
CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES – UNIT 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA 

 

ERIKA LOPES DE OLIVEIRA  

ROBEANYA PEREIRA SANTOS DA SILVA  

 

 

 

 

 

FREQUÊNCIA DA ANEMIA FERROPRIVA EM CRIANÇAS 

ATENDIDAS EM UM LABORATÓRIO DE REDE PÚBLICA NA 

CIDADE DE MARAGOGI – ALAGOAS 

 

 

 

 

 

 

 

MACEIÓ - AL 

2016   



ERIKA LOPES DE OLIVEIRA 

ROBEANYA PEREIRA SANTOS DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREQUÊNCIA DA ANEMIA FERROPRIVA EM CRIANÇAS 

ATENDIDAS EM UM LABORATÓRIO DE REDE PÚBLICA NA 

CIDADE DE MARAGOGI – ALAGOAS 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado, como requisito parcial para 

a obtenção do título de Bacharel em 

Biomedicina do Centro Universidade 

Tiradentes – UNIT. 

Orientadora: Prof.ª Dra. Maria Anilda dos 

Santos    Araújo 

 

 

 

 

 

MACEIÓ – AL 

2016 



ERIKA LOPES DE OLIVEIRA 

ROBEANYA PEREIRA SANTOS DA SILVA 

 

 

 

FREQUÊNCIA DA ANEMIA FERROPRIVA EM CRIANÇAS 

ATENDIDAS EM UM LABORATÓRIO DE REDE PÚBLICA NA 

CIDADE DE MARAGOGI – ALAGOAS 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado, 

como requisito parcial para a obtenção do título 

de Bacharel em Biomedicina do Centro 

Universitário Tiradentes – UNIT. 

 

Data de defesa: 06 de dezembro de 2016.  

Resultado: ______________________ 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________________ 
Prof.ª Dra. Maria Anilda dos Santos Araújo 

Centro Universitário Tiradentes - UNIT 
Orientadora 

 
_______________________________________________ 

Prof.º Dr. Rafael Vital dos Santos 
Centro Universitário Tiradentes – UNIT 

Avaliador  
 

_______________________________________________ 
 Prof.ª Dra. Sabrina Gomes de Oliveira 
Centro Universitário Tiradentes - UNIT 

Avaliadora  



  
FREQUÊNCIA DA ANEMIA FERROPRIVA EM CRIANÇAS ATENDIDAS EM UM 

LABORATÓRIO DE REDE PÚBLICA NA CIDADE DE MARAGOGI – ALAGOAS 

FREQUENCY OF FERROPRIVAL ANEMIA IN CHILDREN SERVED IN A PUBLIC 

NETWORK LABORATORY IN THE CITY OF MARAGOGI – ALAGOAS 

 

Erika Lopes De Oliveira¹;  
Robeanya Pereira Santos Da Silva¹;  

Maria Anilda Dos Santos Araújo². 
 

¹ Bacharelanda em Biomedicina do Centro Universitário Tiradentes (UNIT) 
² Doutora em Biologia de Fungos e Docente da cadeira de microbiologia do Centro Universitário 
Tiradentes-UNIT 
 

RESUMO: A anemia é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um estado 
em que a concentração da hemoglobina do sangue é normalmente baixa. Considera-se que 
cerca de 90% das ocorrências de anemia estejam relacionadas à deficiência de ferro 
(CASTRO et al., 2011). No Brasil, não há levantamento nacional, somente estudos em 
diferentes regiões, que indicam a prevalência da anemia, avalia-se que cerca de 4,8 milhões 
de pré-escolares sejam atingidos por ela (JORDÃO et al., 2009). A presente pesquisa teve 
como objetivo conhecer a frequência da anemia ferropriva em crianças, bem como avaliar 
os principais fatores e dados epidemiológicos. Os dados foram obtidos através dos índices 
hematrimétricos dos hemogramas de crianças de 0 aos 12 anos de idade durante o período 
de 2013 a 2015. Dos 200 pacientes analisados 120 (60%) apresentaram diagnostico 
confirmado de anemia ferropriva, sendo o gênero feminino o mais acometido com 61 (51%). 
A faixa etária de maior ocorrência foi a compreendida entre 0 aos 3 anos com 56 (46%). 
Portanto, diante dos dados apresentados neste estudo confirma-se a frequência da anemia 
ferropriva em crianças menores, devido às condições dietéticas e fatores socioeconômicos 
da população. Com isso, destaca-se a importância do acompanhamento e a implementação 
de ações assistenciais, para que ocorra o controle do problema por parte dos órgãos 
competentes. 
 
PALAVRAS CHAVE: Anemia ferropriva. Crianças. Frequência. 
 
