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RESUMO 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DO SANGUE NA ANEMIA 

FERROPRIVA E VALIDAÇÃO DOS ÍNDICES HEMATIMÉTRICOS  EM 

CRIANÇAS DE 6 A 23 MESES – IMIP- 2001 

 

Esta dissertação foi elaborada em forma de dois artigos. O primeiro, artigo de revisão, 
intitula-se: “Índices hematimétricos na determinação do diagnóstico da anemia”,  
refere-se à anemia e suas formas de diagnóstico, com relevância para a utilização dos 
índices hematimétricos (VCM, HCM e CHCM). O segundo artigo, “Características 
morfológicas do sangue na anemia ferropriva e validação dos índices hematimétricos  
em crianças de 6 a 23 meses - IMIP”, discute os resultados de um estudo transversal, 
envolvendo 402 crianças, que receberam atendimento no IMIP. O objetivo deste estudo 
foi determinar o diagnóstico diferencial da anemia ferropriva a partir das características 
morfológicas do sangue e a validação dos índices hematimétricos, utilizando para a 
análise os resultados obtidos dos hemogramas realizados em laboratório particular, por 
contador de células automático. Neste estudo a validação dos índices hematimétricos foi 
realizada através dos cálculos de sensibilidade, especificidade e valores preditivos 
(Zicker, 1997). Os resultados mostraram que a maior parte da amostra (89,1%) 
apresentou anemia em algum grau de severidade. Quanto às características morfológicas 
da anemia evidenciaram-se 15,4% das crianças com microcitose e 71,2% e 51,4% com 
hipocromia quanto ao HCM e CHCM, respectivamente. Os índices hematimétricos 
apresentaram boa especificidade, baixa sensibilidade e altos valores preditivos 
positivos. Os índices hematimétricos (VCM, HCM, CHCM) se constituem bons 
parâmetros para o diagnóstico diferencial da anemia ferropriva. Entretanto, não são 
adequados para o diagnóstico inicial da deficiência de ferro. 
 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: 1. Saúde pública; 2. Nutrição; 3. Anemia; 4.Diagnóstico;    

                                          5.Validação;  6.Índices hematimétricos.  
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ABSTRACT 

 

“MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BLOOD IN IRON DEFICIENCY 

ANEMIA AND VALIDATION OF HEMATIMETRIC INDICES (MCV, MCH, AND 

MCHC) IN 6 TO 23 MONTH-OLD TODDLERS- IMIP”, 

 
This dissertation was based on two papers. The first review paper is entitled 

“Hematimetric Indices for Diagnosing Anemia”, and studies anemia and its diagnosis, 

highlighting the use of hematimetric indices. The second paper, “Morphological 

characteristics of blood in iron deficiency anemia and validation of hematimetric 

indices  in 6 to 23 month-old toddlers- IMIP”, discusses the outcomes of a cross-section 

study involving 402 toddlers, ages varying from 6 to 23 months, on their visit to the 

IMIP. The objective of this study was to determine iron deficiency anemia differential 

diagnosis, and to validate the hematimetric indices from a review of the blood test 

results carried out in a private laboratory using an automatic cell counter. Throughout 

this study, the hematimetric indices were validated by sensitivity, specificity, and 

predictive value calculations (Zicker, 1997). The outcomes indicated that most of the 

sample (89.1%) presented anemia at some degree of severity. Regarding the 

morphological characteristics of the anemia, 15.4% of the children were microcytic, and 

71.2% and 51.4% of them were hypochromic for MCH and MCHC, respectively. The 

tested hematimetric indices indicated good specificity, low sensitivity and high positive 

predictive values. Hematimetric indices (MCV, MCH, and MCHC) are good parameters 

for the diagnosis of iron deficiency anemia. They are not appropriate, however, for the 

initial diagnosis of iron deficiency. 

 

 
KEYWORDS: 1. Public health; 2. Nutrition; 3. Anemia; 4. Diagnosis;  

                          5. Validation; 6.Hematimetric indices. 

 



Menezes, Ana Elisabeth Burle de 
Características morfológicas do sangue na anemia ferropriva e validação 
dos índices hematimétricos em crianças de 6 a 23 meses – IMIP 2001 Dissertação 

xi 

 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

CHCM – Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média 

fl - fentolitros 

FS – Ferritina sérica 

HCM – Hemoglobina Corpuscular Média 

HGB - Hemoglobina 

HTC - Hematócrito  

IMIP – Instituto Materno Infantil de Pernambuco 

INAN – Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição  

Nº - Número absoluto 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

RDW – Amplitude de Distribuição dos Eritrócitos 

VCM  - Volume Corpuscular Médio 

WHO – VIDE OMS 

% - Valor relativo 

Miligrama = mg = 0,001 g = 1/1000 g = 10-3 

Micrograma =  mcg = 0,000001 g = 1/1000000 = 10-6 

Nanograma = ng = 1/1000000000 g= 10-9 

Picograma = pg = 1/1000000000000 g  = 10-12  

 



Menezes, Ana Elisabeth Burle de 
Características morfológicas do sangue na anemia ferropriva e validação 
dos índices hematimétricos em crianças de 6 a 23 meses – IMIP 2001 Dissertação 

xii 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 
 
ARTIGO 1º  
 
 

Quadro 1- Classificação morfológica das anemias  

 

Quadro 2 - Valores dos índices hematimétricos por idade e sexo, segundo OMS       

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menezes, Ana Elisabeth Burle de 
Características morfológicas do sangue na anemia ferropriva e validação 
dos índices hematimétricos em crianças de 6 a 23 meses – IMIP 2001 Dissertação 

xiii 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 
 
ARTIGO 2º 
 
 
Tabela 1-    Valores médios, desvios padrões dos índices hematológicos e percentuais de  
                   crianças de 6 a 23 meses com valores abaixo dos pontos de corte. Instituto      
                   Materno Infantil de Pernambuco, Recife - PE, 2001 
 
Tabela 2 -   Coeficiente de correlação de Spearman (valores de r) entre variáveis    
                    hematológicas. Instituto Materno Infantil de Pernambuco, Recife - PE,    
                    2001 
 

Tabela 3 -   Índices hematimétricos em relação à hemoglobina em crianças de 6 a 23  
                   meses. Instituto Materno Infantil de Pernambuco, Recife - PE, 2001 
 
Tabela 4  -  Validação dos índices hematimétricos em crianças de 6 a 23 meses. 
                    Instituto Materno Infantil de Pernambuco, Recife - PE, 2001 
 
Tabela 5  -  Prevalência da anemia em crianças de 6 a 23 meses a partir da associação da  
                   anemia (hgb< 11mg) e um, dois ou mais dos índices hematimétricos.        
                   Instituto Materno Infantil de Pernambuco, 2001 
 

 

 

 

 

 

 

 



Menezes, Ana Elisabeth Burle de 
Características morfológicas do sangue na anemia ferropriva e validação 
dos índices hematimétricos em crianças de 6 a 23 meses – IMIP 2001 Dissertação 

xiv 

 

 

 

 

S U M Á R I O 

 

RESUMO.........................................................................................................................ix 

 

ABSTRACT.....................................................................................................................x 

 

LISTA DE ABREVIATURAS.......................................................................................xi 

 

LISTA DE QUADROS.................................................................................................xii 

 

LISTA DE TABELAS..................................................................................................xiii 

 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................01 

 

Referências Bibliográficas ...........................................................................................05 

 

2. ARTIGO I  -  ÍNDICES HEMATIMÉTRICOS NA DETERMINAÇÃO  DO 

DIAGNÓSTICO DA ANEMIA ...................................................................................07 

 

Resumo ..........................................................................................................................08  

 

Abstract .........................................................................................................................09   

 

Anemia............................................................................................................................10 

 

Diagnóstico da anemia...................................................................................................11 

 



Menezes, Ana Elisabeth Burle de 
Características morfológicas do sangue na anemia ferropriva e validação 
dos índices hematimétricos em crianças de 6 a 23 meses – IMIP 2001 Dissertação 

xv 

Parâmetros hematológicos............................................................................................15     

 

Índices Hematimétricos.................................................................................................17  

 

 

Considerações Finais.....................................................................................................25 

 

Referências Bibliográficas............................................................................................27 

 

3. ARTIGO II – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DO SANGUE NA 

ANEMIA FERROPRIVA E VALIDAÇÃO DOS ÍNDICES HEMATIMÉTRICOS 

(VCM, HCM E CHCM) EM CRIANÇAS DE 6 A 23 MESES – 

IMIP................................................................................................................................31 

      

Resumo...........................................................................................................................32 

 

Abstract..........................................................................................................................33 

 

Introdução......................................................................................................................34 

 

Métodos...........................................................................................................................36 

 

Resultados.......................................................................................................................38 

 

Discussão.........................................................................................................................44 

 

Referências Bibliográficas............................................................................................49 

 

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES................................................................54 

 

ANEXOS.........................................................................................................................56 

 



  

 

INTRODUÇÃO 
 



Menezes, Ana Elisabeth Burle de 
Características morfológicas do sangue na anemia ferropriva e validação 
dos índices hematimétricos em crianças de 6 a 23 meses – IMIP 2001 Dissertação  

2 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), anemia nutricional é a condição 

na qual o conteúdo de hemoglobina do sangue está abaixo dos valores considerados 

normais para a idade, sexo, estado fisiológico e altitude1,2. Pode resultar da carência 

simples ou combinada de nutrientes como o ferro, ácido fólico e vitamina B¹², além de 

tipos mais raros causados pela deficiência de piridoxina, riboflavina e proteína.  No 

entanto, a deficiência de ferro é a causa mais comum de anemia carencial no mundo3,4,5. 

