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Epidemiologia da Anemia Ferropriva

Pedro Israel Cabral de Lira e Luiz Oscar Cardoso Ferreira

A epidemiologia da anemia ferropriva, por definição, deve tratar dos determinantes da distribuição
deste agravo nutricional causado pela deficiência de ferro no organismo humano, que afeta, sobretudo, o desem-
penho de uma das funções mais nobres do sangue, o transporte de oxigênio. Conhecer os determinantes da
distribuição da anemia ferropriva significa descrever e explicar o que é anemia ferropriva, quantos e quem são os
atingidos pelo agravo nutricional, assim como saber onde, quando, como e por que grupos populacionais são
afetados pela doença, com a finalidade de contribuir para o enfrentamento do problema.

Em 1990, por iniciativa das Nações Unidas, à frente o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef )
e a Organização Mundial da Saúde (OMS), reuniram-se em Nova York representantes de oitenta países durante
o Encontro Mundial de Cúpula pela Criança com a finalidade de elaborar um plano de ação para ser implementado
durante a última década do século XX, visando a melhorar a saúde de crianças e mães, combater a desnutrição, o
analfabetismo e erradicar as doenças que matavam milhões de crianças a cada ano. “A redução de um terço nos
níveis de anemia das mulheres com relação a 1990” (Unicef, 1990) foi uma das metas estabelecidas naquele
encontro, demonstrando a gravidade da situação epidemiológica da deficiência e o compromisso inadiável dos
governos e organismos internacionais com o enfrentamento do problema.

Este capítulo trata, portanto, do entendimento da anemia ferropriva, abordando suas causas, conseqüências e
o modo de enfrentar o problema mediante o olhar epidemiológico, como um instrumento básico da saúde
coletiva, enfocando primordialmente o cenário brasileiro.

Histórico
 Consta da mitologia grega que Íficlo foi curado de impotência e de infertilidade com uma beberagem feita

com a casca de um carvalho no qual havia sido cravada uma faca (Guimarães, 1995). Os médicos da antiga
Grécia administravam água potável ou vinho, em que uma espada havia sido enferrujada, para tratar pacientes
com palidez acentuada, com o propósito de passar o vigor do ferro ao doente, pois acreditavam que Marte, o deus
da guerra, havia imbuído o metal de forças superiores (Hillman, 1991).

Nos meados do século XVII, mulheres jovens que apresentavam respiração difícil, palidez, palpitação,
queixas gastrintestinais e perversão do apetite eram consideradas portadoras de clorose, um arcaico termo usado
para definir a deficiência de ferro. Thomas Sydenham (médico inglês, considerado o Hipócrates do Ocidente)
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prescrevia, na segunda metade do século XVII, limalhas de ferro banhadas em vinho para tratar moças cloróticas,
iniciando assim a história biológica do ferro (Hillman, 1991).

Em 1932, Födisch observou que a quantidade de eritrócitos dos cloróticos estava diminuída, e dez anos
depois Andral e colaboradores notaram que a terapêutica com ferro provocava um aumento no número de
hemácias, estabelecendo-se os primórdios científicos da anemia ferropriva e de seu tratamento. Exatamente cem
anos antes de Födisch, o médico francês Pierre Blaud desenvolvera uma pílula que consistia de partes iguais de
sulfato ferroso e carbonato de potássio para enfrentar a clorose (Hillman, 1991).

Ainda no século XVIII, Menghini observou que pó de sangue podia ser atraído por um corpo imantado, e
em 1916 Williamsom desenvolveu um método espectométrico para mensurar a concentração de hemoglobina
em escala populacional, inclusive em crianças (Dallman, 1989).

No despontar do século XX, aprofundam-se os estudos sobre o metabolismo do ferro, e nos anos 40 Hahn
e colaboradores, mediante estudos com isótopos radioativos do ferro, descrevem um fenômeno de supressão de
absorção do mineral em cães (Hahn et al., 1943). Na década de 1980, o fenômeno do bloqueio da mucosa é
confirmado em seres humanos.

As implicações entre a deficiência de ferro e respostas a estímulos na área cognitiva passam a ser objeto
crescente de interesse da investigação científica na década de 1970, com os trabalhos pioneiros de Oski e Honig
(1978), estabelecendo-se a partir daí a associação entre a deficiência do mineral e o desenvolvimento cognitivo.

Estudos desenvolvidos nas duas últimas décadas, tendo como subsídio biológico a teoria do bloqueio e
mediante evidências empíricas, têm apontado para uma nova possibilidade terapêutica que utilize os sais de ferro
em esquemas intermitentes, mediante aplicações de uma a duas vezes por semana (Batista Filho & Ferreira, 1996;
Viteri, 1997; WHO, 2001).

Conceito e Definições (pontos de corte para a classificação)
A situação do ferro nos organismos oscila em um continuum de deficiência com ou sem anemia, para uma

condição de ferro normal com variações no estoque e, finalmente, uma situação de excesso do mineral.
A deficiência de ferro é reconhecida como uma condição na qual não há ferro mobilizável nos estoques e há

sinais de comprometimento da oferta de ferro aos tecidos, incluindo os eritrócitos, e é o resultado de um
desequilíbrio entre a oferta, a utilização e as perdas do mineral. O estágio mais grave da deficiência de ferro está
associado com a anemia. A anemia por deficiência de ferro pode ser considerada um subconjunto da deficiência
de ferro e representa o extremo inferior da distribuição (gaussiana) do mineral (Wintrobe, Lukens & Lee, 1993).

Em escala populacional, define-se anemia como o estado em que a concentração de hemoglobina no
sangue está abaixo de um nível considerado ótimo. A anemia está presente (em um indivíduo) quando a concen-
tração de hemoglobina está abaixo de dois desvios-padrão da média de uma distribuição de uma população de
referência, com a mesma idade, sexo, condição de gravidez e vivendo na mesma altitude (WHO, 2001). Fatores
como etnia e hábito de fumar influenciam os valores da concentração de hemoglobina. A Tabela 1 apresenta a
concentração de hemoglobina abaixo da qual a anemia está presente.
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Tabela 1 – Valores de concentração de hemoglobina no sangue e de hematócrito abaixo dos quais a anemia
está presente de acordo com sexo, idade e condição de gravidez, no nível do mar

Fonte: WHO (2001).

Em uma população saudável, espera-se que 2,5% das pessoas estejam abaixo do ponto de corte. Segundo a
OMS (WHO, 2001), a anemia por deficiência de ferro é um problema de saúde pública quando a prevalência da
concentração de hemoglobina abaixo do ponto de corte está acima de 5% (Tabela 2).

Tabela 2 – Categorias de significância de anemia em âmbito populacional de acordo com a prevalência
definida por pontos de corte de concentração de hemoglobina no sangue*

* De acordo com pontos de corte conforme a Tabela 1.

Fonte: WHO (2001).

Do ponto de vista etiológico, as anemias podem ser atribuídas à perda de sangue, à destruição excessiva de
células vermelhas ou à deficiência na sua produção. Nessa classificação, a anemia por deficiência de ferro e as
demais anemias carenciais (por deficiência de vitamina B

12
 e ácido fólico) estão incluídas nas anemias por deficiência

de produção, ao passo que as talassemias e a anemia falciforme estão enquadradas nas anemias por destruição de
células vermelhas (Wintrobe, Lukens & Lee, 1993).

A classificação que leva em consideração os aspectos morfológicos da célula vermelha define as anemias como
microcíticas, normocíticas e macrocíticas. Quanto à concentração de hemoglobina na hemácia, as anemias são
divididas em hipocrômicas e normocrômicas. A anemia por deficiência de ferro é, por definição, hipocrômica e
microcítica (Wintrobe, Lukens & Lee, 1993).

Metabolismo do Ferro
O ferro é o quarto elemento químico mais abundante da Terra, e representa cerca de 4,7% de sua crosta,

estando presente como componente essencial em todos os organismo vivos do planeta (exceto algumas espécies
de Lactobacillus). Devido a sua fartura e ao poder de catalisar reações que produzem radicais livres que prejudi-
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cam as membranas celulares, proteínas e DNA, sua absorção é complexamente bem controlada (Dallman, 1989;
Beard, Dawson & Pinero, 1996).