ABSTRACT: Anemia is defined by the World Health Organization (WHO) as a state in which 
blood hemoglobin concentration is usually low. It is estimated that about 90% of the 
occurrences of anemia are related to iron deficiency (CASTRO et al., 2011). In Brazil, there 
is no national survey, only studies in different regions, which indicate the prevalence of 
anemia, it is estimated that about 4.8 million preschoolers are reached by it (JORDÃO et al., 
2009). The present study aimed to know the frequency of iron deficiency anemia in children, 
as well as to evaluate the main factors and epidemiological data. The data were obtained 
through hematricometric indexes of hemograms of children aged 0 to 12 years during the 
period from 2013 to 2015. Of the 200 patients analyzed, 120 (60%) had a confirmed 
diagnosis of iron deficiency anemia, and the female gender was the most affected With 61 
(51%). The most frequent age group was between 0 and 3 years old, with 56 (46%). 
Therefore, the data presented in this study confirms the frequency of iron deficiency anemia 
in younger children due to dietary conditions and socioeconomic factors of the population. 
With this, the importance of monitoring and implementing assistance actions is highlighted, 
so that the competent bodies can control the problem. 
 
KEYWORDS: Iron deficiency anemia. Children. Frequency. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 A anemia é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um 

estado em que a concentração da hemoglobina do sangue é normalmente baixa em 

decorrência da deficiência de um ou mais nutrientes importantes, qualquer que seja 

a origem dessa carência. Considera-se que cerca de 90% das ocorrências de 

anemia estejam relacionadas a deficiência de ferro (CASTRO et al., 2011). No Brasil, 

não há levantamento nacional da prevalência da anemia, somente estudos em 

diferentes regiões, que indicam a prevalência da doença, avalia-se que cerca de 4,8 

milhões de pré-escolares sejam atingidos por ela (JORDÃO et al., 2009). As 

anemias são definidas como uma carência do suprimento de oxigênio (O²), para 

todos os tecidos do organismo, que pode acontecer tanto pela diminuição na 

quantidade de eritrócitos e/ou pelo percentual de hemoglobina (AZEVEDO, 2008).  

Atualmente a carência de ferro vem sendo o principal motivo de anemias, 

sendo que a grande maioria das ocorrências relatadas no mundo deve-se a carência 

deste nutriente. Esse caso é agravado em países em desenvolvimento, como o 

Brasil. As crianças em idade pré-escolar são consideradas o grupo mais vulnerável a 

anemia por deficiência de ferro, sendo um grave problema de saúde pública. A 

anemia pode prejudicar o desenvolvimento mental, físico e de crescimento das 

crianças (CASTRO et al., 2011). 

A anemia por carência de ferro decorre de um período longo de balanço 

negativo em meio a quantidade de ferro biologicamente presente no organismo e a 

necessidade orgânica desse oligoelemento (JORDÃO et al., 2009). Nesse tipo de 

anemia verifica-se a redução dos níveis de ferro no plasma. Os sítios de estoque de 

ferro dos macrófagos estão esgotados, consequentemente, é incapaz de abastecer 

o plasma, desta forma, a concentração de ferro diminui a um grau que delimitam a 

eritropoese (CARVALHO et al., 2006). 

A anemia ferropriva é dividida em três estágios: o primeiro estágio é 

caracterizado pela redução de ferritina sérica que é armazenada no fígado e está 

associada ao estoque de ferro; no segundo estágio ocorre a redução da 
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concentração de ferro sérico no plasma e a elevação da capacidade de ligação do 

ferro a transferrina; o terceiro estágio é onde a anemia já está instalada, desta forma 

as hemácias que eram normocíticas e normocrômicas devido às alterações passam 

a ser hemácias microcítica e hipocrômicas (HADLER et al., 2002). 

Na ferropênia a hemoglobinização apresenta déficit na produção de eritrócitos 

microcíticos e hipocrômicos. Desta forma o Volume Corpuscular Médio (VCM) da 

hemácia diminui de maneira proporcional a hemoglobina, frequentemente é menor 

que 80 fentolitros (fl). A anisocitose (RDW) é maior que 15% na maioria dos casos. 

O ferro e a ferritina estarão diminuídos, a hemoglobina A2 estará diminuída (< 3,5%).  

Na anemia ferropriva intensa podem ser encontradas nos achados laboratoriais 

algumas poiquilocitose, como: células em alvo, dacriócitos e hemácias com 

pontilhado basófilo (BACHA et al., 2012). 

A anemia ferropriva, em termos de saúde pública, não decorre apenas da 

intensidade de sua ocorrência, no entanto, especialmente das consequências 

deletérias que causa à saúde da criança, como diminuição de capacidade no 

processo de aquisição de conhecimento (cognição), repercussões negativas no 

desenvolvimento psicomotor e podem causar danos à imunidade celular deixando as 

células menos resistentes às infecções. Evidências atuais mostraram que 200 

milhões de crianças menores de cinco anos, que moram em países em 

desenvolvimentos, não alcançam seu potencial de desenvolvimento (BORTOLINI e 

VITOLO, 2010). 

