 6 – 12 anos 21.4

Neuman, 1996 Criciúma (SC) 476 0 – 36 meses 60.4

Silva, 1997 Porto Alegre (RS) 557 0 – 36 meses 47.8

Sul

Lacerda, 1993 Rio de Janeiro (RJ) 288 12 – 18 meses 50.0

Monteiro, 1985 São Paulo (SP) 902 0 – 60 meses 35.6

Almeida, 1999 Vitória (ES) 760 6 m – 6 anos 28.6

N. de Almeida, 1999 Pontal (SP) 115 12 – 72 meses 68.7

Monteiro, 1996 São Paulo (SP) 1.256 0 – 60 meses 46.9

Lamounier, 1998 Carrancas (MG) 400 6 m – 6 anos 47.2

Norton,1996 Rio Acima (MG) 332 07 – 15 anos 36.2

Capanema, 2001 Belo Horizonte (MG) 322 6 m – 6 anos 47.8

Sudeste
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dependendo da idade do paciente, duração e gravidade do
quadro anêmico, repercutindo em um prejuízo no desen-
volvimento psicológico e cognitivo. Na criança, o trata-
mento da deficiência de ferro produz melhora na atenção,
não alterando significativamente o déficit de aprendizado
conceitual. Em estudo comparativo pareado entre crian-
ças previamente hígidas e portadoras de anemia ferropri-
va submetidas à reposição com sais de ferro, observou-se
que os casos de anemia moderada (Hb < 10,0 g/dL),
mesmo submetidos a tratamento adequado, apresenta-
ram, a longo prazo, performance inferior nos testes men-
tais e motores comparados aos demais 30. No Chile, crian-
ças avaliadas prospectivamente desde os primeiros meses
de vida, ao alcançarem 10 anos de idade, foram submeti-
das a testes específicos para avaliação de rendimento esco-
lar. Diferenças significativas foram observadas entre crian-
ças com e sem antecedentes de anemia, com efeitos nega-
tivos sobre o desenvolvimento psicomotor associados
àquelas previamente anêmicas 31.

A Sociedade Brasileira de Pediatria, através do seu
Departamento de Nutrição,  recomenda o uso de ferro
elementar para profilaxia da anemia ferropriva, como
exposto abaixo:

recém-nascidos a termo, de peso adequado à idade
gestacional, em aleitamento materno: 1mg de ferro ele-
mentar/Kg/dia do 6º ao 24º mês de vida; em aleitamen-
to artificial: a partir do desmame até o 24º mês de vida na
mesma dose; 

prematuros e recém-nascidos de baixo peso: a partir
do 30º dia de vida: 2mg/Kg/dia durante 2 meses. Após
este prazo, mesmo esquema dos recém-nascidos a termo. 

No entanto, na população usuária da rede pública de
serviços, esse tipo de prevenção nem sempre é alcançada.
Verifica-se que  falta de recursos financeiros,  ausência de
ações políticas específicas (limitadas a simples prescrição
do medicamento) e baixa adesão ao tratamento contri-
buem para a redução na eficácia terapêutica e a manuten-
ção das altas taxas de prevalência.

GRUPOS DE RISCO

Freqüentemente a anemia está ligada a outras condi-
ções clínicas, formando um círculo vicioso ligado à des-
nutrição´infecção, contribuindo para a piora nos seus
índices, sobretudo nas classes econômicas menos favoreci-
das. Evidências sugerem que, na atualidade, especialmen-
te nos dois primeiros anos de vida, a anemia carencial seja
mais freqüente que a desnutrição32 . Estudos demonstram
que o risco da anemia é maior no primeiro ano de vida
(de 33,7% para 71,8% entre o primeiro e o segundo
semestre), mantendo-se elevado no segundo ano de vida
(65,3%), retrocedendo gradualmente a partir do terceiro

ano14. Tendência semelhante foi registrada na Paraíba,
sendo o segundo ano de vida considerado o período de
maior vulnerabilidade6 . O uso do leite de vaca antes de
seis meses de idade, baixo peso ao nascimento e  uso de
fórmulas enriquecidas com ferro por período inferior a
seis meses estão associados à anemia ferropriva dos lacten-
tes entre 10 e 14 meses33. Baixas reservas de ferro ao nas-
cimento,  desmame precoce com conseqüente oferta de
alimentos de menor biodisponibilidade,   fases de cresci-
mento acelerado com rápida expansão da massa corporal,
aliados a fatores culturais e socioeconômicos justificam o
risco aumentado para a deficiência de ferro em crianças
com idade inferior a 24 meses. 