Nos seres humanos a quantidade de ferro é menor que o peso de uma moeda de cinco centavos, cerca de
3,5 g em homens e 2,5 g em mulheres. Esse montante de ferro está biologicamente em dois compartimentos:
ferro funcional presente na hemoglobina, mioglobina e enzimas, e ferro de estoque em forma de ferritina,
hemossiderina e transferrina. Cerca de 60 a 65% do ferro corporal estão na hemoglobina, 10% na mioglobina,
3% nas enzimas e o restante, 20 a 30%, presente nas duas proteínas de armazenamento. Portanto, a mensuração
da concentração de hemoglobina no sangue e da ferritina sérica refletem o conteúdo de cerca de 90% do ferro
corporal (Dallman, 1989; Beard, Dawson & Pinero, 1996).

O ferro está contido na dieta sob duas formas químicas: o ferro heme, presente em alimentos de origem
animal (carnes, peixes, aves, vísceras), proveniente da hemoglobina, mioglobina e heme-enzimas, que representa
cerca de 10% a 15% do mineral na dieta, e o ferro não-heme (85% a 90% do ferro da dieta), encontrado em
alimentos de origem animal (por exemplo, algumas enzimas não-heme) e vegetal, tais como feijões, vegetais de
folhas verde-escuras (Dallman, 1989; Beard, Dawson & Pinero, 1996).

A absorção do ferro envolve um complexo mecanismo de regulação desencadeado pelo teor de ferro da
dieta, pelas necessidades orgânicas do mineral e pelo conteúdo corporal do ferro. As necessidades variam de
acordo com condições fisiológicas, tais como: crescimento acelerado, gravidez e lactação e situações patológicas
como hipoxia, perdas sangüíneas, destruição de eritrócitos por doenças genéticas (hemoglobinopatias) ou adqui-
ridas (doenças parasitárias e intoxicações), e ainda hábitos de vida (fumo) e a altitude da localidade. Em regra, a
absorção de ferro é inversamente proporcional à quantidade de ferro estocada, e a homeostase protege o organis-
mo contra o excesso e a deficiência de ferro (Dallman, 1989; Wintrobe, Lukens & Lee, 1993; Beard, Dawson &
Pinero, 1996).

Diferentemente do que ocorre com outros minerais, o organismo humano não tem mecanismo de excreção
de ferro. As perdas fisiológicas ocorrem pelas fezes, pelo suor e pela descamação de células, e representam cerca de
0,1% do ferro estocado e menos ainda do ferro corporal, cuja perda é de, em média, 1 mg de ferro por dia (0,6 a
1,6 mg/dia); sua regulação é realizada apenas pela absorção, que ocorre nas células do intestino delgado (duodeno
e jejuno). O complexo mecanismo de absorção do ferro efetuado dentro dos enterócitos, apesar de muito estuda-
do, é pouco conhecido e motivo de controvérsias (Dallman, 1989).

Em torno de 90% das necessidades do ferro orgânico em uma pessoa adulta são obtidos pela reutilização
do mineral, em especial pelo reaproveitamento do ferro oriundo da hemocaterese das células vermelhas. Os 10%
complementares são obtidos por meio dos alimentos. A dieta ocidental balanceada proporciona cerca de 6 mg de
ferro heme e não-heme por 1.000 calorias (Dallman, 1989; Beard, Dawson & Pinero, 1996).

A absorção do ferro heme é facilitada apenas pela presença de alimentos de origem animal e dificultada pela
ação do cálcio (Beard, Dawson & Pinero, 1996). A absorção do ferro não-heme depende da solubilidade do
mineral (que é aumentada pelos ácidos da secreção gástrica e reduzida pela acloridia e por antiácidos presentes no
estômago) e da presença de substâncias inibidoras e facilitadoras presentes na composição da dieta. Alimentos
contendo fitatos (cereais, farelos, farinhas) e polifenóis (chás e cafés) e ricos em cálcio (leite e derivados) dificul-
tam a absorção do mineral, ao passo que carnes, peixes, aves, o ácido ascórbico (vitamina C) e a vitamina A
facilitam a absorção do ferro não-heme (Dallman, 1989; Beard, Dawson & Pinero, 1996; Lynch, 1997).

As necessidades de ferro para os seres humanos variam de acordo com o grupo biológico e a presença de
doenças, e a ingestão de ferro para cobrir as necessidades depende da biodisponibilidade do ferro da dieta. Na
Tabela 3 mostram-se as necessidades biológicas diárias de ferro e a quantidade recomendada de ferro a ser ingerida,
considerando uma dieta com biodisponibilidade intermediária deste mineral (WHO, 2001).
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Tabela 3 – Necessidades biológicas e recomendações diárias de ferro, de acordo com grupos biológicos

a - Mediana de necessidade total de ferro, incluindo necessidades para crescimento,

perdas basais e menstruais.

b - Recomendações de ingestão de ferro para cobrir os requerimentos de 97,5% (média + 2 desvios-padrão) de uma popula-
ção, considerando uma dieta com biodisponibilidade intermediária de ferro (12%).

c - Mulheres não menstruantes.

Fonte: WHO (2001).

Indicadores (diagnóstico populacional)
Neste item serão considerados apenas os meios laboratoriais para o diagnóstico da anemia em âmbito

populacional. Não serão abordados os métodos simplificados empregados mediante observação direta de pele e
mucosas, nem os meios de investigação para diagnóstico diferencial das anemias utilizado pela clínica médica,
tais como: dosagem do ferro sérico, capacidade total de ligação do ferro, saturação de transferrina e biópsia de
medula óssea. A seguir, são abordadas a dosagem da concentração de hemoglobina no sangue e a dosagem da
ferritina sérica, que juntas detectam cerca de 90% do ferro corporal.

O hemograma completo é o exame de sangue mais utilizado na clínica em todo o mundo, independente-
mente da especialidade médica. A dosagem de hemoglobina, por outro lado, é o exame mais utilizado para o
diagnóstico das anemias em escala populacional e é, inclusive, utilizado para definição de anemia. Portanto, por
razões conceituais e também de praticidade (atualmente, mediante aparelhos conhecidos como Hemocue, a
dosagem da concentração de hemoglobina pode ser efetuada no campo de forma direta e imediata) e de univer-
salidade, é o exame isolado que melhor se presta ao conhecimento das anemias na população. Apresenta, contu-
do, baixa especificidade, sendo impossível discriminar qual o tipo de anemia detectada, mas, como a anemia por
deficiência de ferro é a de maior prevalência, muitas vezes se considera a prevalência da anemia como uma ‘proxi’
da anemia ferropriva (exceto em localidades com elevada ocorrência de malária).
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Em localidades com dificuldades de realização da dosagem da concentração de hemoglobina, costuma-se
utilizar a determinação do hematócrito realizado por centrifugação. Esse exame apresenta as mesmas limitações
da dosagem da concentração de hemoglobina.

Como a dosagem sérica da ferritina se correlaciona com a quantidade dos depósitos tissulares de ferro, é,
portanto, um dos testes bioquímicos mais específicos para a avaliação do ferro corporal. Quando a dosagem da
ferritina está baixa, isso significa que há depleção de ferro, mas, em contrapartida, se a ferritina apresenta valores
normais ou elevados, isso não significa necessariamente estoques normais ou elevados, porque nos processos
inflamatórios e infecciosos agudos ou crônicos, inclusive em fases subclínicas, há um aumento na produção dessa
proteína. Assim, a ferritina não serve para avaliar com exatidão o esgotamento das reservas de ferro em cenários
em que a saúde da população é precária. Em condições normais, considera-se que há ferropenia quando os valores
estão abaixo de 15 µg/L, e, se há presença de infecção ou inflamação, consideram-se valores acima de 30 µg/L.
O risco de sobrecarga de ferro está presente quando a ferritina está acima de 150 µg/L (WHO, 2001).