A insuficiência de pesquisas populacionais amplas no Brasil prejudica a 

análise do problema para sociedade. A anemia está continuamente ligada às 

condições socioeconômicas inadequadas, provocando discrepâncias na sua divisão 

por regiões, desta forma os maiores índices registrados foram nas regiões mais 

desfavorecidas do país. Pesquisas efetuadas nos estados da Paraíba e São Paulo 

mostram uma propensão para o aumento da frequência de anemia mesmo com os 

avanços terapêuticos e a ampliação do conhecimento dos meios de prevenção 

(CAPANEMA et al., 2003). 

Mediante aos fatos apresentados, justifica-se a necessidade de ampliação do 

conhecimento a respeito da insuficiência férrica, uma vez que é responsável por 

acometer um elevado número de pacientes no Brasil. Neste contexto, busca-se 
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despertar o interesse por um acompanhamento mais qualificado, e verificar a idade 

das crianças que mais estão sendo acometidas em virtude desta anemia na cidade 

de Maragogi. Pela ausência de estudos na referida cidade é importante alertar a 

população dos perigos, visto que essa anemia é muito comum no mundo e a falta de 

informação adequada pode acarretar sérios problemas para a saúde da criança. 

A presente pesquisa tem como objetivos conhecer a frequência da anemia 

ferropriva em crianças de 0 aos 12 anos de idade atendidas no laboratório de rede 

pública Eurico Wanderley na cidade de Maragogi - Alagoas, bem como avaliar dados 

epidemiológicos e principais fatores que podem influenciar esta anemia em crianças. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1. Amostra analisada (amostragem por conveniência)  

 

Foram utilizados dados dos hemogramas de 200 crianças de 0 aos 12 anos 

de idade atendidas no laboratório de análises clínicas Eurico Wanderley na cidade 

de Maragogi – Alagoas durante o período de 2013 a 2015. 

 

2.2. Análises de dados 

 

Os dados coletados foram dispostos no banco de dados criado no Microsoft 

Excel e, posteriormente, analisados por meio de estatística descritiva simples. Para 

preservação dos aspectos éticos da pesquisa com seres humanos, foram seguidas 

as disposições da resolução 466/12. 
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2.3. Critérios de Inclusão e Exclusão da Pesquisa  

 

Foram incluídos na pesquisa crianças de 0 a 12 anos de idade e que 

realizaram o hemograma nos anos de 2013 a 2015. Foram excluídos da pesquisa 

resultados com informações incompletas, ou seja, hemogramas sem descrição de 

idade e/ou gênero e hemogramas realizados através de procedimentos manuais 

sem a utilização de aparelho automatizado.  

 

2.4. Isenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

Por se tratar de um estudo observacional retrospectivo e não intervencionista 

e que dispensa a coleta de informações direta com o sujeito da pesquisa, foi 

solicitado isenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

2.5. Parecer do Comitê de Ética 

O projeto foi submetido ao comitê de ética em pesquisa do Centro Universitário 

Tiradentes - UNIT e obteve parecer favorável com protocolo 1.844.136. (Anexo) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 200 pacientes analisados, 120 (60%) apresentaram diagnostico 

confirmado de anemia ferropriva e 80 (40%) não apresentaram, como mostra a 

tabela 1. Esses dados diferem dos observados por Almeida et. al., (2004), onde 

verificaram 51,3% dos casos diagnosticados de anemia ferropriva. Segundo a OMS 

os parâmetros a serem considerados para estabelecer a anemia são limites 

inferiores do normal para o número de eritrócitos (3,8 milhões/mm³), hemoglobina (< 

de 11g/dl), hematócrito (32%), VCM (67 fl), HCM (22 pg) e o CHCM (32%). 

 Vale ressaltar, que no Brasil as pesquisas populacionais apontam a anemia 

ferropriva como à carência nutricional de maior prevalência, ultrapassando até a 
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desnutrição. A variação da prevalência é de 22,7 a 77,0%, nas diversas regiões 

brasileiras e essas diferenças estão ligadas a fatores socioeconômicos (CARDOSO 

et al., 2008). 

Tabela 1. Frequência da anemia ferropriva em crianças atendidas em um laboratório de rede pública 

na cidade de Maragogi – Alagoas. 

