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Introdução: A anemia ferropriva é a causa principal de anemia por carência nutricional, 

atingindo principalmente crianças e mulheres. Conforme definido pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), o quadro de anemia é uma condição onde o nível de hemoglobina no sangue 

está abaixo dos valores recomendados, estratificando em idade, sexo, estado fisiológico e 

altura, sem considerar a origem da deficiência. A partir do sexto mês de vida, a redução 

anormal da concentração de hemoglobina é mais comumente associada ao esgotamento das 

reservas de ferro fornecidas durante a gestação e pela carência dietética do mineral. O 

metabolismo exigido para o desenvolvimento do organismo nestas primeiras fases de vida 

acarreta em um maior consumo de ferro, assim sendo outro fator contribuinte para ocorrer a 

deficiência desse elemento. No contexto laboratorial, a anemia ferropriva pode ser observada 

em três estágios. Inicialmente, há a depleção dos estoques de ferro no organismo, que pode 

ser monitorado através da determinação dos valores de Ferritina Sérica (FeS), considerado o 

marcador mais sensível para esse fim. Em seguida, tem-se o declínio da concentração de ferro 

sérico e o aumento na capacidade de ligação do ferro. Por fim, a quantidade de ferro 

disponível no organismo torna-se insuficiente para a eritropoese, causando a restrição da 

produção de hemoglobina em quantidades necessárias para a estrutura humana, consolidando 

o desenvolvimento da anemia ferropriva. No eritrograma de pacientes com anemia ferropriva 

já desenvolvida, além da redução nos níveis de hemoglobina, também é evidenciada a redução 

do Volume Corpuscular Médio (VCM) e da Hemoglobina Corpuscular Média (HCM), 

seguido do aumento na Amplitude de Distribuição dos Eritrócitos (RDW), caracterizando a 

anemia como microcítica e hipocrômica, com a presença de anisocitose. A ferritina é uma 

proteína essencial para a homeostasia do ferro, representando os depósitos do mineral no 

organismo. Participando diretamente do metabolismo do ferro, esta proteína é responsável 

pelo fornecimento do mineral para processos celulares essenciais no corpo humano, além de 

proteger lipídios, proteínas e o DNA contra os efeitos tóxicos do ferro. A avaliação dos níveis 

de ferritina permite o diagnóstico da anemia ferropriva em sua fase inicial, assim 

possibilitando uma intervenção antes do surgimento dos sinais e sintomas mais graves desse 

quadro clínico [1]. No âmbito da saúde pública no Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

utiliza, por meio do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas para a Anemia por 

Deficiência de Ferro (PCDT-ADF), os níveis de Hemoglobina e FeS como os principais 

critérios para diagnosticar em laboratório a anemia por deficiência de ferro, assim 

enquadrando os seus usuários nas terapias oferecidas pelo sistema de saúde [2]. Portanto, a 

associação da avaliação de parâmetros do eritrograma com a dosagem de FeS serve como 

uma potente ferramenta para o diagnóstico precoce de anemia ferropriva. Objetivos: Avaliar 

o perfil hematológico entre crianças de até 14 anos de idade atendidas no Laboratório de 

Análises Clínicas do Centro Universitário do Estado do Pará (LAC-CESUPA) durante o 

período de Agosto de 2018 a Junho de 2019, fazendo uso dos níveis de hemoglobina e dos 

índices hematimétricos (VCM, HCM e RDW) associados com a dosagem de ferritina para 

identificar possíveis quadros de deficiência de ferro. Métodos: Foi realizada coleta de 
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resultados laboratoriais dos pacientes que realizaram o exame de hemograma completo 

juntamente da dosagem de FeS durante o período estabelecido de agosto de 2018 a junho de 