Distribuição (tempo/lugar/pessoa)
Segundo a OMS, a anemia, em termos de magnitude, constitui na atualidade o principal problema carencial

em escala de saúde pública do mundo. Estima-se que mais de dois bilhões de pessoas sejam anêmicas, em diferen-
tes graus de intensidade, o que corresponde a aproximadamente um terço da população da Terra (WHO, 2001).

A deficiência de ferro, usualmente detectada pela baixa concentração de ferritina, tem sua prevalência
estimada em 2,0 a 2,5 vezes superior à prevalência de anemia, atingindo aproximadamente quatro bilhões da
população mundial. Em âmbito populacional, a maioria dos casos de anemia é decorrente da deficiência de ferro,
exceto nas regiões onde a malária é endêmica. Os dados sobre a prevalência da deficiência de ferro são escassos,
tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento (Allen & Gillespie, 2001).

A anemia nutricional, especialmente a ferropriva, acomete as populações de quase todos os países do mun-
do, embora os países mais pobres sejam os mais atingidos. De acordo com as estimativas da OMS, a prevalência
na África e Ásia é superior a 40%, nas Américas a 19% e na Europa a 10% (Delange & West, 2003).

Os grupos de risco são crianças e adolescentes, gestantes, mulheres em idade reprodutiva, idosos e indiví-
duos com dieta insuficiente em ferro quantitativa e qualitativamente. Nos países em desenvolvimento, as
prevalências de anemia nesses grupos são de, no mínimo, o dobro das encontradas nos países desenvolvidos. Para
os dois grupos mais vulneráveis, crianças e gestantes, estima-se uma prevalência de anemia de 20-25% nos países
desenvolvidos e de 40-60% nos países em desenvolvimento (WHO, 2001).

No Brasil, como no resto do mundo, os dados disponíveis sobre prevalência de anemia são oriundos de
pesquisas, em geral, com base populacional restrita, e em específicas situações de saúde/nutrição, faixa etária,
idade gestacional e métodos diagnósticos distintos, o que torna difícil a comparação entre os resultados. Entre-
tanto, observam-se, nos últimos anos, esforços no sentido de minimizar essas limitações, mediante estudos
epidemiológicos com amostras representativas e a introdução de métodos estatísticos multivariados que permi-
tem, inclusive, análises dos determinantes da anemia.

Outro aspecto positivo diz respeito ao incremento de pesquisas visando ao diagnóstico do problema nas
distintas regiões do país, realizadas em decorrência da constatação do aumento da prevalência da anemia em
crianças menores de 5 anos de idade, nas duas últimas décadas, observado no estado da Paraíba – de 19,3% para
36,4%, entre 1982 e 1992 (Dricot d’Ans et al., 1984; Oliveira et al., 2002) – e na cidade de São Paulo – de
35,6% para 46,9%, entre 1985-1986 e 1995-1996 (Monteiro & Szarfarc, 1987; Monteiro, Szarfarc & Mondini,
2000). A tendência temporal em ascensão, opondo-se, assim, ao paradigma da ‘transição epidemiológica e
nutricional’, contrasta com a redução das morbidades infecciosas e parasitárias, do baixo peso ao nascer e da
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desnutrição energético-proteíca em crianças, decorrente, em parte, do aumento da cobertura da assistência
materno-infantil, da melhoria do saneamento básico e da ampliação da cobertura dos programas sociais.

A III Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição de Pernambuco, realizada em 2006, encontrou uma prevalência
de anemia de 34% (Hb média = 11,4g/dL, DP=1,3) em menores de cinco anos de idade e de 16,7% (Hb média =
13,1g/dL, DP = 1,3) em mulheres em idade reprodutiva (Batista Filho et al., 2006), ao passo que a pesquisa
anterior, realizada em 1997, utilizando o mesmo marco amostral e as mesmas técnicas diagnósticas, detectou
uma prevalência de 46,7% (Hb média = 10,9g/dL, DP = 1,57) e 24,5% (Hb média = 13,0g/dL, DP = 1,6),
respectivamente (Ministério da Saúde, 1998). A consolidação e ampliação do Programa Saúde da Família e da
transferência de renda por intermédio do Bolsa Família, bem como a fortificação compulsória de farinhas de
trigo e milho com ferro e ácido fólico podem ser fatores que contribuíram para essa redução. Entretanto, é
necessária a observação desse fenômeno em outras áreas do país para consolidar a tendência observada.

Nas Tabelas 4, 5, 6 e 7 apresentam-se as prevalências de anemia em crianças menores de 6 anos e escolares,
nos últimos quarenta anos, por regiões do país. Apesar da grande variação observada, os estudos das duas últimas
décadas indicam uma prevalência de anemia em cerca de 2/3 dos lactentes, com valores mais elevados no primeiro
ano de vida, ao passo que para os pré-escolares observaram-se prevalências de 30-50%. Para a população de
crianças em idade escolar, os estudos são mais escassos e as prevalências oscilam entre 5 e 60%, com predominância
de valores em torno de 15-20%.

Tabela 4 – Prevalência de anemia em crianças menores de 6 anos no Nordeste do Brasil, de acordo com
estudos selecionados
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547

728

*

4,22

4,38

5,45

8,33

2,22

7,64

0,18
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Tabela 4 – Prevalência de anemia em crianças menores de 6 anos no Nordeste do Brasil, de acordo com
estudos selecionados (continuação)

* Dados não disponíveis.

a - Publicações citadas em artigos de revisão e em compilações de pesquisas desenvolvidas no Brasil (Vannucci, Freitas &
Szarfarc, 1992; Devincenzi, Ribeiro & Sigulem, 1999; Santos, 2002).

Tabela 5 – Prevalência de anemia em crianças menores de 6 anos no Sudeste do Brasil, de acordo com
estudos selecionados

etnoF edadilacoL oiráteopurG NartsomA %aimenA

0002,.lateseraoS

0002,ohliFatsitaB&ariL,arierreF

1002,.lateoirósO

1002,ES,odatsEod.voG a

2002,.latearievilO

3002,.latearierreF

3002,.latearierreF

4002,.latesissA

4002,.latesissA

4002,.lateamiL

5002,.lateillenipS

5002,.lateohliFatsitaB

5002,.lateariL

6002,oirósO&laeL

6002,ariL&amiL,ohlavraC

6002,.lateohliFatsitaB

EC,azelatroF

etsedroN

ocubmanreP

epigreS

BP,abíaraP

EP,urauraC

EP,eficeRsehcerC

AB,rodavlaS

AB,rodavlaSedúaS.vreS

EP,ataMadanoZ

ENsoipícinum2

BP,odirÁ-imeS

EP,ataMadanoZ

EP,eficeRedúaS.vreS

EP,eficeRsehcerC

ocubmanreP

m42<

m21

m32-6

m95-6

m95-0

m32-6

a5<

a5<

m21<

m21

m21-6

m95-6

m95-6

m32-6

m02-6

m95-6

011

016

777

027

782.1

392

541

306

355

542

692

205

826

602

533

604.1

0,06

9,87

8,16

4,13

4,63

5,77

3,09

3,64

8,26

5,37

9,56

1,73

3,64

7,29

9,19

0,43

etnoF edadilacoL oiráteopurG NartsomA %aimenA

8791,.latemelugiS a

3891,.latemelugiS a

3891,.latearreuG a

4891,.lateenoT a

7891,crafrazS&orietnoM

7891,ireihciS a

7891,.lateojúarA a

PS,oluaPoãS

PS,oluaPoãS

PS,oluaPoãS

PS,silopódarP

PS,oluaPoãS

PS,oluaPoãS

GM,etnoziroHoleB

GM,ahnohnitiuqeJ.V

onabrU

laruR

m95-6

a2<

m81-6

a3<

a5-4

a5<

a2<

a5-2

ralocse-érP

ralocse-érP

ralocse-érP

872

*

281

*

073

209

703

*

031

76

25

7,22

0,53

0,27

9,83

5,42

6,53

0,75

0,62

5,12

9,32

6,43



305

Epidemiologia da anemia ferropriva

Tabela 5 – Prevalência de anemia em crianças menores de 6 anos no Sudeste do Brasil, de acordo com
estudos selecionados (continuação)

* Dados não disponíveis.

a - Publicações citadas em artigos de revisão e em compilações de pesquisas desenvolvidas no Brasil (Vannucci, Freitas &
Szarfarc, 1992; Devincenzi, Ribeiro & Sigulem, 1999; Santos, 2002).