Estimativas mundiais situam em cerca de 2.15 bilhões o número de pessoas 

portadoras desta deficiência. A deficiência de ferro acomete todas as faixas etárias, 

principalmente o grupo materno-infantil6,7. Ela é evidenciada tanto em países 

industrializados como em desenvolvimento, apresentando as mais altas prevalências nas 

populações em piores  condições socioeconômicas8.  

A diminuição dos níveis de hemoglobina acarreta  prejuízos funcionais ao 

organismo, tanto  mais graves quanto maior for essa redução9. As principais 

conseqüências observadas são o comprometimento do crescimento e desenvolvimento 

em crianças, redução da capacidade física e mental e aumento da morbi-mortalidade10. 

Embora a anamnese e o exame físico de um paciente anêmico possam fornecer 

dados de grande valor para o esclarecimento da causa da anemia, os exames 

laboratoriais são indispensáveis, não só para confirmar a existência do distúrbio e sua 

intensidade, mas também para permitir sua classificação morfológica e patogênica, 

auxiliando na elucidação do diagnóstico e correta orientação terapêutica11. 

No diagnóstico da anemia realizado através de exames hematológicos e 

bioquímicos, é importante que a escolha do método que será utilizado considere tanto as  
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características individuais como as do grupo populacional, referentes a idade, sexo, e 

estado fisiológico, além da incidência de doenças inflamatórias, infecciosas e 

hematológicas. Os estudos de diagnóstico objetivam investigar estratégias para 

aumentar a especificidade e a sensibilidade, na obtenção de resultados, considerando  as 

peculiaridades e as contribuições específicas: facilidades metodológicas e o custo do 

processo12. 

A análise da hemoglobina, do hematócrito, o volume corpuscular médio  

(VCM), a  hemoglobina corpuscular média (HCM), a concentração de hemoglobina 

corpuscular média (CHCM), a amplitude de distribuição dos eritrócitos (RDW) são  

considerados os de melhor uso pelo baixo custo, simplicidade dos métodos de 

determinação e sua utilização, como rotina, em muitos serviços de saúde8.  

Esta dissertação está organizada em dois artigos, o objetivo do primeiro artigo 

intitulado Índices hematimétricos na determinação  do diagnóstico da anemia, pretende 

fazer uma revisão, a partir de publicações em revistas científicas nacionais e 

internacionais indexadas, livros técnicos  e publicações de organizações internacionais 

sobre a anemia  e suas formas de diagnóstico, com especial atenção para os índices 

hematimétricos, sua importância e pontos de corte. Este artigo será posteriormente 

submetido à publicação na Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil.  

O segundo artigo, intitulado: Características morfológicas do sangue na anemia 

ferropriva e validação dos índices hematimétricos (VCM, HCM, E CHCM) em crianças 

de 6 a 23 meses, constitui-se num estudo que analisa os parâmetros hematológicos 

contidos no hemograma e a validação dos índices hematimétricos, a partir da análise dos 

resultados obtidos da coleta sanguínea, em 402 crianças, por ocasião de seus 

atendimentos em ambulatório de puericultura e pediatria do IMIP. O objetivo principal  
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da análise é determinar as características morfológicas do sangue no diagnóstico 

diferencial da anemia ferropriva, e validar os índices hematimétricos em crianças de 6 a 

23 meses. Este artigo será como o anterior, submetido a análise para  publicação na 

Revista Cadernos de Saúde Pública.     

A finalidade de validar um parâmetro hematológico a fim de determinar o mais 

preciso diagnóstico da anemia, principalmente a ferropriva, deve-se à contribuição que 

pode advir da implantação de medidas preventivas, avaliação da eficiência de um 

tratamento e a implantação e implementação de programas de intervenção. A 

investigação dos índices hematimétricos VCM, HCM, CHCM justifica-se por eles se 

encontrarem presentes nos hemogramas de rotina, sem que sejam devidamente 

utilizados. 

  Os elementos desta dissertação foram obtidos a partir do banco de dados da 

pesquisa “Validação e reprodutibilidade de sinais clínicos e da escala de cores da 

hemoglobina da OMS no diagnóstico de anemia em crianças”13. 
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ÍNDICES HEMATIMÉTRICOS NA DETERMINAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA 

ANEMIA 

         

 

RESUMO 

 

Este artigo consta de uma revisão sobre a utilização dos parâmetros hematológicos 

do hemograma como método de diagnóstico da anemia, especialmente os índices 

hematimétricos. A pesquisa bibliográfica realizou-se a partir da utilização de 

material científico relevante, que discorrem sobre o assunto. As formas de 

diagnosticar a anemia devem eleger o baixo custo e simplicidade metodológica. 

Entre elas, podem ser ressaltados os índices hematimétricos – VCM, HCM, CHCM 

e RDW, presentes em todos os hemogramas de rotina. Na análise do hemograma, as 

formas de anemias mais identificadas são as microcíticas e hipocrômicas, nas quais 

a anemia ferropriva é a mais prevalente. Os índices hematimétricos são mais úteis 

em diagnosticar os estágios mais avançados da deficiência de ferro, quando já está 

estabelecida a anemia. No entanto o RDW, é capaz de detectar a carência 

anteriormente ao estágio avançado, período em que as células já apresentam 

alterações de tamanho e coloração. 

 

       

 

      PALAVRAS-CHAVES: 1. Saúde pública; 2. Nutrição; 3. Anemia; 4. Diagnóstico; 

                                              5. Índices hematimétricos  
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HEMATIMETRIC INDICES FOR DIAGNOSING ANEMIA 

 

ABSTRACT 

 

This paper is a review on the usage of blood test hematological parameters, especially 

hematimetric indices, as a method for diagnosing anemia. The literature review was 

based on the relevant scientific material describing this subject matter. Anemia 

diagnostic methods should pursue low costs and simple methodology. Among these, 

some hematimetric indices should be highlighted, such as MCV, MCH, MCHC, and 

RDW, which are present in all routine blood tests. In blood test reviews, microcytic and 

hypochromic anemia have been the most frequently identified types, iron deficiency 

anemia being the most prevalent of them. Hematimetric indices are more useful in 

diagnosing the more advanced stages of iron deficiency, when anemia has already been 

established. However, the RDW can detect the depletion prior to the advanced stage, 

when cells undergo size and color changes. 

 

 

 

 

KEYWORDS: 1. Public health;2. Nutrition; 3. Anemia; 4. Diagnosis; 5. Hematimetric 
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Índices Hematimétricos Na Determinação Do Diagnóstico Da Anemia 

 

Anemia 

 A anemia (do grego, sem sangue) caracteriza-se pela diminuição do número de 

hemácias no sangue circulante, diminuição do teor de hemoglobina nas hemácias ou 

ambos os fenômenos associados1, 2. Estima-se que 2,15 bilhões de pessoas, quase 40% 

da população mundial, apresentam carência de ferro ou níveis baixos de hemoglobina3. 

 A anemia ocorre principalmente em países com estrutura social desigual, com a 

má distribuição de bens e serviços à população, fato que interfere diretamente sobre a 

sua qualidade de vida4, 5. O grupo materno-infantil é o mais afetado por esta carência6. 

No Brasil, vários estudos apontam para as elevadas prevalências de anemia em menores 

de 5 anos, principalmente caracterizadas como anemia ferropriva7-9. Em crianças esta 

carência é considerada um distúrbio multicausal influenciado por determinantes como 

baixo nível socioeconômico, prematuridade, baixo peso ao nascer, desmame precoce e 

natureza da dieta, geralmente deficiente em ferro e com baixa biodisponibilidade deste 

nutriente. As anemias na infância são mais acentuadas e de desenvolvimento mais 

rápido do que no adulto. As infecções e verminoses, comuns nas crianças, colaboram 

para o estabelecimento da anemia10, 11. 

 De forma geral, as principais causas da anemia se devem a fatores nutricionais 

como a carência de ferro, vitamina B¹², ácido fólico. Além disso, outros fatores como a 

falta ou depleção dos tecidos hematopoiéticos, a perda de sangue por hemorragia, a 

destruição excessiva de hemácias, os defeitos de utilização e reutilização do ferro e as 

doenças crônicas também são causadores de anemia1.  
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Diagnóstico da Anemia 

 No diagnóstico da anemia realizado através de exames laboratoriais 

hematológicos e bioquímicos, é importante que a escolha do método utilizado considere 

as características inerentes ao indivíduo ou grupo populacional, como idade, sexo, 

estado fisiológico e incidência de doenças inflamatórias, infecciosas e hematológicas. 

Os estudos de diagnóstico investigam estratégias para aumentar a especificidade e a 

sensibilidade na obtenção de resultados, considerando as peculiaridades dos indivíduos 

a serem analisados, facilidades e custos metodológicos3, 12. 

 A eritropoiese refere-se a produção de globulos vermelhos, as hemácias, 

processo este  regulado pela influência de interleucinas e fatores de crescimento. Tais 

substancias permitem que às células primitivas, indiferenciadas, e sob a influência da 

eritropoetina, evoluam através de divisões mitóticas de pró-eritroblastos a eritroblastos, 

desses a reticulócitos, que ao excluírem o núcleo, passam ao sangue periférico como 

eritrócitos, com sobrevida aproximada de 120 dias. Alterações na composição dessas 

células, assim como as mudanças em sua concentração no sangue, especialmente pela 

diminuição do ferro ou anormalidades na hemoglobina, podem levar a alterações 

morfológicas determinando diversos tipos de anemia13. 