 

     Ocorrência   

Pacientes n % 

Com anemia 120 60 

Sem anemia 80 40 

Total de amostras 200 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Avaliando a frequência da anemia ferropriva em crianças no ano de 2013 dos 

65 hemogramas analisados 43 (21,5%) apresentaram diagnostico confirmado da 

anemia ferropriva e 22 (11%) não tinham anemia ferropriva, em 2014 dos 70 

analisados 40 (20%) apresentaram diagnostico confirmado e 30 (15%) não, em 2015 

dos 65 analisados apenas 37 (18,5%) apresentaram diagnostico confirmado e 28 

(14%) não. Como apresenta o gráfico 1.  

Baseado nas análises dos hemogramas foi confirmado à diminuição gradativa 

dos casos de anemia, acredita-se que, essa pequena diminuição no percentual dos 

casos esteja relacionada com as melhorias nas condições socioeconômicas, maior 

acesso a informações e maneiras preventivas.  
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Gráfico 1. Distribuição dos casos de anemia ferropriva entre o ano de 2013 – 2015 em crianças 

atendidas em um laboratório de rede pública na cidade de Maragogi – Alagoas. 

 

 Fonte: Dados da pesquisa  

A faixa etária de maior ocorrência foi a compreendida entre 0 aos 3 anos com 

46%, seguida da faixa etária de 4 aos 6 anos com 32%. Em relação ao gênero o 

mais acometido foi o feminino com 51%. Como mostra a tabela 2. Os resultados 

obtidos concordam com os dados observados por Monteiro et al. (2000), onde 

demonstraram que o risco da anemia é maior no primeiro ano de vida, mantendo-se 

elevado no segundo ano de vida, retrocedendo gradualmente a partir do terceiro 

ano.  

De acordo com a OMS no Brasil 30% das crianças menores de cinco anos de 

idade e 55% das crianças com 6 a 18 meses são anêmicas, sendo considerada na 

América Latina a segunda maior prevalência. Um dos principais motivos dessa 

anemia ser frequente em crianças é pela alimentação carente em ferro (JORDÃO et 

al., 2009). 
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Tabela 2.  Ocorrência da anemia ferropriva de acordo com faixa etária e gênero em crianças 

atendidas em um laboratório de rede pública na cidade de Maragogi – Alagoas. 

Faixa Etária  (anos)                                 Gênero                   % 

 Masculino Feminino  

0 a 3 26 30 46 

4 a 6  23 15 32 

7 a 9 4 9 11 

10 a 12 anos 6 7 11 

Total 59 61 100 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

        Segundo Modesto et. al., (2007) e Silva et. al., (2002), os principais fatores 

associados à ocorrência da anemia ferropriva em crianças são: Idade, práticas 

alimentares, condições de gestação e nascimento e condições socioeconômicas.  As 

carências nutricionais são comuns nos primeiros dois anos de vida da criança, por 

conta do seu estado de crescimento acelerado e desenvolvimento. O leite materno 

nessa fase sozinho não tem como suprir todas as necessidades nutricionais, 

devendo fazer parte da dieta da criança alimentos complementares. 

       Vieira e Ferreira (2010) enfatizam que, de maneira geral, a partir de seis meses 

de vida, quanto menor for a idade da criança, maior a probabilidade da mesma de 

ter anemia.  Esse é considerado o principal fator biológico como agravo, devido a 

diferença na velocidade de crescimento elevando a demanda nutricional e, 

aumentando os riscos ao desenvolvimento da anemia quando a ingestão de ferro é 

insuficiente.  

       As causas da anemia ferropriva também podem ser decorrentes da gestação, já 

que a reserva fisiológica de ferro só é formada no último trimestre da gestação, que 

junto com o ferro proveniente do aleitamento materno, suprem as necessidades da 

criança até os seis meses de vida (SILVA e CAMARGO, 2006).  

       As condições que contribuem de forma significante para a carência de ferro 

estão relacionadas às condições sociais e econômicas de classes com renda mais 
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baixa, seja por alimentação inadequada carente em ferro, seja por condições 

precárias de saneamento básico ou por outros fatores que de forma direta ou 

indiretamente contribuem para a frequência da anemia (OSÓRIO et al., 2002). 

 

4. CONCLUSÃO 

        Conclui-se que a anemia ferropriva é frequente em crianças, principalmente as 

de idade pré-escolar, ao longo desta pesquisa foi possível explorar o conhecimento 

científico a respeito das principais características da anemia ferropriva e sua 

frequência em crianças. Com isso, espera-se que as informações venham contribuir 

para implementação de ações assistenciais por parte dos órgãos competentes da 

Saúde do Município, assegurando maiores cuidados com a população. Espera-se 

também, que a divulgação dos dados desperte um olhar mais significativo sobre a 

importância de uma boa alimentação rica em ferro, considerando que a má 

alimentação é um dos fatores para o desenvolvimento desta anemia, sendo um 

problema de saúde pública. 
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