Tabela 6 – Prevalência de anemia em crianças menores de 6 anos no Norte, Centro-Oeste e Sul do Brasil,
de acordo com estudos selecionados

etnoF edadilacoL oiráteopurG NartsomA %aimenA

0991,satierF a

7991,.lateseugirdoR a

4991,.lateserroT a

6991,.lateserroT

0002,.latereinuomaL

9991,iznecniveD a

PS,oterPoãriebiR

JR,orienaJedoiR

PS,oluaPoãSedúaS.vreS

PS,abutagnA

GM,sacnarraC

PS,oluaPoãSsalevaF

a2<

a6-m6

m81-21

m32-6

a4<

a6-m6

m63<

*

871

882

299.2

962

004

*

2,85

6,92

0,05

1,95

3,26

2,74

1,36

0002,inidnoM&crafrazS,orietnoM

1002,.latemelugiS

1002,oriebiR

1002,.lateadiemlA a

1002,ahnuC&adrecaL

1002,streA&inailguiG,avliS

2002,.lateavliS

2002,amenapaC

3002,.lateadnariM

4002,.lateadiemlA

5002,.lateattaM

5002,.lateillenipS

6002,.lateoneuB

PS,oluaPoãS

PS,oluaPoãSsalevaF

PS,oluaPoãSsehcerC

SE,airótiV

JR,orienaJ.RedúaS.vreS

GM,asoçiV

GM,asoçiVedúaS.vreS

GM,etnoziroHoleB

GM,asoçiVedúaS.vreS

PS,latnoPsehcerC

JR,orienaJedoiR

etseduSsoipícinum4

PS,oluaPoãSsehcerc02

m95-6

m42<

m41-31

m27-6

m81-21

m42<

m21-6

a6-m6

m06-21

m27-21

a5<

m21-6

m57-6

652.1

*

*

067

882

*

402

223

171

291

568

220.1

033

9,64

7,66

0,96

6,82

0,05

0,56

8,06

8,74

2,36

5,26

3,74

4,07

8,86

etnoF edadilacoL oiráteopurG NartsomA %aimenA

etroN
7791,.latenotpmirhS a orgeN/seõmiloSahniriebiraerÁ

sanozamA

MA,suanaM

etroNsoipícinum2

ossorGotaM/ainôdnoRíuruSanegídniarreT

ercAsedadic2

ralocse-érP

ralocse-érP

ralocse-érP

m21-6

m95-6

a6<

*

*

342

464

862

966

0,92

0,05

5,06

3,56

0,48

6,03
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Tabela 6 – Prevalência de anemia em crianças menores de 6 anos no Norte, Centro-Oeste e Sul do Brasil,
de acordo com estudos selecionados (continuação)

* Dados não disponíveis.

a - Publicações citadas em artigos de revisão e em compilações de pesquisas desenvolvidas no Brasil (Vannucci, Freitas &
Szarfarc, 1992; Devincenzi, Ribeiro & Sigulem, 1999; Santos, 2002).

Tabela 7 – Prevalência de anemia em escolares, por regiões do Brasil, de acordo com estudos selecionados

etnoF edadilacoL oiráteopurG NartsomA %aimenA

etseO-ortneC
8991,ztimhcS

2002,grebsiF&seãramiuG,neknurB

2002,melugiS&onailuJ,reldaH

5002,.lateillenipS

FD,ailísarB

TM,ábaiuCsehcerC

OG,ainâioG

OGsoipícinum2

a3-m6

a3<

m21-6

m21-6

972

172

011

744

7,82

1,36

9,06

2,06

luS
2991,inocruT&inocruT

0002,.latenamueN

1002,streA&inailguiG,avliS

3002,.latearumihcU

4002,.latesotnaS

5002,kuitemK

5002,.lateillenipS

SR,sevlaçnoGotneB

CS,amúicirC

SR,ergelAotroP

RP,ágniraMedúaS.vreS

SR,satolePlarotsaP

RP,avaparauGsehcerC

luSsoipícinum2

m42-0

m17-52

m63<

m63<

m21<

a6<

a6<

m21-6

633

422

674

755

785

403

651

684

1,94

9,92

0,45

8,74

0,85

0,35

9,24

7,95

etnoF edadilacoL oiráteopurG NartsomA %aimenA

etroN
0891,.lateavliS a áraP a41-6 * 0,05

etsedroN
5691,DNNCI a

2891,.lateohliFatsitaB a

2891,serroT a

2891,otirB a

6991,avliS a

8991,arierreF a

8991,arierreF

9991,.lateakouyusT a

1002,anatnaS

2002,.latesotnaS a

3002,ohliFatsitaB&arierreF,ariereP

3002,.lateotirB

sodatse6

EP,sorierreF

EP,sueDerdaMojerB

EP,ariezagnIedsodagofA

EP,aterPaugÁ

EP,odirÁ-imeS

EP,eficeR

EP,eficeR

EP,oçneruoLoãS

EP,ataMadanoZ

ES,ujacarA

BP,odirÁ-imeS

LA,óiecaM

EP,oãoJoãS

AB,éiuqeJ

a61-6

a41-5

a41-5

a41-5

a41-5

a01-6

a11-7

a21-6

a81-4

a11-6

a42-4

a8-4

a21-6

a01-6

a41-6

a71-7

)F(07/)M(06

073

842

341

031

431

)F(071/)M(531

332

992

031

063

801

715

624

043

907.1

9,23/7,63

6,81

1,93

4,25

7,71

4,06

2,8/6,9

8,73

1,34

7,07

7,62

4,53

6,42

4,52

5,35

2,23
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Tabela 7 – Prevalência de anemia em escolares, por regiões do Brasil, de acordo com estudos selecionados
(continuação)

* Dados não disponíveis.

a - Publicações citadas em artigos de revisão e em compilações de pesquisas desenvolvidas no Brasil (Vannucci, Freitas &
Szarfarc, 1992; Devincenzi, Ribeiro & Sigulem, 1999; Santos, 2002).

No Brasil, os estudos da prevalência de anemia em gestantes, puérperas e mulheres em idade reprodutiva
são mais freqüentes nas regiões Nordeste e Sudeste (Tabela 8). Para as gestantes e puérperas, os valores oscilam
entre 30% e 50%, aumentando a prevalência com o avançar da gestação, e para as mulheres em idade reprodutiva
observam-se prevalências de anemia entre 20% a 40%. Esses resultados são sugestivos de que aproximadamente
1/3 dessas mulheres inicia a gravidez com algum grau de anemia.

Embora os estudos de base populacional em idosos sejam bastante escassos, a prevalência de anemia é
considerada elevada e não decorre, necessariamente, do processo biológico do envelhecimento (Daly, 2000).
Segundo estimativa da OMS, na população com mais de 60 anos a prevalência da anemia em países em desenvol-
vimento é de 40-50%, em contraste com os valores encontrados em países desenvolvidos, que oscilam entre 10%
e 15%, (WHO, 2001). No Brasil, os estudos são, em geral, restritos à clientela de serviços de saúde e a dados
registrados em laboratórios de análises clínicas. As prevalências encontradas são discrepantes, variando de 3,2%
em idosos atendidos em ambulatório geriátrico a 52% em internados em hospital público, ambos do município
de São Paulo (Marucci & Pinotti, 2006).