    Por isso para se fazer o diagnóstico da anemia, é importante qualificar 

citologicamente seus diferentes tipos ou indicar sua possível etiopatologia13. Nesse 

sentido, o tamanho, a forma e a idade das hemácias, bem como a carga de hemoglobina, 

são características diferenciais da anemia. 
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 Quanto ao seu tamanho as hemácias podem apresentar-se nas seguintes 

formas14: 

a) Anisocitose: variação no tamanho da hemácia. Sua presença indica a existência de 

um transtorno na eritropoiese. É observada na hepatopatia alcoólica hemorrágica e nas 

doenças do intestino delgado (macrócitos e micrócitos); na anemia ferropriva 

(normócitos e micrócitos); na anemia perniciosa, causada por carência de vitamina B¹² 

ou ácido fólico (megalócitos e normócitos).  

b) Normocitose: hemácias de tamanhos normais e semelhantes. Pode acontecer no início 

da anemia ferropriva e é característica na anemia sideroblástica.  

c) Macrocitose: presença de células maiores que as normais. Encontradas nas anemias 

megaloblásticas e, geralmente, no alcoolismo. A macrocitose moderada das anemias 

hemolíticas deve-se à presença do número elevado de reticulócitos na circulação 

sanguínea, os quais possuem tamanho celular maior do que as hemácias.  

d) Microcitose: hemácias pequenas, de tamanho inferior ao normal. É típica das anemias 

ferroprivas. 

e) Poiquilocitose: é uma variação na forma das hemácias, a partir das irregularidades 

apresentadas pela membrana eritrocitária. É encontrada nas anemias hipocrômicas.  

 

 Em relação à cromemia das hemácias, elas são classificadas como14: 

a) Normocrômica: coloração normal. Aparece nas anemias por perda aguda de sangue e 

nas doenças crônicas. 

b) Hipocrômica: hemácias coradas debilmente. Isto se deve à pequena quantidade de 

hemoglobina. Quase sempre expressa uma deficiência de ferro, distúrbios em sua 

utilização (anemias sideroblásticas) ou na síntese da hemoglobina (talassemias). 
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c) Policromatofilia: é a presença de hemácias azul-acinzentadas entre as normais, 

indicando a presença de reticulócitos (hemácias imaturas), própria de anemias 

regenerativas. 

 

 Os principais achados laboratoriais na anemia ferropriva são a hipocromia e a 

microcitose, com freqüente anisocitose e poiquilocitose; reticulócitos em número 

normal a ligeiramente diminuído, ferro sérico diminuído, capacidade total de fixação do 

ferro aumentada, coeficiente de saturação de transferrina inferior a 10% e ferritina 

abaixo de 10 ng/ml15. Na criança, a deficiência de ferro geralmente resulta da ingestão 

insuficiente de ferro, enquanto que no adulto geralmente resulta da perda de ferro, 

devida à perda crônica de sangue.  

 A hematimetria, até o aparecimento dos métodos automáticos, constituía-se em 

um procedimento falho, devido às deficiências na sua execução: emprego de material de  

qualidade não satisfatória e fadiga visual. Os métodos eletrônicos propiciaram a 

diminuição do coeficiente de variação. Entretanto, apesar da generalização da 

tecnologia eletrônica, ainda há variação interlaboratorial. O método não é isento de 

erros se não houver um controle de qualidade adequado16. É importante ressaltar que, 

apesar da excelência da tecnologia, a microscopia persiste necessária. As máquinas mais 

avançadas são capazes de apontar as dúvidas nos resultados da caracterização das 

células (flags). Essas dúvidas, no entanto, devem ser esclarecidas para o diagnóstico 

preciso, através dos métodos convencionais, como a microscopia óptica, capaz de 

detectar situações clinicamente relevantes13. 
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 Os exames mais específicos na determinação do estado nutricional do ferro 

compreendem: o ferro sérico, capacidade de ligação do ferro, receptor da transferrina 

sérica circulante e conteúdo de hemoglobina reticulócito, ferritina, saturação da 

transferrina, protoporfirina eritrocitária12, 17. Na anemia ferropriva a ferritina sérica 

encontra-se abaixo de 10 ng/ml, enquanto nas anemias por doenças crônicas ela eleva-se 

por ser uma proteína de fase aguda, como o fibrinogênio, a proteína C-reativa, e as 

globulinas α² e γ, o que pode dificultar o diagnóstico diferencial entre os dois tipos de 

anemia. Àqueles exames, porém, são de custo elevado, necessitando de equipamento 

sofisticado e pessoal especializado. Além disso, não fazem parte dos exames de rotina 

dos serviços de saúde, principalmente os públicos12. 

 A investigação laboratorial da anemia deve começar por procedimentos 

simples. O hemograma, que determina os elementos celulares do sangue quantitativa e 

qualitativamente, constitui-se o exame de rotina mais requerido nas consultas médicas18. 

Ele é indispensável no diagnóstico e no controle evolutivo das doenças agudas e 

crônicas, nas emergências médicas, cirúrgicas e traumatológicas e no acompanhamento 

quimio-radioterápico dos pacientes. A sua prática é relativamente simples, econômica e 

rápida13, 18.   

 As determinações feitas pelos contadores eletrônicos no hemograma, derivados 

da análise dos elementos sanguíneos são: contagem de hemácias, dosagem de 

hemoglobina, medida do volume dos eritrócitos (VCM), contagem de reticulócitos, 

determinação da fração reticulocítica imatura, contagem de eritroblastos. Os parâmetros 

sangüíneos obtidos a partir dos cálculos realizados pelo computador são: hematócrito, 

hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração hemoglobínica corpuscular 
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média (CHCM), histograma (curva de freqüência) do volume corpuscular, amplitude de 

distribuição do volume corpuscular (RDW) (coeficiente de variação do histograma)14,15.  

 

Parâmetros Hematológicos 

 A hemoglobina, pigmento carreador de oxigênio nas hemácias de vertebrados, 

representa cerca de 900g no corpo humano. O tipo da hemoglobina condiciona a 

mudança morfológica na hemácia e, freqüentemente, menor resistência à hemólise14.  

 O nível de hemoglobina no sangue é considerado como indicador eletivo das 

anemias, seguido pela determinação do valor do hematócrito. Ambos possuem boa 

concordância em estudos populacionais19, 21. São considerados de boa utilização devido 

ao baixo custo e simplicidade do método de análise6. É importante ressaltar que os 

valores de hemoglobina e hematócrito devem ser corrigidos de acordo com a altitude, 

etnia e atividade física18.  

 A concentração de hemoglobina constitui-se no indicador mais utilizado para 

diagnóstico da anemia em populações6, 12, 18. A dosagem de hemoglobina possui 

exatidão excelente, com coeficiente de variação em torno de 2%. As causas mais 

comuns de erro em seus resultados são as lipemias, com aumento da densidade óptica 

do plasma, alterando para mais a dosagem de hemoglobina 13.  

 O hematócrito representa o número de hemácias por milímetro cúbico e se 

expressa em valores percentuais, que, se bem determinados, constituem-se num método 

preciso, com coeficiente de variação de 1%, revelando-se um bom indicador na 

determinação da anemia14, 16, 18. Ao nascimento, o hematócrito pode atingir valores em 

torno de 60%, diminuindo para 32 a 40% na idade de um ano. No homem adulto os 
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valores limites estão entre 43 a 49%, com média de 46 a 47%, enquanto que na mulher 

variam de 35 a 45%, com média de 40 a 42%. No entanto, em situações de desidratação, 

choque ou queimadura, o hematócrito pode encontrar-se elevado. Nessas circunstâncias  

é exigido cuidado na interpretação dos resultados. O valor do hematócrito se encontra 

baixo em todas as anemias1.  

A contagem de hemácias e a determinação dos índices hematimétricos são 

fundamentais para a classificação diferencial e morfológica da anemia. Esses dados 

devem, sempre que possível, ser confirmados pelo hematologista por meio da 

observação do esfregaço corado22. 

 A partir da década de 80, com o advento dos contadores de múltiplos canais, a 

contagem das hemácias, tornou-se uma medida exata e confiável, com o coeficiente de 

variação menor que 2%. A diferença na contagem das hemácias entre os sexos, a partir 

da adolescência é de natureza hormonal. Em relação à idade, a partir dos 65 anos, há 

uma progressiva e variável diminuição da contagem de eritrócitos, denominada 

eritrocitopenia23.   

 A contagem de reticulócitos reflete a atividade eritropoiética. Os reticulócitos 

são células jovens que antecedem o estágio em que passam a ser considerados hemácias.  

Sua maturação nos órgãos hematopoiéticos (medula óssea, fígado e baço) leva cerca de 

2 a 3 dias. A presença de reticulócitos acima dos valores normais (0,2 a 2,0% em 

adultos e 2 a 6% em recém-nascidos a termo) indica uma adaptação do organismo na 

tentativa de aumentar as hemácias circulantes, devida à presença de anemia6. Não é 

considerado um índice absolutamente fiel, uma vez que os reticulócitos podem 

permanecer mais de 24 horas em circulação. A reticulocitose pode ainda ocorrer em  
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circunstâncias como a hipoxemia, após episódios de hemorragia aguda, ou 

encurtamento da sobrevida eritróide (hemólise)13.  