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

Anemias carenciais representam grande desafio em
saúde pública, não somente em nosso meio. Em 1996, o
Fundo das Nações Unidas para Crianças (UNICEF)
patrocinou estudos para controle e profilaxia de anemia
ferropriva. Embora a intervenção proposta (xaropes e
gotas de sais de ferro) fosse eficaz, não teve efetividade 34.
Verificou-se baixa adesão ao  programa em virtude  dos
efeitos colaterais do medicamento (intolerância gastroin-
testinal, alterações na cor e consistência das fezes, impreg-
nação de ferro nas fraldas e nos dentes), do esquema de
administração em dose diária por tempo prolongado,
além de aspectos socioculturais. 

Nos países desenvolvidos existe grande preocupação
com a precocidade no diagnóstico e no desenvolvimento
de estratégias de prevenção. No Reino Unido, em estudo
longitudinal, observou-se que baixos níveis de hemoglo-
bina aos 8 meses de idade (Hb < 9,5g/dL) estavam asso-
ciados com danos ao desenvolvimento motor após 18
meses, levando a uma proposição de screening para ane-
mia com 8 meses ou menos 35. Nos Estados Unidos, a
Academia Americana de Pediatria recomenda screening
com dosagem de hemoglobina ou hematócrito entre 9 e
12 meses para todas as crianças, e dosagem adicional entre
1 e 5 anos nos grupos de risco, além de promover medi-
das para prevenção da deficiência de ferro 36 . Estas medi-
das incluem aleitamento materno nos primeiros 6 a 12
meses; em caso de uso de fórmulas, uso de fórmulas for-
tificadas com ferro; não uso do leite de vaca no primeiro
ano de vida pelo risco aumentado de sangramento gas-
trointestinal oculto; nos casos de introdução de alimentos
sólidos, entre 4 e 6 meses, eles deverão conter cereais enri-
quecidos com ferro.

No Brasil, apesar de todo o conhecimento alcançado,
a questão da anemia ainda está longe de ser resolvida. Do
ponto de vista coletivo, há ausência de programas de
ampla cobertura e de recursos específicos para a  preven-
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ção e controle. Em nível individual falta maior envolvi-
mento dos profissionais da área da saúde, no sentido de
promover medidas capazes de interferir no curso natural
da doença e antecipar o seu diagnóstico. As estratégias
mais recentes desenvolvidas em nosso meio para o com-
bate ao problema são a suplementação medicamentosa, a
fortificação dos alimentos e até mesmo a fortificação com
sais de ferro da água consumida41, com resultados 
promissores. 

Recentemente vários estudos têm sugerido formas
alternativas ao esquema convencional de suplementação
com administração de doses a intervalos maiores (a cada
dois ou três dias na semana ou, até mesmo, dose 
única semanal) ou a oferta de ferro e outros micronutrien-
tes em saches42, com bons resultados: redução nos efeitos
colaterais e maior adesão ao tratamento.

A utilização de alimentos fortificados com ferro, tais
como as farinhas de trigo e de milho e o leite têm se
mostrado eficazes. Na cidade de São Paulo, o forneci-
mento de leite enriquecido com ferro e vitamina C a
crianças de 6 a 18 meses associou-se à redução na ane-
mia de 72,6% para 38,9% após 3 meses de uso, e  de
18,5% após 6 meses 43.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deve-se ressaltar a elevada prevalência da deficiência
de ferro  em crianças com idade inferior a 24 meses, sendo
esse grupo específico o que requer maior atenção quanto
as estratégias de controle, sobretudo pela possibilidade de
danos potenciais ao desenvolvimento neuropsicomotor.
Idealmente, o diagnóstico da deficiência de ferro deverá
preceder ao aparecimento da anemia, gerando melhor
prognóstico. Na definição do tipo de anemia, eritrograma
com contagem de reticulócitos, ferritina sérica e capacida-
de de ligação do ferro são exames disponíveis na maioria
dos serviços, de fácil execução e de custo relativamente
baixos, podendo auxiliar o clínico diante de uma criança
suspeita. A possibilidade da detecção da deficiência de
ferro na sua fase inicial, durante a depleção de reservas,
antecipando o aparecimento da anemia, mostra-se um
grande desafio. A criação de um calendário específico para
sua triagem ainda no primeiro ano de vida, sugerido pela
Academia Americana de Pediatria, poderá contribuir para
uma mudança no seu perfil, permitindo ações individuais
e coletivas. Deve-se ressaltar que somente com ações de
caráter global e permanente, será possível alterar a situa-
ção da anemia carencial na infância em nosso meio.

SUMMARY

Iron deficiency anemia is the most prevalent nutritonal disorder of
the world, specially on the infancy, becoming a Public Health’s

serius problem. In Brazil, available works about the subject have
wide regional variations, with the tendency of a prevalence’s
increase in these most recent representative datas. In this
revision’s paper epidemiological aspects, cause factors, risk
groups, individual consequences of iron deficiency and new pre-
vention strategies was emphasized.

Keywords: Iron Deficiency Anemia; Nutritional Disorders;
Infancy; Prevention; Treatment
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