etnoF edadilacoL oiráteopurG NartsomA %aimenA

etseO-ortneC

8891,.latezehcnaS a

TM,serecráC

a41-6 871.1 1,63

etseduS

2791,crafrazS a

4891,.lateziuR a

6891,.lateojúarA a

8891,inazzardeP a

2991,inocruT a

6991,.latenotroN a

8991,.lateininafetS a

8991,ininafetS a

PS,ariebiRodelaV

GM,asoçiV

GM,etnoziroHoleB

GM,ahnohnitiuqeJ.V

onabrU

laruR

PS,solraCoãS

SR,sevlaçnoGotneB

GM,amicAoiR

PS,ocsasO

PS,sotnaS

a01

a41-7

ralocsE

ralocsE

ralocsE

ralocsE

a21-6

a51-7

a01-6

1ralocsE a

5ralocsE a

8ralocsE a

482

589

031

09

55

452

861

233

330.1

693

702

49

3,36-7,21

3,7

6,71

0,02

2,81

6,9

4,12

2,63

0,15

8.72

3,11

6,5

luS

8891,.latenetsnO a

4991,arumihcU a

SR,ergelAotroP

RP,ágniraM

a21-7

ralocsE

821

443

9,35

7,13
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Tabela 8 – Prevalência de anemia em mulheres em idade reprodutiva, gestantes e puérperas, por regiões do
Brasil, de acordo com estudos selecionados

* Dados não disponíveis.

a - Publicações citadas em artigos de revisão e em compilações de pesquisas desenvolvidas no Brasil (Vannucci, Freitas &
Szarfarc, 1992; Devincenzi, Ribeiro & Sigulem, 1999; Santos, 2002).

etnoF edadilacoL oiráteopurG artsomA %aimenA

etsedroN
0891,.lateonazlaS a

2891,.lateohliFatsitaB a

7891,ohliFatsitaB a

0991,adurrA a

2991,fecinU/IPod.voG a

7991,arieugoN

7991,adurrA a

8991,edúaSadoirétsiniM

9991,ohliFatsitaB&arierreF,sepoL

0002,otnemicsaN

2002,.lateazuoS

4002,solecnocsaV

6002,.lateohliFatsitaB

BPedúaS.vreS

EPedúaS.vreS

EP,etsergA

BP/EP,odirÁ-imeS

EP,eficeRedúaS.vreS

íuaiP

íuaiP

EP,eficeRedúaS.vreS

ocubmanreP

EP,eficeR

ocubmanreP

EP,eficeRedúaS.vreS

EC,larboS

ocubmanreP

setnatseG

setnatseG

setnatseG

a01>serehluM

setnatseG

setneirutraP

a94-01,serehluM

setnecselodA-setnatseG

setnatseG

a94-01,serehluM

a54-51serehluM

setnecselodA

setnatseG

1setnatseG o .mirt

3setnatseG o .mirt

a94-01,serehluM

*

*

98

*

*

908

*

700.1

691.1

484

955

613

124

352

635.1

9,63

7,33

3,75

4,63

3,03

1,83

2,62

0,53

9,03

5,42

1,24

6,12

4,55

9,52

9,14

7,61

etseduS
3891,snitraM&arieuqiS,crafrazS

3891,snitraM&arieuqiS,crafrazS

5891,crafrazS

0991,.latearreuG

1991,oicineB&crafrazS,zeugirdoR

6991,arievilO&crafrazS,iromijuF

0002,.lateiromijuF

5002,.lateahcoR

PS,oluaPoãS

PS,oluaPoãS

PS,oluaPoãS

PS,oluaPoãS

PS,oluaPoãS

PS,arreSadoãobaT

PS,oluaPoãSedúaS.vreS

GM,asoçiVedúaS.vreS

setneirutraP

setnatseG

a71setnatseG

a91-81setnatseG

setnatseG

1setnatseG o .mirt

2setnatseG o .mirt

3setnatseG o .mirt

setnatseG

setnecselodA

setnatseG

setnatseG

*

*

705

607

935.4

)363(

196

262

97

861

1,25

1,53

3,73

1,63

1,53

6,3

9,02

1,23

2,92

6,71

9,31

4,12

luS
3002,.lateotnilO

7002,.latenaibaF

SR,satoleP

SR,odlopoeLoãS

a94-02,serehluM

a94-02,serehluM

731

252

9,12

4,12
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Fatores Determinantes
Ainda que a etiologia da deficiência do ferro esteja bem estabelecida em âmbito individual (desequilíbrio

entre a oferta, a demanda e as perdas), os fatores determinantes em escala populacional são múltiplos e envolvem
aspectos biológicos e demográficos, socioeconômicos e culturais que se expressam de forma diferenciada, depen-
dendo do contexto onde estão inseridos os grupos de risco.

Biológicos e Demográficos
Estes fatores estão associados aos ciclos da vida e envolvem essencialmente a idade e o sexo de acordo com o

desenvolvimento fisiológico. Dentre eles estão o crescimento acelerado durante os primeiros anos de vida e o início
da adolescência e da puberdade (mais fortemente nas meninas), o período reprodutivo – incluindo gravidez e
amamentação – e, por fim, o período do climatério e da senectude. Em cada um desses momentos fisiológicos, as
necessidades de ferro devem ser consideradas em intervenções individuais e coletivas (Batista Filho, 1983; WHO, 1992).

Socioeconômicos e Culturais
Os estudos sobre os fatores determinantes da deficiência do ferro e da anemia, principalmente em países

desenvolvidos, são escassos e, quando existem, enfocam o problema com relação às variáveis biológicas e
demográficas, desconsiderando, na maioria das vezes, os aspectos socioeconômicos e culturais, os quais poderiam
proporcionar subsídios para a formulação de políticas de saúde e nutrição, visando a solucionar o problema e,
conseqüentemente, melhorar a qualidade de vida das populações.

No âmbito da saúde coletiva, os determinantes da anemia ferropriva têm origem em uma complexa cadeia
de fatores, que nos países em desenvolvimento são liderados pelas condições socioeconômicas desfavoráveis e pela
escassez de políticas públicas. Assim, os estudos realizados no Brasil associam a anemia às populações de baixa
renda de áreas urbanas e rurais, às condições precárias de habitação e saneamento básico e à baixa escolaridade
(Lira et al., 1985; Assis et al., 1997; Neuman et al., 2000; Osório, Lira & Ashworth, 2004; Santos et al., 2004;
Lima et al., 2004; Spinelli et al., 2005). Entretanto, nos estudos que utilizam análises estatísticas multivariadas,
nem sempre essas associações são evidenciadas pelos modelos, possivelmente em função da homogeneidade
socioeconômica e cultural das populações estudadas.

O consumo alimentar pode ser considerado o indicador que melhor representa as condições socioeconômicas
e culturais de um povo. O aporte inadequado de ferro da dieta e a baixa biodisponibilidade do mineral, entre os
diferentes grupos biológicos, destacam-se como fatores etiológicos mais relevantes.

Durante a gravidez, os requerimentos de ferro estão aumentados, principalmente no último trimestre,
favorecendo o aparecimento de deficiência de ferro, especialmente em gestantes de baixa condição socioeconômica.
A deficiência do mineral na dieta repercute sobre as reservas de ferro materno, aumentando a mobilização dos
estoques para garantir as necessidades do feto, sendo que apenas em casos de anemia grave na gestante há reper-
cussões negativas para o feto, com o aumento do risco de prematuridade e de baixo peso ao nascer (Stekel, 1984;
Beard, 2003).

A acelerada velocidade de crescimento nos primeiros meses de vida pode reduzir as reservas do ferro antes
do sexto mês, desencadeando inclusive o aparecimento de anemia; entretanto, as crianças em aleitamento mater-
no exclusivo têm as necessidades fisiológicas plenamente satisfeitas pela elevada biodisponibilidade do mineral no
leite materno, compensando desta forma sua baixa concentração (Monteiro, Szarfarc & Mondini, 2000; Osório,
2002; Romani & Lira, 2004).
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A introdução precoce de alimentos, além de favorecer o desmame, compromete a biodisponibilidade do
ferro do leite humano, podendo ocasionar a deficiência de ferro e o surgimento de anemia nos lactentes. Para as
crianças em aleitamento artificial, os riscos de anemia são maiores, tendo em vista a menor quantidade e a baixa
biodisponibilidade do ferro nos alimentos oferecidos. A partir do sexto mês de vida, os requerimentos de ferro
aumentam e, assim, a alimentação complementar assume papel relevante no atendimento às necessidades, ao
garantir as reservas de ferro (Stekel, 1984; Osório, Lira & Ashworth, 2004; Oliveira, Osório & Raposo, 2006;
Torres et al., 2006).