 

Índices Hematimétricos: VCM, HCM, CHCM e RDW 

 Wintrobe, em 1935, propôs uma classificação que tomasse como ponto de 

referência para diagnóstico diferencial das anemias, as modificações de tamanho das 

hemácias e a quantidade de hemoglobina nelas contida. A partir desta proposta surgiram 

os índices hematimétricos como parâmetros de análise sanguínea, tornando-se de grande 

utilidade na avaliação morfológica das anemias24.  

 Os índices hematimétricos são comumente utilizados para diagnosticar as 

modificações morfológicas no sangue na presença da anemia ferropriva, após o 

decréscimo da concentração de hemoglobina. Nessas circunstâncias, as células 

apresentam-se hipocrômicas e microcíticas13,  25. 

 Os índices hematimétricos – VCM, HCM, CHCM e o RDW - são 

determinados matematicamente por fórmulas, a partir dos valores de hemoglobina, 

hematócrito e número de hemácias13, 26. 

Volume Corpuscular Médio (VCM) 

 O volume corpuscular médio é obtido dividindo-se o hematócrito pelo número 

de hemácias num dado volume de sangue26: 

  

                          VCM  =  Hematócrito  (Ht) %         x  10 

                                         Hemácias(milhões/mm³) 
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 O resultado é expresso em micra cúbica (mµ³) ou fentolitros (fl). Nas 

publicações científicas parece não haver consenso na determinação dos valores 

considerados. A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que em estudos 

populacionais o ponto de corte para os parâmetros hematológicos sejam considerados 

abaixo de –2 desvios-padrões. Em adultos maiores de 18 anos, este valor seria da ordem 

90 (-2DP=81) e 89 (-2DP=80) fentolitros, respectivamente para mulheres e homens. 

Entretanto, os valores considerados como margem de normalidade por outros autores 

oscilam entre 80 e 94 fentolitros3, 16, 24,  26, 27, classificando a anemia como: 

< 80 fentolitros (fl) - microcítica 

≥ 80 a 94 fentolitros (fl) -  normocítica 

≥ 94 fentolitros (fl) - macrocítica 

 Sendo a avaliação do tamanho das hemácias um dado fundamental no 

diagnóstico diferencial da anemia, o VCM é considerado o mais importante dos índices 

hematimétricos. Sua determinação orienta o diagnóstico das anemias: microcíticas, 

normocíticas e macrocíticas. A interpretação e valorização do VCM são 

complementadas pelo histograma relativo a esta medida, gerado pelo computador. É 

importante ainda ressaltar que a presença de reticulocitose pode produzir aumento do 

VCM ³. 

 O baixo volume corpuscular médio (VCM) na anemia favorece o diagnóstico 

de anemia ferropriva, pois o VCM obtido por contadores é preciso e altamente 

reproduzível. O VCM abaixo do ponto de corte (80 fl) parece ser um indicador 

confiável da redução de síntese de hemoglobina28.   
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Quanto aos valores utilizados para crianças, praticamente não são referidos nas 

publicações científicas 16, 26, 29 e, quando o são, também não há consenso entre os 

autores sobre eles. O problema torna-se mais sério uma vez que a OMS 6 considera as 

crianças menores de 59 meses em um mesmo ponto de corte, enquanto que outros 

autores subdividem os pontos de corte dentro desta faixa etária. Para Oliveira16, em 

crianças aos 3 meses, o valor do VCM considerado normal encontra-se entre 83 e 110 fl 

e aos 12 meses entre 77 a 101 fl.  

 Os valores do VCM são os mais usados na avaliação da anemia nos 

indivíduos jovens. No entanto, a utilização do VCM se torna imprópria nos indivíduos 

idosos. A maioria das pessoas idosas mantém a contagem de hemácias, hemoglobina e 

hematócrito normais, e a presença de alterações sanguíneas costuma resultar, além da 

deficiência de ferro, também deficiência de vitamina B¹² e folatos, sangramentos 

gastrintestinais, síndromes mielodisplásicas. Por isso, apenas o VCM não é ideal, sendo 

preferível a utilização de ferritina sérica, como exame para o diagnóstico diferencial 

nessa faixa etária ²³. 

 

Hemoglobina Corpuscular Média (HCM) 

 A hemoglobina corpuscular média é o conteúdo de hemoglobina existente em 

cada célula sanguínea. É um parâmetro originado a partir da divisão da quantidade de 

hemoglobina pelo número de hemácias presente no volume de sangue 26.  

 

                         HCM  =  Hemoglobina(Hb) em g/dl  x  10 

                                        Hemácias (milhões/mm³) 
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 O HCM é uma cifra exata, com coeficiente de variação em torno de 2%. O 

resultado é expresso em picogramas (pg). Os valores de normalidade para crianças 

menores de 59 meses encontram-se acima de 27pg, segundo a OMS6, e variam de 27 a 

32 pg em outras referências24, 26. Os valores normais para adultos, segundo a OMS, são 

de 30,6 (-2DP=26) e 30,5 (-2DP=27) picogramas para mulheres e homens 

respectivamente. Os valores normais para adultos e crianças menores de 12 meses são 

semelhantes e, em crianças maiores de um ano, os limites de normalidade são um pouco 

maiores (33-35 pg)24, 26.  

 Segundo estes autores, pode-se classificar a anemia como: 

< 27pg - hipocrômica  

≥ 27 a < 34pg - normocrômica  

≥ 34pg - hipercrômica  

 

 Apesar da classificação utilizada pelos autores acima, o termo hipercrômica é 

impróprio, uma vez que, nas anemias, a concentração de hemoglobina das hemácias não 

excede o normal, ou seja, a concentração normal equivale à saturação completa da 

massa eritrocitária. O HCM só ultrapassa as cifras normais quando as hemácias exibem 

volume aumentado, ou seja, nas anemias macrocíticas e, mesmo nessas circunstâncias, a 

concentração hemoglobínica pode ser inferior à normal, como, por exemplo, no caso da 

hemácia duplicar seu volume e a hemoglobina só aumentar em 50%. O HCM ainda 

pode ser afetado por hiperlipemia que leva a um falso aumento do nível de 

hemoglobina28. 
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 A hemoglobina abaixo do normal concomitantemente com VCM e HCM 

abaixo dos valores normais aumenta a probabilidade do diagnóstico da anemia por 

deficiência de ferro30, 31.  

 

Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM)  

 

 A concentração da hemoglobina corpuscular média exprime  a percentagem do 

eritrócito hemoglobinizado. Na forma para seu cálculo, divide-se a hemoglobina pelo 

hematócrito numa quantidade de sangue 26: 

   

       

                              CHCM  =  Hemoglobina (g/dl)  x  100 

                                                      Hematócrito % 

 

 O resultado é expresso em percentual (%) ou gramas por decilitro (g/dl). O 

valor normal, segundo a OMS, para crianças menores de 23 meses é ≥ 34,4% (-2DP = 

32)6 Em outras referências, a normalidade é considerada entre 30 a 36% e é 

praticamente igual para adultos e crianças16, 27. O limite superior é de 36%, nível de 

saturação da hemoglobina na hemácia13, 14.  
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 Segundo os autores acima, os valores encontrados de CHCM podem classificar 

a anemia como: 

< 31% - hipocrômica 

≥31 a 36% - normocrômica 

 Não pode haver anemia hipercrômica, já que é impossível a existência da 

concentração de hemoglobina maior do que a normal, que equivale, como já se 

assinalou, à saturação completa da massa eritrocitária29. No entanto, limites entre 36 e 

38% costumam acontecer na esferocitose, com desidratação das hemácias e, 

eventualmente, nas hemoglobinopatias13.  

 Quando a deficiência de hemoglobina é duradoura e abaixo de 8,5 g/dl, começa 

a haver insaturação das hemácias, ou seja, a hemoglobina passa a ser substituída por 

água e outros componentes, ao invés de haver diminuição normal do estroma. 

 O CHCM raramente pode diminuir em menos de 26%. Nas diminuições abaixo 

de 31% de CHCM, o VCM já vem sendo diminuído por semanas ou meses, de modo 

que interpretar a anemia através do uso do VCM é muito mais eficaz para o seu 

diagnóstico. Noventa e cinco por cento dos hemogramas com baixo CHCM são 

característicos de anemia ferropriva, mas apenas em 20% dos casos de anemia 

ferropriva existe baixa de CHCM13. 

 Trabalhos nos quais foram realizadas as provas de triagem para o diagnóstico 

de anemia mostraram que, ao associar o valor da hemoglobina ao do CHCM, o 

percentual de crianças anêmicas diminui, sugerindo que as crianças apresentavam de 

fato anemia ferropriva, confirmando a capacidade deste índice para o diagnóstico 

específico. Tais achados levam a crer que o índice CHCM parece aumentar a 
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probabilidade de alcançar todas as crianças anêmicas, o que, do ponto de vista de saúde 

pública, é desejável32, 33. 

 A classificação da anemia a partir dos índices hematimétricos, foi descrita em 

1935 por Wintrobe26, conforme mostra o quadro 1 e os valores de referência dos índices 

hematimétricos por sexo e idade são apresentados no quadro 2. 

QUADRO 1 

CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA DAS ANEMIAS  

TIPO VCM HCM CHCM Etiológicas prováveis 

Macrocítica > 94µm³ 32- 50 pg >30% 

A) megaloblásticas:carência de vit 
B¹² e ácido fólico(anemia 
perniciosa) 

B) não megaloblástica: intensa 
atividade da medula óssea 

Normocítica 80 a 94 µm³ 

 
 
 
 

>30% 

- Perda sangüínea 
- Destruição excessiva 
- Formação diminuída 
- Hidremia 

Microcítica 
simples < 80 µm³  >30% Mecanismo obscuro ou discutido 

Hipocrômica 
microcícitica < 80 µm³ 12-27 pg < 30% 

Carência de ferro: por perda 
crônica de sangue, ingestão 
deficiente de ferro, talassemia e 
doenças crônicas, incluem-se aqui 
também as anemias 
sideroblásticas. 