2019 no LAC-CESUPA. Para a presente pesquisa, foram excluídos pacientes que 

apresentavam idade superior a 14 anos, que não realizaram o exame de hemograma e 

dosagem de FeS em conjunto e pacientes que apresentavam invalidez de dados no sistema do 

laboratório. Como critério de inclusão, foram considerados aptos ao estudo aqueles que 

apresentavam idade inferior a 15 anos de idade e que realizaram o exame de hemograma e 

dosagem de FeS em conjunto. A presença de anemia e deficiência de ferritina foi determinada 

de acordo com os valores estipulados no PCDT-ADF. Este estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Centro Universitário do Estado do Pará sob protocolo CAAE 

12274318.0.0000.5169 e número de parecer 3.426.176. Os resultados foram organizados no 

software Microsoft Excel 2013 para análise estatística. Resultados e Discussão: A amostra 

foi constituída de 124 pacientes, com idades de 0 a 14 anos, de ambos os sexos, onde 20,97% 

(n=26) apresentavam anemia. Entre os 26 pacientes anêmicos, a faixa etária de 0 a 59 meses 

de idade (1 a 4 anos) foi a mais frequente, representando 50% (n=13) desse grupo. Esta faixa 

etária também apresentou os menores valores de VCM e HCM, tendo como média de 71,35 ± 

10,16 fL (fentolitros) para o VCM e 23,55 ± 4,07 pg (picogramas) para o HCM. Os pacientes 

com até 59 meses de idade apresentaram um valor médio de RDW igual a 16,38 ± 2,52%. O 

segundo grupo de maior frequência foi o de crianças com idade de 5 a 11 anos, representando 

38,46% (n=10) dos pacientes com anemia. A faixa etária de 12 a 14 anos de idade possuiu a 

menor representatividade entre os pacientes anêmicos, equivalendo a 11,54% (n=3) dos 

pacientes com baixos níveis de hemoglobina. Somente um único paciente com anemia 

apresentou valor de ferritina abaixo de 30 ng/mL, limiar recomendado no PCDT-ADF, sendo 

esse da faixa etária de 5 a 11 anos de idade. A presença de anemia entre crianças, 

principalmente entre os recém-nascidos pode ser consequência direta do período de transição 

do aleitamento materno para outras formas alimentares. O aleitamento materno é fundamental 

para a manutenção da reserva de ferro em neonatos, sendo estimado que o ferro nesse leite 

seja 50% absorvido, enquanto que no leite de vaca ocorra apenas 10 a 20% da absorção do 

mineral, favorecendo assim a instalação da anemia [3]. Apesar de apenas um paciente 

apresentar valores de ferritina abaixo do preconizado pelo PCDT-ADF, essa proteína 

apresenta suas limitações, podendo estar alterada devido a presença de marcadores 

inflamatórios ou infecciosos. Diversos estudos sugerem o uso concomitante da dosagem de 

FeS com outros marcadores, como a saturação de ferro, capacidade total de ligação do ferro, 

receptores de transferrina, entre outros [4]. Através da análise das médias dos índices 

hematimétricos pode-se constatar, na maioria dos pacientes, a presença de microcitose, 

hipocromia e anisocitose, tríade comum para a anemia ferropriva. Embora estes índices 

contribuam na investigação da anemia, eles não são específicos, existindo outras anemias com 

esse perfil hematimétrico, como encontrado em anemias resultantes de distúrbios genéticos da 

hemoglobina [5]. Conclusão/Considerações Finais: Neste estudo, apenas uma criança 

apresentou nível reduzido de ferritina associado com anemia. Contrariamente, um percentual 

significativo apresentou níveis reduzidos de hemoglobina, demonstrando a possibilidade de 

haver outras causas por trás da anemia. Em virtude da ferritina ser uma proteína de fase 

aguda, sua dosagem está sujeita alterações em processos inflamatórios e/ou infecciosos, sendo 

recomendado o uso de exames laboratoriais adicionais para diagnóstico da anemia por 

deficiência de ferro. Considerando que a anemia ferropriva entre jovens é frequentemente 

associada com aspectos nutricionais e com o desenvolvimento fisiológico, uma abordagem 

multiprofissional torna-se valiosa não somente para diagnóstico, mas também para a aplicação 

de medidas profiláticas. 
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