Nos idosos, vários fatores exógenos e endógenos comprometem a adequada ingestão, absorção e
biodisponibilidade do ferro da dieta, propiciando maior vulnerabilidade à deficiência do mineral e à anemia
ferropriva. Entre os vários fatores, destacam-se: a inadequada preservação dos dentes, a redução do pH gástrico
atribuída ou não ao uso de medicamentos, as lesões e hemorragias crônicas do sistema gastrintestinal decorrentes
ou não do processo de envelhecimento, assim como a presença de doenças crônicas e degenerativas que apresen-
tam em seu quadro clínico a anorexia e a anemia, comprometendo mais intensamente os idosos das classes sociais
desfavorecidas (Marucci & Pinotti, 2006).

Morbidades
Além da inadequação do ferro da dieta e das necessidades elevadas, as doenças infecciosas e parasitárias,

destacando-se as ancilostomíases, a esquistossomose e a malária, causam a anemia – as primeiras por deficiência
de ferro e a malária, especialmente a falciparum, pela destruição e supressão da produção de novas células verme-
lhas –, sem, contudo, causar deficiência de ferro propriamente dita, porque a maior parte do ferro da exacerbada
lise da hemoglobina não é eliminada do corpo (Nestel & Davidsson, 2002).

Estudos brasileiros revelam que as parasitoses intestinais têm pouca relevância na etiologia da anemia,
considerando que as prevalências da anemia apresentam tendência temporal em ascensão nas últimas décadas, ao
passo que as parasitoses estão em declínio. Estudos realizados em São Paulo, Pernambuco e Bahia não têm
encontrado associação entre a freqüência de parasitoses intestinais com a prevalência de anemia (Monteiro, 1988;
Souza et al., 2002; Brito et al., 2003)

Conseqüências
Os sinais e sintomas clínicos da anemia são palidez, redução e perversão do apetite (pagofagia e geofagia),

fadiga, fraqueza, glossite, estomatites, disfagia e palpitação, podendo, no idoso, ocasionar descompensação cardíaca.
Entretanto, as conseqüências da anemia por deficiência de ferro não se limitam apenas aos sinais e sintomas
mencionados e não estão restritos aos casos de anemia, mas também às situações de déficits de ferro sem anemia.

Gravidez, Parto e Puerpério e Mortalidade Materna e Infantil
Nas gestantes, a anemia ferropriva grave está associada ao risco de morte materna, perdas fetais,

prematuridade, baixo peso ao nascer e morte perinatal. Das mortes maternas ocorridas no pós-parto imediato,
40% são de mulheres anêmicas, e nos casos de anemia severa, o risco estimado de morte materna pode ser vinte
vezes maior quando comparado com o do grupo de não anêmicas, de menor mortalidade (Rush, 2000).

As ocorrências de baixo peso ao nascer e de prematuridade apresentaram um gradiente de intensidade com
a anemia, sendo o risco 4,9 e 2,0 vezes maior nos quadros maternos de anemia severa e moderada, respectivamen-
te, quando comparado com o dos recém-nascidos de mães não anêmicas (Beard, 2003). Em outro estudo, o
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baixo peso ao nascer e a prematuridade ocorreram quando a deficiência de ferro foi observada no primeiro
trimestre da gravidez, não tendo sido registrados agravos quando a anemia foi diagnosticada a partir do segundo
trimestre (Scholl & Hediger, 1994).

Há consenso na literatura sobre distribuição da concentração de hemoglobina materna e baixo peso ao
nascer, ou seja, nos extremos da curva ocorrem as maiores prevalências de baixo peso ao nascer, por expansão do
volume plasmático no extremo superior e pela insuficiente eritropoese e também inapropriada expansão do
volume plasmático materno, no extremo inferior da distribuição (Yip, 2000).

Embora haja poucas evidências da influência da deficiência de ferro e da anemia materna no status do ferro
do lactente, alguns resultados sugerem que, na depleção de ferro e anemia ferropriva moderada na gravidez, o
aporte de ferro para a criança é suficiente para garantir o crescimento e a eritropoese intra-útero, mas não o é para
garantir o crescimento e o desenvolvimento ao longo do primeiro ano de vida, especialmente no segundo semes-
tre (Beard, 2003). Em estudo realizado por Sichieri e colaboradores (2006), a anemia materna não se associou
com a anemia dos prematuros no nascimento e os indicadores de anemia das mães e das crianças ao nascer não
influenciaram o crescimento destas últimas nos seis primeiros meses de vida.

Crescimento e Desenvolvimento
A associação entre a deficiência de ferro e o déficit de crescimento em crianças tem sido constatada quando

da recuperação do crescimento linear e do ganho de peso, após suplementação de ferro tanto em países desenvol-
vidos como naqueles em desenvolvimento. Para os estudos de intervenção em que não foram observados impac-
tos no crescimento, outros fatores adversos estavam envolvidos, tais como diarréias e outros processos infecciosos
e fatores dietéticos (Waterlow & Schürch, 1994; Allen & Gillespie, 2001).

O ferro é encontrado em diferentes regiões do cérebro humano e tem papel relevante no seu funcionamen-
to, principalmente nos períodos de rápido crescimento neuronal (Pollitt, 1995). Na literatura médica, há registro
de evidências da influência da deficiência do mineral no retardo do desenvolvimento psicomotor e na função
cognitiva em lactentes, pré-escolares e escolares (Grantham-McGregor & Ani, 2001; Lozoff & Black, 2004).

Estudos correlacionando o desenvolvimento de crianças aos 5 anos de idade com os níveis de ferritina do
cordão umbilical documentaram que aquelas nascidas com valores de ferritina abaixo da mediana pontuaram
menos nos testes de linguagem e de motricidade fina quando comparadas a outras crianças (Tamura et al., 2002)
e, em outro experimento, os filhos de mulheres anêmicas que foram suplementadas com ferro no período gestacional
tiveram melhores escores motor e mental aos 12 meses de idade (Preziosi et al., 1997).

Crianças em idade escolar que tiveram anemia na infância apresentaram piores desempenhos em testes de
inteligência (QI) e em testes para outras funções cognitivas quando comparadas com aquelas não anêmicas na
infância, mesmo após ajuste por fatores socioeconômicos. Ademais, escolares anêmicos com baixos resultados
nos testes de linguagem e matemática não melhoraram seus desempenhos nos referidos testes após a suplementação
de ferro, o que sugere um efeito prolongado da deficiência no desenvolvimento infantil (Grantham-McGregor &
Ani, 2001; Lozoff & Black, 2004).

Função Imunitária
O ferro é essencial para o funcionamento do sistema imunológico. Estudos têm evidenciado, por um lado,

que a deficiência do mineral pode vir a causar efeitos adversos no sistema imune, contribuindo para o aumento
de doenças infecciosas (WHO, 2001), mas, por outro lado, há evidências de que uma sobrecarga do ferro pode
aumentar o risco de infecção e de neoplasias. Baseados nesses achados, alguns autores consideram que tanto a
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retenção de ferro na forma de depósito como déficits leves seriam mecanismos de defesa do organismo contra
agentes agressores. Em decorrência, a anemia das infecções e das doenças crônicas seria uma defesa imunológica
inespecífica e não necessariamente relacionada à deficiência de ferro (Kent, Weinberg & Stuart-Macadan, 1994).

Capacidade Física e Produtividade no Trabalho
A relação da deficiência de ferro com a redução da capacidade de trabalho e diminuição da produtividade

em adultos está bem estabelecida, com correlação linear positiva entre a concentração de hemoglobina e situações
de esforço máximo. Estudos realizados com diferentes tipos de ocupação laboral evidenciaram a recuperação
rápida da capacidade de trabalho e o aumento da produtividade entre 10% e 30%, após suplementação
medicamentosa do ferro para o enfrentamento do problema (Viteri & Torun, 1993).

Em atletas adolescentes do sexo feminino com deficiência de ferro e sem anemia, verificou-se aumento da
resistência e melhor desempenho físico após suplementação do mineral, quando comparadas com aquelas do
grupo placebo. Em contraste, estudos que avaliaram o efeito da deficiência de ferro e da anemia na capacidade
física de trabalho e na atividade física de lazer em crianças e adolescentes não resultaram em associações consistentes.
(Viteri & Torun, 1993).