Normocítica e 
normocrômica 82-92 µm³ 28-32 pg 32- 34% 

Anemias por perda aguda de 
sangue, hemólise aguda ou 
crônica, depressão da medula 
óssea e alguns casos de anemia 
por doença crônica. 

Fonte: Wintrobe 26 
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QUADRO 2 

Valores dos índices hematimétricos por idade e sexo 

Feminino e Masculino 
Índices 

Hematimétricos 
1a – 1a e 11m  2a – 4a e 11m 5a – 7a e 11m 8a – 11a e 11m 

VCM (fl) 
Média-2DP 

79 
67 

81 
73 

82 
74 

84 
76 

HCM (pg) 
Média-2DP 

27,4 
22 

28,1 
25 

28,6 
25 

28,7 
26 

CHCM (%) 
Média-2DP 

34,4 
32 

34,5 
32 

34,5 
32 

34,5 
32 

Feminino Masculino 
Índices 

Hematimétricos 12a – 14a 
e 11m  

15 a – 17a 
e 11m 

> 18 
anos 

12a – 14a 
e 11m 

15a – 17a 
e 11m 

> 18 
anos 

VCM (fl) 
Média-2DP 

86 
77 

88 
78 

90 
81 

85 
77 

87 
79 

89 
80 

HCM (pg) 
Média-2DP 

29,4 
26 

30,0 
26 

30,6 
26 

29,1 
26 

29,9 
27 

30,5 
27 

CHCM (%)  
Média-2DP 

34,1 
32 

33,9 
32 

33,9 
32 

34,4 
32 

34,4 
32 

34,5 
32 

Fonte: Adaptado de WHO6.  

 

Amplitude de distribuição eritrocitária (RDW – “Red bloos cell Distribution Width”)  

 O RDW é originado do coeficiente de variação da curva “histograma do 

volume eritróide”, obtido da medida eletrônica do volume das hemácias. As hemácias 

medidas uma a uma pelo aparelho viabilizam a construção de uma curva de freqüência, 

com o volume em fentolitros situado no eixo das abscissas e a freqüência do evento 

registrada no eixo das ordenadas1, 13. 

 A construção do histograma é elucidativa quanto às características da 

população analisada. Nos sangues normais é aproximadamente gaussiana e de abertura 

estreita. Quando a curva situa-se mais à esquerda ou à direita, na abscissa, denota micro  
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ou macrocitose, respectivamente. Se as curvas têm base mais ampla que a usual, a 

abertura excessiva dos ramos exprime exagero na variação de volume dos eritrócitos em 

torno da média1, 13. 

 Sua utilização mais freqüente é no diagnóstico diferencial das anemias por 

síntese deficiente da hemoglobina. O RDW é um parâmetro objetivo, matemática e 

estatisticamente correto, de indiscutível utilidade clínica. Seus valores encontram-se 

entre 11 e 15 %, dependendo do tipo do aparelho utilizado. O RDW aumentado sugere 

patologia eritróide, como a anemia ferropriva, mesmo quando o VCM ainda se encontra 

acima de 80 fl 13.      

 As causas de erro mais comuns nos procedimentos de análise dos índices 

hematimétricos decorrem da deficiência do controle de qualidade sistemática no 

laboratório, tanto com os procedimentos, como com o funcionamento das máquinas de 

análise13, 16. 

 

Considerações Finais 

 A investigação seja clínica ou laboratorial da anemia deve começar por 

procedimentos simples, além de considerar o custo e a complexidade do método. A 

anamnese e o exame físico de um paciente anêmico são importantes. Os exames 

laboratoriais, entretanto, são indispensáveis na confirmação etiológica, levando à 

adequada orientação terapêutica. Os métodos utilizados para investigar a presença da 

anemia devem confluir para aumentar a sensibilidade e especificidade do diagnóstico. 

Para isso, a utilização de parâmetros combinados, principalmente em estudos de 

populações, ainda é considerada a forma ideal. Sendo assim, entre eles, os índices  



Menezes, Ana Elisabeth Burle de 
Características morfológicas do sangue na anemia ferropriva e validação 
dos índices hematimétricos em crianças de 6 a 23 meses – IMIP 2001 Artigo 1  

26 

 

hematimétricos são de grande importância no diagnóstico diferencial de vários tipos de 

anemia. 

 Eles se mostram mais úteis para diagnosticar a anemia ferropriva quando as 

células já se encontram predominantemente hipocrômicas e microcíticas, ou seja, em 

estágio mais avançado da carência. 

 Com o intuito de aproximar os resultados das investigações com a realidade do 

diagnóstico da anemia, faz-se necessária a redefinição dos pontos de corte dos 

parâmetros hematológicos específicos para cada situação populacional, considerando o 

sexo, estágio de vida e altitude. Além disso, a interpretação dos resultados do 

hemograma pelos profissionais de saúde pode constituir-se em importante fonte de 

informação sobre a anemia e, conseqüentemente, sobre o estado nutricional do ferro no 

organismo. O hemograma constitui-se um exame de rotina clínica, mas muitas vezes é 

subutilizado por falta de conhecimento na sua interpretação.   
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DO SANGUE NA ANEMIA 

FERROPRIVA E VALIDAÇÃO DOS ÍNDICES HEMATIMÉTRICOS EM 

CRIANÇAS DE 6 A 23 MESES – IMIP - 2001 

 
RESUMO 

 

Objetivos: determinar as características morfológicas do sangue na anemia 

ferropriva e a validação dos índices hematimétricos  em crianças de 6 a 23 meses. 

Métodos: estudo descritivo, realizado com 402 crianças atendidas nos Serviços de 

Puericultura e Pediatria do Instituto Materno Infantil de Pernambuco. Os dados 

hematológicos das crianças foram obtidos através da coleta de sangue. As análises 

hematológicas foram realizadas em laboratório particular, utilizando o contador de 

células automático. Para a determinação da validação dos índices hematimétricos 

foram realizados os testes de sensibilidade, especificidade e valores preditivos, a 

partir da utilização da concentração da hemoglobina, como padrão ouro de 11g/dl 

para determinar crianças anêmicas ou não. Resultados:  a prevalência de anemia 

foi de 89,1%  e a média de hemoglobina 9,8 g/dl. Utilizando os pontos de corte da 

OMS, os resultados mostraram que as médias dos índices hematológicos VCM, 

HCM e CHCM encontravam-se normais, o que não foi observado no número de 

hemácias, hematócrito, e hemoglobina. A normocitose foi evidenciada em 84,6% 

das crianças, enquanto que 71,2% e 48,6% apresentaram normocromia, 

respectivamente para o HCM e CHCM. Os índices hematimétricos apresentaram 

boa especificidade, baixa sensibilidade e altos valores preditivos positivos. Quanto 

mais características da anemia ferropriva forem determinadas pelos índices 

hematimétricos, menor será a sua prevalência e mais específico o seu diagnóstico. 

Conclusão: Os índices hematimétricos se constituem bons parâmetros para o 

diagnóstico da anemia ferropriva. Entretanto, não são adequados para o diagnóstico 

inicial da deficiência de ferro.  

 
      PALAVRAS-CHAVES: 1.Saúde pública; 2. Nutrição; 3. Anemia; 4. Diagnóstico; 
                                              5. Índices hematimétricos; 6 .Validação 
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“MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BLOOD IN IRON DEFICIENCY 

ANEMIA AND VALIDATION OF HEMATIMETRIC INDICES (MCV, MCH, AND 

MCHC) IN 6 TO 23 MONTH-OLD TODDLERS” 

 

ABSTRACT 

 

Objective: Determine morphological characterístics of blood in iron deficiency anemia, 

and validate the hematimetric indices in 6 to 23 month-old toddlers. Methods: Cross-

section study of 402 toddlers on their visit to the Pediatric and Child Care Unit of the 

Instituto Materno Infantil de Pernambuco, in 2001. The children’s blood was drawn to 

determine their hematological status, and their blood tests were carried out in a private 

laboratory using an automatic cell counter. Outcomes: Anemia prevailed in 89.1% of 

the children, and the mean hemoglobin value was 9.8 g/dl. When WHO’s cut-off points 

were used, the mean values of the MCV, MCH, and MCHC hematological indices were 

normal, but the number of red cells, hematocrit, and hemoglobin were not. 84.6% of the 

toddlers were normocytic, and 71.2% and 48.6% of them were normochromic for MCH 

and MCHC, respectively. The hematimetric indices indicated good specificity, low 

sensitivity and high positive predictive values. The more iron deficiency anemia 

characteristics are determined by the hematimetric indices, the lower their prevalence 

and more specific their diagnosis will be. Conclusion:  Hematimetric indices are good 

parameters for the diagnosis of iron deficiency anemia. They are not appropriate, 

however, for the initial diagnosis of iron deficiency. 

 

KEYWORDS: 1. Public health; 2. Nutrition; 3. Anemia; 4. Diagnosis; 5. Hematimatric  

                         indices; 6. Validation 
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INTRODUÇÃO  

 

A anemia é um dos maiores problemas de saúde pública e uma das suas 

principais causas é a deficiência de ferro. É mais evidente em países com estrutura 

social desigual, ocasionando sérios riscos à saúde dos indivíduos e, acometendo 

principalmente o grupo materno-infantil1. Ela corresponde ao terceiro estágio da 

deficiência de ferro, originada quando a produção de hemoglobina está reduzida e o 

volume corpuscular médio da hemácia abaixo dos limites normais de referência para 

pessoas de mesma idade e sexo. As hemácias de indivíduos com anemia ferropriva 

apresentam-se geralmente hipocrômicas e microcíticas 2,3. . 