Enfrentamento: prevenção e tratamento
Na deficiência de ferro e na anemia ferropriva, o enfrentamento deverá proporcionar de forma efetiva o

acesso ao mineral, levando-se em consideração as necessidades nutricionais e os aspectos culturais. Dito de outra
forma, o paradigma norteador das ações de enfrentamento da deficiência de ferro é o da “segurança alimentar”, e
significa que “todas as pessoas, em todos os momentos, tenham acesso físico e econômico a uma alimentação que
seja suficiente, segura, nutritiva e que atenda às necessidades nutricionais e às preferências alimentares, de modo
a propiciar vida ativa e saudável” (FAO, 1997: 123).

A erradicação da miséria e a redução da pobreza, a melhoria no acesso aos serviços de educação, saúde e
saneamento e a garantia de uma alimentação saudável, diversificada, segura e de qualidade são ações públicas
(governamentais e não governamentais) que permitirão em escala populacional a redução e o controle da deficiência
de ferro e da sua expressão mais grave, a anemia ferropriva.

Há mais de meio século que organismos internacionais preconizam três estratégias de intervenção nutricional
para enfrentar a deficiência de ferro nos diferentes grupos etários: a mudança nos hábitos alimentares, o enrique-
cimento de alimentos com o mineral e a suplementação medicamentosa mediante a administração de sais de
ferro. Há ainda uma quarta medida: o combate a parasitoses espoliadoras de sangue, tais como malária,
esquistossomose, ancilostomíase, que, no entanto, não será abordada neste capítulo (OMS, 1959; WHO, 2001).

Modificação dos Hábitos Alimentares
A mudança e a diversificação do hábito alimentar são, sem dúvida, a estratégia mais desejável e sustentável

para enfrentar a deficiência de ferro e a anemia em escala populacional. Esta estratégia envolve mudanças nas
condições socioeconômicas (renda e escolaridade) da população e na produção, preservação, processamento,
distribuição e comercialização de alimentos, assim como ações de educação alimentar e nutricional que funda-
mentem a escolha e preparação dos alimentos, a composição da dieta, as práticas alimentares e a distribuição
intradomiciliar de alimentos, visando a assegurar uma dieta rica em ferro e em alimentos facilitadores da absorção
do mineral e à redução do consumo daqueles alimentos que dificultem a sua absorção.
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Fortificação
O enriquecimento ou fortificação de alimentos é reconhecido como uma estratégia prioritária em termos

de custo-benefício para enfrentar deficiências nutricionais e vem sendo adotada há mais de meio século (OMS,
1959; WHO, 2001). Desde 1940, os Estados Unidos adicionam ferro a produtos alimentares. Esta estratégia é
reconhecida como a principal ação para a redução, em termos de tendência temporal, da deficiência de ferro nos
países desenvolvidos (Darnton-Hill, 1998).

Em termos ideais, o alimento a ser fortificado deve ser regularmente consumido pela população-alvo em
quantidades que não variem consideravelmente de um indivíduo para outro. É necessário ainda que o alimento
seja produzido em escala industrial e que o produto fortificado não sofra mudanças nas qualidades organolépticas,
nem no tempo de validade de consumo, nem no custo final do alimento (Stekel, 1984).

A farinha de trigo é o alimento mais utilizado como veículo de ferro, tanto em países desenvolvidos como nos
em desenvolvimento e, possivelmente, o veículo mais apropriado: consumido amplamente em forma de pães, aces-
sível a grupos vulneráveis à deficiência de ferro, processado em escala industrial, quase não sofre mudança nas
características organolépticas, não sofre perdas do ferro no processo de cozimento. Alimentos como o sal de cozinha
(Tailândia, Índia), arroz (Filipinas), açúcar (Guatemala), farinha de milho (Brasil e Venezuela) e certos condimentos
(curry na África do Sul) também têm sido utilizados como veículos de ferro (Darnton-Hill, 1998).

Segundo Raunhardt e Bowley (1996), 14 países fazem a fortificação compulsória de farinhas de trigo: Arábia
Saudita, Canadá, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nigéria, Pana-
má, Reino Unido, República Dominicana e Venezuela. O Brasil tornou compulsório o enriquecimento de farinhas
de trigo e milho desde 2004. Para cada quilo de alimento são acrescentados 42 mg de ferro em forma de sulfato
ferroso e 1,5 mg de ácido fólico (Brasil, 2002).

Numerosas substâncias são disponíveis para fortificar alimentos com o ferro. O desafio é encontrar uma
forma de ferro que seja adequadamente absorvível, estável, não altere aparência ou gosto do veículo. O ferro heme
tem sido pouco utilizado, pois altera as qualidades organolépticas dos alimentos fortificados, especialmente as fari-
nhas. Vários compostos de ferro não-heme têm sido utilizados para fortificar alimentos: sulfato e fumarato ferroso,
ferro elementar, ferro-EDTA, ortofofosfato férrico. Os três primeiros são os mais utilizados. O sulfato ferroso,
embora pouco estável, tem excelente absorvibilidade e elevado valor biológico, sendo adequado se o tempo entre o
enriquecimento da farinha e o consumo for menor que quatro meses, como se verifica no Chile e no Brasil. Embora
o tempo de estoque da farinha seja longo, o ferro metálico (o mais estável de todos e o menos absorvível deles) tem
sido utilizado, como se observa na Suécia, no Reino Unido e nos Estados Unidos (Verster, 1998).

Suplementação
A suplementação com sais de ferro é a estratégia mais amplamente utilizada para controlar a anemia em

países em desenvolvimento, principalmente naqueles onde as duas estratégias descritas anteriormente ainda não
foram plenamente alcançadas.

A suplementação é mais largamente usada para tratar do que para prevenir a deficiência de ferro e a anemia,
embora venha sendo utilizada como medida preventiva em grupos de alto risco, como pré-escolares e gestantes –
entre estas últimas, inclusive em países desenvolvidos (WHO, 2001).

Apesar de sua comprovada eficácia em experimentos bem controlados, na prática a sua efetividade tem se
mostrado pequena, principalmente em países em desenvolvimento. A baixa efetividade tem sido atribuída a
vários fatores: difícil distribuição, inadequada posologia e duração da aplicação do medicamento e baixa adesão
(Viteri, 1997). Devido à necessidade de oferecer o ferro diariamente e por longo período, a distribuição e o acesso
ao medicamento são o principal entrave para o bom desempenho da estratégia. Excluindo-se os adolescentes que
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podem ser alcançados nas escolas, os outros grupos biológicos são de difícil acesso, o que torna difícil atingir as
coberturas necessárias.

Outro fator limitante para o êxito da suplementação consiste na baixa adesão aos sais de ferro devido aos
efeitos colaterais indesejáveis, tais como náuseas, desconforto abdominal, vômitos, gosto metálico, diarréia, cons-
tipação intestinal e fezes escurecidas (Sölvell, 1970). Os efeitos colaterais estão relacionados à quantidade de ferro
oferecida por dose, à freqüência das doses e ao momento de sua administração em relação às refeições. A aplicação
do ferro às refeições pode minimizar os incômodos, em especial os sintomas gastrintestinais altos (Viteri, 1997).
O sulfato ferroso heptahidratado (FeSO

4
.7H

2
O), contendo 20% de ferro elementar, é o sal mais recomendado

por ser eficaz, bem tolerado e de baixo custo (Wintrobe, Lukens & Lee, 1993).
O Quadro 1 apresenta um roteiro para enfrentamento da anemia por deficiência de ferro em aplicações

diárias, segundo sugestão do Unicef e da OMS.

Quadro 1 – Esquema posológico em diferentes grupos biológicos para a prevenção da anemia por deficiência
de ferro em escala populacional

Fonte: WHO (2001).

Considerando-se a baixa adesão aos sais ferro e levando-se em conta que o objetivo da administração de
medicamentos é encontrar a dose mínima capaz de produzir os efeitos desejáveis sem, contudo, produzir efeitos
adversos à saúde, recentes estudos têm mostrado que a administração de sais de ferro em esquemas intermitentes
(uma a duas vezes por semana) apresenta resultados semelhantes aos dos esquemas diários, inclusive com a
vantagem de aumentar a adesão (Batista Filho & Ferreira, 1996; Viteri, 1997; Beaton & McCabe, 1999). Essa
modalidade posológica representa uma promissora alternativa para a aplicação dos sais de ferro em escala
populacional, em particular para ações preventivas (WHO, 2001).

O Enfrentamento nos Diferentes Grupos Biológicos
Crianças menores de dois anos de idade, notadamente aquelas com baixo peso ao nascer, são consideradas

o grupo biológico de maior vulnerabilidade para a deficiência de ferro. O incentivo ao aleitamento materno
exclusivo é a medida de maior efetividade para combater a deficiência de ferro nos primeiros meses de vida.
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O reconhecimento da importância do leite materno na prevenção da deficiência de ferro deve-se não apenas a seu
elevado percentual de absorção (49% em lactentes sadios aos seis meses) quando comparado ao do leite de gado
e ao de outros alimentos, mas, sobretudo, ao fato de ser facilitador da absorção do ferro não-heme (Oski, 1985).

O uso de papas e mingaus na alimentação de crianças, preparados à base de leite e massa (cereais, raízes e
tubérculos), com elevado teor de cálcio e principalmente fitatos (o maior inibidor de absorção de ferro não-
heme), contribui para a elevada prevalência da deficiência de ferro nesse grupo biológico. A substituição desses
preparados por sucos de frutas e caldos de produtos de origem animal e o uso de farinhas fortificadas com o ferro
podem contribuir para a redução da deficiência do mineral nesse grupo. A OMS recomenda administrar 2 mg/
kg/dia de ferro por duas a três semanas várias vezes ao ano, a partir de 4 a 6 meses de idade e continuando até os
24 meses (Viteri, 1997).

Experiência com pré-escolares chineses comparando a efetividade de esquemas diários, semanais e bissema-
nais, mediante a administração de 6 mg/kg de peso de ferro elementar, mostrou que todas as crianças anêmicas
responderam de modo semelhante aos três esquemas e que, entretanto, a ocorrência de efeitos colaterais foi
significativamente menor nos esquemas intermitentes (Viteri, 1997). Resultados semelhantes têm sido observa-
dos em outras localidades, sugerindo a possibilidade de se contar com mais essa medida de combate à deficiência
de ferro nesse grupo etário (Monteiro et al., 2002; Cavalcanti et al., 2003; Ferreira, M. L. M. et al., 2003;
Ferreira, L. O. C. et al., 2004; Lima et al., 2006; Brunken, Muniz & Silva, 2004).

Os escolares e os adolescentes representam o subgrupo populacional em que as medidas de controle da
deficiência de ferro podem apresentar as mais elevadas coberturas. Orientações sobre o cardápio para a merenda
escolar visando à introdução de alimentos ricos em ferro e de facilitadores da absorção do mineral e da redução de
alimentos inibidores podem ser medidas de elevada efetividade. A aplicação de sais de ferro em esquemas diários
ou semanais deve ser adotada quando a prevalência de anemia for moderada ou grave (Ferreira, 1998).

A OMS recomenda 60 mg de ferro elementar por três meses ao ano como ação preventiva/curativa para a
deficiência de ferro em mulheres em período fértil de populações em que a prevalência de anemia é alta. Estudos
conduzidos em Berkeley, na Califórnia, EUA (Viteri, 1997), e no Recife, em Pernambuco, Brasil (Lopes, Ferreira &
Batista Filho, 1999), mostraram não haver diferenças significativas entre a administração de ferro em esquemas
diários e a efetuada em esquemas intermitentes, e recomendam a administração de sais de ferro na dose de 60 mg de
ferro elementar semanalmente, durante todo o ano.

Ensaios clínicos e comunitários têm mostrado sólidas evidências de que a suplementação com ferro duran-
te a gravidez é eficiente em proteger e melhorar o estado nutricional do feto durante e após a gravidez. Desde
1990, a OMS recomenda a suplementação universal com sais de ferro para gestantes (60 mg de ferro elementar
e 250 mg de ácido fólico uma a duas vezes por dia), sendo que o esquema de duas vezes ao dia é recomendado em
localidades onde a anemia é comum na gravidez (Viteri, 1997).

Estudos de campo em primíparas chinesas na província de Xinjiang (Liu et al., 1995), em grávidas da
cidade de Guatemala (Viteri, 1997), em gestantes de baixo risco gravídico em Recife (Souza et al., 2004) que
freqüentavam clínicas de pré-natal, comparando esquemas diários e semanais com sulfato ferroso, encontraram no
controle da deficiência de ferro com aplicação dos esquemas tradicionais respostas semelhantes àquelas encontradas
com aplicação dos esquemas alternativos; os esquemas intermitentes apresentaram como vantagem adicional a
melhor tolerância aos sais de ferro. Tais resultados podem vir a consolidar uma alternativa na prevenção da
deficiência de ferro e da anemia, que consiste na utilização de 60 mg de ferro elementar duas vezes por semana
durante todo o período gestacional e estendida ao período de lactação, isto é, até os seis meses após o parto.
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Considerações Finais
A deficiência de ferro mantém-se como um problema de saúde pública em escala mundial, com tendência

temporal e geográfica em ascensão, inclusive alastrando-se em novos grupos biológicos, como as crianças menores
de 1 ano de vida e os idosos. Acometendo principalmente os habitantes de países em desenvolvimento e grupos
socialmente desfavorecidos dos países centrais, requer, portanto, ações em escala populacional mais efetivas do
que as implementadas até hoje, para prevenir e tratar contingentes populacionais por ela atingidos.

O envelhecimento populacional e as mudanças nos hábitos de vida, tais como o sedentarismo e dietas
hipercalóricas, conduziram ao fenômeno conhecido como transição epidemiológica e nutricional, que vem se
acentuando nas três últimas décadas, proporcionando, por exemplo, um quadro que associa em um mesmo
contexto doenças nutricionais por carência e aquelas devidas ao excesso alimentar. A condição de anemia por
deficiência de ferro associada ao sobrepeso e à obesidade representa um quadro nutricional emblemático do novo
padrão de adoecimento das pessoas no despontar do século XXI. Que estratégias de intervenção serão desenvol-
vidas para dar conta desse ‘paradoxo nutricional’?

O desenvolvimento científico e tecnológico da modernidade tem proporcionado uma redução de esforços
físicos nos afazeres domésticos, no deslocamento de pessoas, na agricultura, na indústria e no comércio, inclusive
no lazer e entretenimento. Essa redução de esforços estaria conduzindo a uma redução nas necessidades de
oxigênio tissular e, portanto, nos níveis de hemoglobina? Seria o caso de se rever os pontos de corte da concentra-
ção de hemoglobina e do nível sérico de ferritina para a definição da anemia e deficiência de ferro, levando-se em
conta, inclusive, que esses critérios foram estabelecidos há mais de cinqüenta anos?

Medidas promissoras vêm sendo delineadas para o enfrentamento da anemia ferropriva, entre as quais se
destacam a administração de sais de ferro em esquemas posológicos intermitentes e a adoção de medidas compul-
sórias para o enriquecimento de produtos alimentares de elevada aceitação popular, como fez recentemente o
Brasil ao enriquecer farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico. Que impacto essa medida exercerá nos
grupos mais vulneráveis? Ademais, respeitando-se as questões éticas e de desenvolvimento sustentável, o enrique-
cimento de alimentos com ferro mediante a engenharia genética pode representar mais uma estratégia na luta
contra a anemia.

A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, promovida pela OMS e Unicef em 1978,
propugnou o acesso universal à saúde, a participação popular e a descentralização dos serviços de saúde. À luz da
conferência, o Brasil implementou sua reforma sanitária mediante a implantação de um sistema único de saúde
que tem condições de contribuir, por meio do novo modelo de atenção, isto é, do Programa Saúde da Família,
para o enfrentamento eficaz da anemia por deficiência de ferro.
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