A prevalência da anemia ferropriva é reduzida até os 4 primeiros meses de vida, 

momento a partir do qual a reserva de ferro orgânica começa a se exaurir4. Somam-se a 

isso, o rápido crescimento da criança, que impõe uma necessidade de ferro aumentada, o 

desmame precoce e a má qualidade da dieta 2,5.  

A estimativa da anemia em mais de dois bilhões de indivíduos1 justifica os 

estudos que investigam estratégias para aumentar a especificidade e a sensibilidade de 

seu diagnóstico6. A importância desses estudos se deve à determinação do melhor e 

mais rápido método de diagnóstico, seja por suas facilidades metodológicas ou pelo 

custo do processo, com conseqüente implementação de ações que evitem o agravamento 

da anemia na população6,7.  
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Nesse sentido têm-se utilizado combinações dos diferentes parâmetros 

hematológicos e bioquímicos para diagnosticar a  anemia da forma mais precisa e isenta 

de erros. Na avaliação da anemia, vários testes laboratoriais podem ser usados, entre 

eles a hemoglobina, hematócrito, contagem de hemácias e a determinação dos índices 

hematimétricos tais como o volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina 

corpuscular média (HCM), concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) e 

amplitude de distribuição dos eritrócitos (RDW), fundamentais para a classificação 

morfológica das anemias1, 6,8. 

Maxwell Wintrobe9 foi o primeiro hematologista a propor uma classificação que 

tomasse como ponto de referência as modificações de tamanho das hemácias e a 

quantidade de hemoglobina nelas contida, características observadas nos diversos tipos 

de anemia. Para isso determinou, pontos de cortes para os índices hematimétricos, ainda 

hoje utilizados em diagnóstico por diversos autores10,11,12. 

Os índices hematimétricos são de grande utilidade na avaliação e classificação 

morfológica das anemias. Eles estão presentes nos hemogramas de rotina, entretanto 

ainda são pouco utilizados no diagnóstico diferencial da anemia. 

O objetivo deste estudo foi determinar o diagnóstico diferencial da anemia 

ferropriva e validar os índices hematimétricos (VCM, HCM, e CHCM) em crianças de  

6 a 23 meses de idade, verificando, desta maneira, a importância de conhecê-los e 

utilizá-los como um critério sistemático no diagnóstico epidemiológico das anemias.   
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MÉTODOS 

 

 

Este trabalho utilizou o banco de dados da pesquisa intitulada “Validação e 

reprodutibilidade de sinais clínicos e da escala de cores da hemoglobina da OMS no 

diagnóstico de anemia em crianças”13, realizada no Instituto Materno Infantil de 

Pernambuco (IMIP), situado na Cidade do Recife, Pernambuco, Brasil.  

O estudo descritivo constou de 402 crianças dos 6 aos 23 meses de idade, 

acompanhadas pelas respectivas mães biológicas no atendimento ambulatorial de 

puericultura e pediatria. O cálculo do tamanho da amostra baseou-se na fórmula para 

avaliar a sensibilidade e especificidade de testes diagnósticos, proposta para o estudo 

original13.  A captação das crianças durante o trabalho de campo foi realizada 

diariamente, independente do motivo da consulta, até alcançar o número previsto da 

amostra, no período de 31 de maio a 30 de outubro de 2001. Como critério de 

exclusão, consideraram-se as crianças portadoras de doenças crônicas com diagnóstico 

confirmado no momento da consulta.   

A coleta de sangue das crianças para determinação do hemograma, foi realizada 

por profissional treinado, devendo-se, para tal, colocá-las sentadas no colo de suas 

respectivas mães, de maneira confortável, com o braço estendido e imobilizado. A anti-

sepsia do local escolhido foi realizada com álcool a 70% para posterior punção com 

agulha ou scalp nº 23 e seringa descartável. Após a coleta de 100 a 500 microlitros de 
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sangue, ele foi acondicionado em tubos de microtainer com 1 ou 2 gotas de 

anticoagulante.  

Em seguida, o sangue foi transportado para a análise laboratorial, em contador 

de células automático da marca Coulter, modelo T-890, que fornece sete parâmetros: 

hemoglobina, hematócrito, contagem de hemácias (eritrócitos), VCM, HCM, CHCM e 

leucócitos. 

No diagnóstico da anemia, utilizou-se como padrão ouro a hemoglobina < de 

11g/dl, para crianças de 6 a 59 meses de idade, conforme recomendações da OMS1. A 

classificação da anemia foi determinada de acordo com os seguintes níveis 14 : < 7 g/dl 

= anemia grave, 7-8,9 g/dl = anemia moderada , 9-10,9 g/dl = anemia leve. 

 Os índices hematimétricos utilizados foram o VCM, HCM e CHCM. O VCM é 

derivado do cálculo entre o hematócrito e o número de hemácias,  enquanto que o 

HCM é proveniente do cálculo entre a hemoglobina e o número de hemácias, e a 

fórmula do CHCM é o resultado da relação entre hemoglobina e o hematócrito11.  

Na avaliação da anemia em populações, devem ser usados os valores de -2DP, 

limítrofes mínimos de normalidade, segundo as recomendações propostas pela OMS1. 

Dessa maneira, neste estudo se utilizaram os limites inferiores de normalidade  para o 

número de eritrócitos (3,8 milhões/mm³), hematócrito  (32%), VCM (67 fentolitros), 

HCM (22 picogramas) e o CHCM (32%)1.  

As informações oriundas do hemograma foram codificadas e digitalizadas em 

dupla entrada utilizando o software EPI - INFO versão 6.04,  para devidas análises. 
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Os dados foram analisados por meio de técnicas de estatística descritiva como 

distribuição de freqüência absoluta e percentual, média, desvio padrão e percentual de 

indivíduos afetados ou não pela anemia.  

Na validação15 dos índices hematimétricos, determinaram-se a sensibilidade, 

especificidade e os valores preditivos, utilizando-se a hemoglobina como padrão ouro1. 

Na avaliação de um teste diagnóstico existem quatro interpretações possíveis, ou seja, 

positivo na presença da doença (resultados verdadeiros positivos); negativo na ausência 

da doença (resultados verdadeiros negativos); positivo na ausência da doença (resultado 

falso positivo) e negativo na presença da doença (resultado falso negativo).   

Para verificar a correlação entre os parâmetros hematológicos, utilizou-se o 

coeficiente de Spearman16. 

A etapa seguinte da análise correlacionou a hemoglobina  e as diversas 

combinações dos índices hematimétricos, verificando-se, assim, todos os percentuais de 

prevalências da anemia. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres 

Humanos do Comitê Nacional de Ética do IMIP. Todas as crianças diagnosticadas como 

anêmicas pela pesquisa receberam tratamento com sulfato ferroso oral. 

RESULTADOS 

 Caracterização hematológica da amostra  

Os valores das médias, respectivos desvios-padrões e percentuais de indivíduos 

considerados abaixo dos pontos de corte dos índices hematológicos (número de 

hemácias, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM e CHCM) encontram-se na tabela 1.  
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Tabela 1 - Valores médios, desvios-padrões dos índices hematológicos e percentuais 

de crianças de 6 a 23 meses com valores abaixo dos pontos de corte. Instituto 

Materno Infantil de Pernambuco, Recife - PE, 2001 

 

Parâmetros 

Hematológicos 
_ 
X 

 

DP 

Indivíduos com valores abaixo do 

ponto de normalidade ( -2DP)% 

Nº de eritrócitos 

(milhões/mm³) 
4,2 0,4 64,2 

Hemoglobina 

(g/dl) 
9,8 1,0 89,1 

Hematócrito 

(%) 
30,5 2,9 80,3 

VCM 

(fl) 
73,0 5,9 13,7 

HCM 

(pg) 
23,4 2,9 25,6 

CHCM 

(%) 
32,0 1,4 47,3 

 

 

 

A prevalência de anemia foi de 89,1% nas crianças de 6 a 23 meses. Os resultados 

mostram que as médias do VCM, HCM, CHCM e do número de hemácias, se 

encontraram nos níveis de normalidade, enquanto que a média dos demais, concentração 

de hemoglobina (9,8= ±1,0g/dl) e hematócrito estavam abaixo do ponto de corte. Quanto 

à avaliação das alterações morfológicas unicamente determinadas a partir dos índices 

hematológicos,  observa-se em relação ao VCM que 13,7% das crianças apresentavam-se 

abaixo do ponto de corte; enquanto que em relação ao HCM e CHCM, respectivamente, 

25,6%  e 47,3%  das crianças encontravam-se abaixo da normalidade. 

 Na tabela 2 encontram-se as correlações entre os parâmetros hematológicos. Os 

resultados apresentaram baixas correlações do VCM, HCM e CHCM com a hemoglobina 
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e o hematócrito e correlações negativas com o número de eritrócitos. A melhor 

correlação foi observada entre o VCM e o HCM (r=0,938), seguida pela correlação entre 

a hemoglobina e o hematócrito (r=0,926). Entre o HCM e CHCM verificou-se uma 

correlação de 0,669 e entre o VCM e o CHCM de 0,398. 

 

Tabela 2 - Coeficiente de correlação de Spearman (valores de r) entre variáveis 

hematológicas. Instituto Materno Infantil de Pernambuco, Recife - PE, 2001 

 

Parâmetros 
hematológicos 

Hemoglobina 
(g/dl) 

Hematócrito 
(%) 

Nº de 
eritrócitos 

(milhões/mm³) 

VCM 
(fl) 

HCM 
(pg) 

CHCM 

(%) 
 Hemoglobina 
      (g/dl)  # 0,926 0,498 0,398 0,445 0,362 

 Hematócrito 
       (%)  0,926 # 0,639 0,286 0,238 0,042 

    Nº de       
 eritrócitos 
(milhões/mm³)  

0,498 0,639 # -0,490 -0,487 -0,263 

     VCM 
       (fl) 0,398 0,286 -0,490 # 0,938 0,398 

     HCM 
       (pg) 0,445 0,238 -0,487 0,938 # 0,669 

    CHCM 
        (%) 0,362 0,042 -0,263 0,398 0,669 # 

 

 
Características morfológicas da anemia segundo os índices hematimétricos 

 
Na tabela 3 é possível observar que quanto mais severa a anemia maiores os 

percentuais de crianças com microcitose. Todas as crianças sem anemia apresentavam-se 

com normocitose. Da mesma maneira, quanto mais severa a anemia maiores os 

percentuais de crianças com hipocromia pelo HCM e CHCM. Entretanto, verifica-se que 

os percentuais de hipocromia são mais elevados do que os percentuais de microcitose. 

Algumas crianças sem anemia (6)  também apresentaram hipocromia pelo CHCM.  
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Tabela 3  Índices hematimétricos em relação ao grau de anemia em crianças de 6 a 23    
                meses. Instituto Materno Infantil de Pernambuco - 2001 
 
 

Anemia 
Ausente Leve Moderada Severa 

Índices 
hematimétricos 

n % N % n % n % 
VCM         

Microcitose 0 0,0 22 7,9 30 39,5 3 75,0 
Normocitose 44 100,0 256 92,1 46 60,5 1 25,0 

         
HCM         

Hipocromia 0 0,0 55 19,8 44 57,9 4 100,0 
Normocromia 44 100,0 223 80,2 32 42,1 0 0,0 

         
CHCM         

Hipocromia 6 13,6 128 46,0 52 68,4 4 100,0 
Normocromia 38 86,4 150 54,0 24 31,6 0 0,0 

 

Validação dos índices hematimétricos no diagnóstico da anemia 

 

Na tabela 4 encontram-se os resultados dos testes de validação (sensibilidade, 

especificidade e valores preditivos) do VCM , HCM e CHCM. Quanto ao VCM a 

sensibilidade foi de 15,4% e  a especificidade 100%. O HCM  apresentou sensibilidade 

de 28,8% e a especificidade obtida foi de 100%. Para o CHCM a sensibilidade 

encontrava-se em 51,4% e a especificidade de 86,4%.  Em relação aos valores 

preditivos positivos o VCM e o HCM apresentaram valores de 100%, e o CHCM de 

96,8%.   
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Tabela  4 -  Validação dos índices hematimétricos em crianças de 6 a 23 meses.  
Instituto Materno Infantil de Pernambuco, Recife - PE, 2001 

 

         INDICES 
HEMATIMÉTRICOS 

 

   SENSIBILIDADE 

              % 

   ESPECIFICIDADE 

               % 

VALOR 
PREDITIVO 
POSITIVO          

% 

VALOR 
PREDITIVO 

NEGATIVO         % 

VCM 
15,4 

(IC =11,9 -19,6) 

100 

(IC= 90,0-100) 

100 

(IC= 91,9-100) 

12,7 

(IC= 9,5 - 16,8) 

HCM 
28,8 

(IC=24,2 - 33,8) 

100 

(IC=90,0 - 100) 

100 

(IC=95,5-100) 

14,7 

(IC= 11,0-19,4) 

CHCM 
51,4 

(IC=46,1 - 56,7) 

86,4 

(IC=72,0-94,3) 

96,8 

(IC=92,9-98,7) 

17,9 

(IC=13,1-23,9) 

* Padrão ouro = hemoglobina < 11g/dl em menores de 59 meses 

Prevalência da anemia mediante a associação dos índices hematimétricos 

Na tabela 5 verifica-se a associação da anemia (hemoglobina < 11g/dl) com os 

diversos parâmetros hematimétricos. Em relação ao VCM das crianças anêmicas, 

apenas 15,4% apresentaram microcitose, 28,8%, hipocromia pelo HCM e 51,4%, 

hipocromia pelo CHCM. 

Ao associar a hemoglobina com dois parâmetros, VCM e HCM, a microcitose e 

hipocromia ocorreram concomitatemente em 14,8% das crianças. Em 13,9% foi 

observada apenas hipocromia e em 0,6%, microcitose. 

Quando os dois parâmetros escolhidos para a análise foram o VCM e o CHCM, 

a hipocromia e microcitose ocorreu em 12,6% das crianças. Apenas a hipocromia 

evidenciou-se em 38,8% das crianças e a microcitose em 2,8%. No caso de se trabalhar  

 



Menezes, Ana Elisabeth Burle de 
Características morfológicas do sangue na anemia ferropriva e validação 
dos índices hematimétricos em crianças de 6 a 23 meses – IMIP 2001 Artigo 2  

43 

com o HCM e o CHCM, foram encontradas 3,6% de crianças com hipocromia pelos 

dois índices, 26,3% pelo CHCM e 25,6% pelo HCM.   

 
Tabela 5 - Prevalência da anemia em crianças de 6 a 23 meses a partir da associação da 
anemia (Hgb < 11g/dl) e um, dois ou mais dos índices hematimétricos. Instituto 
Materno    Infantil de Pernambuco, 2001 
 
 
 

PREVALÊNCIA  
PARÂMETROS 

 Nº % 

Anemia + micro  (VCM) 55 15,4 
Anemia + normo (VCM) 303 84,6 
Anemia + hipo    (HCM) 103 28,8 
Anemia + normo (HCM) 255 71,2 
Anemia + hipo    (CHCM) 184 51,4 
Anemia + normo(CHCM) 174 48,6 
Anemia + micro (VCM) + hipo   (HCM) 53 14,8 
Anemia + micro (VCM) + normo(HCM) 2 0,6 
Anemia + normo(VCM) + hipo   (HCM) 50 13,9 
Anemia + normo(VCM) + normo(HCM) 253 70,7 
Anemia + micro(VCM)  + hipo   (CHCM) 45 12,6 
Anemia + micro(VCM)  + normo(CHCM) 10 2,8 
Anemia + normo(VCM) + hipo   (CHCM) 139 38,8 
Anemia + normo(VCM) + normo(CHCM) 164 45,8 
Anemia + hipo   (HCM) + hipo    (CHCM) 13 3,6 
Anemia + hipo   (HCM) + normo(CHCM) 90 25,6 
Anemia + normo(HCM) + normo(CHCM) 161 45,0 
Anemia + normo(HCM) + hipo   (CHCM) 94 26,3 
Anemia+micro(VCM) +hipo   (HCM)+hipo   (CHCM) 45 12,6 
Anemia+micro(VCM) +normo(HCM)+normo(CHCM) 2 0,5 
Anemia+micro(VCM) +hipo   (HCM)+normo(CHCM) 8 2,2 
Anemia+micro(VCM) +normo(HCM)+hipo   (CHCM) 0 0 
Anemia+normo(VCM)+hipo   (HCM)+hipo   (CHCM) 45 12,6 
Anemia+normo(VCM)+normo(HCM)+normo(CHCM) 159 44,4 
Anemia+normo(VCM)+hipo   (HCM)+normo(CHCM) 5 1,4 
Anemia+normo(VCM)+normo(HCM)+hipo   (CHCM) 94 26,3 
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Quando utilizados os  três índices (VCM, HCM, CHCM) associados a anemia,  a 

microcitose e hipocromia apresentaram-se em 12,6%.  A hipocromia revelada através 

dos dois parâmetros (HCM e CHCM) apresentou-se em 12,6% e apenas 0,5% das 

crianças apresentaram situação inversa, ou seja, microcitose sem presença de 

hipocromia. A microcitose e hipocromia através do HCM foi de 2,2% e a microcitose e 

hipocromia através do CHCM foi zero. Quando apenas a hipocromia foi apresentada 

pelo HCM ou CHCM a prevalência de anemia foi de 1,4% e 26,3%, respectivamente.  

 
 
DISCUSSÃO 

 

Os resultados mostraram que 89,1% das crianças de 6 a 23 meses apresentaram 

anemia, constatando a vulnerabilidade desta faixa etária, a qual também é descrita por 

outros autores5,17,18.  

A determinação dos parâmetros hematológicos demonstram médias de 

hematócrito e hemoglobina abaixo dos níveis de normalidade, que, provavelmente, 

levam às altas prevalências de anemia na casuística. Apesar do VCM, HCM e CHCM 

apresentarem médias nos limites de normalidade, evidenciam-se percentuais 

expressivos de indivíduos abaixo da normalidade (-2DP).  

A hemoglobina é utilizada mundialmente na determinação de diagnóstico da 

anemia. Apesar do seu amplo uso em estudos epidemiológicos, ela apresenta baixa 

sensibilidade, não detectando precocemente as variações no metabolismo de ferro. Além 

disso, não é específica para determinar a anemia por deficiência de ferro, embora, cerca 

de 80% das anemias sejam ferroprivas19,20.  
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Os valores de hemoglobina e hematócrito, testes de baixo custo, eles são 

eficientes para o diagnóstico em população que apresenta alta prevalência de anemia. 

No entanto, quando esta circunstância não é conhecida, se faz necessária a utilização de 

outros parâmetros capazes de determinar características específicas da anemia 

ferropriva17. Contudo, vale salientar que embora utilizados para avaliar a deficiência de 

ferro, os índices hematimétricos são mais úteis em diagnosticar a carência de ferro após 

a manifestação da anemia11,21. 

Os pontos de corte da hemoglobina são questionáveis e a utilização de um único 

limite para definição de anemia na faixa etária de menores de 5 anos parece não ser 

apropriada. Desta forma pode haver sobreposição de curvas de distribuição da 

hemoglobina entre uma população normal e anêmica, aumentando a probabilidade de 

aumentar o número de falsos-positivos e falsos-negativos 18. 

O hematócrito é um parâmetro derivado da medida da hemoglobina que 

reproduz o seu valor na concentração sanguínea. Portanto, torna-se claro a sua forte 

correlação com a  

hemoglobina mostrada neste estudo (r=0,926). A correlação entre o VCM e o HCM  

também apresentou-se forte (r = 0,938). Portanto, estes parâmetros podem ser 

considerados aceitáveis em estudos da determinação da anemia22,23.  

A anemia ferropriva, considerada o estágio mais avançado da carência de ferro, 

origina mudanças no tamanho e coloração das hemácias, mais acentuadas quanto mais 

severa a anemia23. Fato este também observado com os resultados deste estudo. A 

hipocromia parece acontecer numa fase anterior à microcitose, uma vez que na anemia 

ferropriva a concentração de hemoglobina está diminuída na hemácia. No entanto, a 
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microcitose ocorre quando a eritropoiese encontra-se alterada e, consequentemente, 

lança células de menor tamanho na circulação sanguínea, período de mais demorada 

expressão. Na fase inicial da anemia, nem todas as hemácias são hipocrômicas, podendo 

ser evidenciado a anisocromia (coexistência de hemácias hipocrômicas e 

normocrômicas)21,24.   Além disto, o corpo possui mecanismos de compensação capazes 

de retardar alterações hematológicas e, consequentemente, os sinais clínicos 

característicos de indivíduos  anêmicos10,25.  

No teste de validação dos índices hematimétricos, os valores obtidos de VCM, 

HCM e CHCM mostraram que eles não apresentaram boa sensibilidade para 

diagnosticar indivíduos anêmicos. No entanto, quanto a capacidade de identificar 

indivíduos verdadeiramente saudáveis, através da especificidade, todos os índices 

hematimétricos se mostraram muito bons, principalmente o VCM e o HCM.  

Em relação aos valores preditivos positivos, todas as crianças identificadas com 

microcitose pelo VCM eram anêmicas. O mesmo se evidencia para o HCM, ou seja, 

todas as crianças que apresentavam hipocromia também eram anêmicas. Quanto ao 

CHCM, algumas crianças com hipocromia, não eram anêmicas (3,2%), sugerindo 

possíveis diferenças fisiológicas individuais.    

A anemia apresenta um alto percentual quando diagnosticada pela hemoglobina 

como único indicador. Ao se utilizar a associação da hemoglobina com os índices 

hematimétricos, aumenta-se a especificidade para determinar a anemia ferropriva, 

evidenciado-se suas características morfológicas (microcitose e a hipocromia), e, 

consequentemente, diminuindo as prevalências de  anemia com estas características. 

Desta maneira, os percentuais encontrados de anemia por hemoglobina baixa (<11g/dl) 

associada a microcitose e hipocromia seria mais específico no seu diagnóstico 

diferencial.  
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Evidenciam-se entre as associações da anemia com um, dois ou três índices 

hematimétricos, em todas as possibilidades combinadas, que mais uma vez os resultados 

mostram alterações morfológicas no sangue, após a instalação da anemia. Muitas 

crianças com anemia não apresentaram microcitose (84,6%) e hipocromia pelo HCM e 

CHCM (71,2% e 48,6%, respectivamente), demonstrando que provavelmente se 

encontravam na fase inicial da doença. Verificando-se dois índices, o VCM e HCM, 

observa-se que a prevalência é específica para as alterações características da anemia 

ferropriva.  

Os índices hematimétricos são considerados parâmetros menos específicos para 

os estágios iniciais da carência de ferro quando comparados ao ferro sérico, ferritina e 

capacidade de ligação do ferro6,23. Sendo o VCM o índice que determina a microcitose, 

quando associado a um ou mais parâmetros, evidencia-se a sua importância como o 

mais específico no diagnostico diferencial da anemia ferropriva, observado por meio 

dos menores percentuais de prevalência, corroborando com Almeida26 que refere ser a 

avaliação do tamanho das hemácias uma condição importante para o seu diagnóstico.  

Outro aspecto importante a ser observado nos resultados deste estudo, ao se 

considerar apenas a hipocromia demonstrada por cada índice separadamente, é que a 

hipocromia medida pelo CHCM detecta maior número de casos do que o HCM (26,3% 

e 1,4%, respectivamente). Situações encontradas em que o CHCM mostrou-se mais 

específico do que o HCM foram enfocadas por outros autores22,27,28.  

Infelizmente, a maior parte da literatura científica não esclarece em que 

momento a anemia ferropriva começa a apresentar as características de microcitose e 

hipocromia, principalmente no que diz respeito à microcitose. Esta é uma das questões 

cruciais a ser considerada na definição no diagnóstico diferencial da anemia ferropriva.  
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Apesar dos esforços de instituições internacionais no sentido de padronizar uma 

seqüência metodológica na realização das análises dos estudos sobre anemia, incluindo 

a utilização de pontos de corte dos parâmetros hematológicos, eles ainda não são 

sedimentados como rotina nos serviços de saúde7, 17.  

Uma das limitações deste estudo foi a falta de análise da amplitude de 

distribuição eritrocitária (RDW), índice capaz de identificar a carência de ferro em seus 

estágios iniciais, mesmo quando a hemoglobina ainda se encontra entre 10 e 12g/dl e o 

VCM acima de 80fl. O diagnóstico dos estágios iniciais da carência de ferro precisam 

ser previamente determinado, pois a diminuição e depleção das reservas podem 

acontecer sem que os sinais e sintomas clínicos estejam presentes. Portanto, a sua 

detecção precoce, e não no último estágio da deficiência de ferro, poderá evitar danos 

mais graves à saúde das crianças. 
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4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Os índices hematimétricos não se mostraram bons para diagnosticar a anemia 

ferropriva em seu estágio inicial, considerada a fase final da carência de ferro, ou seja, 

possuem baixa sensibilidade. No entanto, evidenciou-se que estes índices são muito 

bons para determinar o diagnóstico diferencial da anemia ferropriva, por detectarem 

características morfológicas nas células sanguíneas. 

É possível ainda através desses índices definir o grau de intensidade da anemia 

ferropriva. Diante destas evidencias, pode-se inferir que os índices hematimétricos não 

se mostram bons como métodos de diagnóstico da anemia em estudos epidemiológicos, 

assim como os demais parâmetros hematológicos, quando considerados isoladamente.  

Sem dúvida o combate à anemia ferropriva é uma das prioridades da saúde 

pública, devido a elevada prevalência e conseqüências indesejáveis para o 

desenvolvimento infantil, principalmente entre os menores de 2 anos de idade, por isso 

se faz  necessário reavaliar suas formas de diagnóstico, bem como, os procedimentos 

para saná-la.  

É consenso para muito autores que a utilização da combinação de mais de um 

parâmetros seja a melhor forma para diagnosticar com precisão a anemia ferropriva. O 

indivíduo será considerado provavelmente anêmico quando pelo menos dois parâmetros 

hematológicos ou bioquímicos se apresentarem alterados, confirmando o diagnóstico e 

consequentemente possibilitando a diminuição de falso-positivos e falsos negativos. Por 

isso, no momento da escolha de um método diagnóstico devem ser observadas suas 

vantagens e limitações, além das características dos indivíduos a serem estudados, as 

facilidades metodológicas e o custo do processo, possibilitando uma escolha assertiva  

do método diagnóstico. 

Desta maneira, mais uma vez se torna evidente a não consolidação na  rotina dos 

serviços de saúde, nas formas de diagnosticar e tratá-la o que leva a resultados 

insatisfatórios e onerosos ao país. Outra questão que deve ser levada em consideração é 

a capacitação de recursos humanos nos diferentes níveis de atenção a saúde, inclusive 

nos centros de formação profissional, assim como através de  treinamento em serviço, 

de forma regular e atualizada para os profissionais de saúde e afins em relação ao 

problema.  
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Várias instituições internacionais e mesmo nacionais tem proposto formas de 

conduzir o problema da deficiência de ferro com o intuito de minimizá-la. Para isso, 

recomendam algumas abordagens para o controle da anemia, tais como: o estímulo ao 

aleitamento materno exclusivo até os seis meses; suplementação oral do nutriente; 

supervisão da qualidade da dieta melhorando o consumo e a absorção de ferro; 

fortificação  alimentar; controle de parasitoses intestinais; além de limitar o uso de leite 

de vaca em menores de um ano de idade.  

Para qualquer estudo ou propostas de intervenção a ser implementadas, são 

pontos cruciais a uniformização dos procedimentos, incluindo as características da 

população (demográficas e socioeconômicas), previstas por pesquisas previas com 

amplo reconhecimento da população científica e governamental, e disseminada entre os 

profissionais de saúde e da população.     
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