
Rev enferm Herediana. 2012;5(1):19-25. 19

__________________________________________________________________

* Extraída da dissertação «O uso de suplemento a base de ferro e os níveis de hemoglobina identificados durante o período gravídi co-puerperal».
Apresentada em 2008 na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

1 Enfermeira. Mestre pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de Ribeirão Preto, pelo Programa de Enfermagem em Saúde
Pública. Docente da Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP.

La concentración de hemoglobina y el uso de suplementos de
productos básicos de hierro durante el embarazo y el parto

Carmo Lilian Sheila de Melo Pereira do1

RESUMEN

La anemia por deficiencia de hierro afecta a más de dos millones de personas en todo el mundo. Mientras que los
países desarrollados una disminución en la prevalencia de anemia, no se encuentra en los países en desarrollo. La
Organización Mundial de la Salud estima que el 58% de las mujeres embarazadas en los países en desarrollo sufren de
anemia. Objetivo: identificar la concentración de hemoglobina y el uso de la suplementación con hierro durante el
embarazo y el parto. Material y métodos: se realizó un estudio descriptivo, con abordaje cuantitativo realizado con 121
madres de niños de 3-12 meses de edad que asistían a un servicio de salud para el cuidado de los hijos de consulta. Los
datos fueron recolectados a través de entrevistas, tomas de sangre para los gráficos de la hemoglobina y la medicina.
Resultados: las edades de las mujeres oscilaba entre 19 y 24 años, y de éstos el 36,3% tenía educación primaria
incompleta. Durante el embarazo y el puerperio, el valor medio de hemoglobina que se encuentra en los entrevistados
fue de 12 g / dl. En cuanto a la utilización de suplementos a base de hierro a 81,8% reportó el uso durante el embarazo
y 66,9% en el puerperio. Conclusiones: Por lo tanto, podemos identificar que la mayoría de las mujeres hicieron uso de
suplementos durante el embarazo y el puerperio y que tenían niveles de hemoglobina superiores a 11 g / dl, o no tenían
anemia.

Palabras clave: anemia, embarazo, deficiencia de hierro. Brasil. (Fuente DeCs BIREME).

Hemoglobin concentration and use of basic iron supplement
during pregnancy and childbirth

ABSTRACT

Anemia due to iron deficiency affects over two billion people worldwide. While developed countries will a decrease in
the prevalence of anemia, it is not found in developing countries. The World Health Organization estimates that 58% of
pregnant women in developing countries are anemic. Objetive: identify the hemoglobin concentration and the use of
supplementation with iron in pregnancy-puerperal cycle. Material and Methods: This is a descriptive study with
quantitative approach carried out with 121 mothers of children 3-12 months of age who attended a health service for
consultation childcare. Data were collected through interviews, blood sampling for hemoglobin and medical charts.
Results: The women’s ages ranged from 19 to 24 years, and of these 36.3% had incomplete primary education. During
pregnancy and puerperium the average value of hemoglobin found in interviewed was 12 g / dl. Regarding the use of
iron-based supplement to 81.8% reported using during pregnancy and 66.9% in the puerperium. Conclusions. Thus,
we can identify that most women did supplement use during pregnancy and puerperium and who had hemoglobin levels
higher than 11 g / dl, or had no anemia.

Key words: anemia, pregnancy, iron deficiency. Brazil (Source DeCs BIREME).
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A concentração de hemoglobina eo uso de suplementos de ferro
mercadoria durante a gravidez eo parto

RESUMO

A anemia por deficiência de ferro afeta mais de dois bilhões de pessoas no mundo todo. Embora os países desenvolvidos
venham apresentando uma redução na prevalência de anemia, o mesmo não é verificado nos países em desenvolvimento.
A Organização Mundial da Saúde estima que 58% das gestantes nos países em desenvolvimento sejam anêmicas.
Objetivo: identificar a concentração de hemoglobina e a utilização de suplemento à base de ferro no ciclo grávido-
puerperal. Materiais y métodos: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa realizado com 121
mães de crianças de 3 a 12 meses de idade que compareceram a um serviço de saúde para consulta de puericultura.
Os dados foram coletados através de entrevista, coleta de sangue para dosagem de hemoglobina e consulta aos
prontuários. Resultados: A idade das mulheres variou entre 19 a 24 anos, sendo que destas 36,3% apresentaram
ensino fundamental incompleto. Durante a gestação e o puerpério o valor médio de hemoglobina encontrado nas
entrevistadas foi de 12 g/dl. Quanto ao uso de suplemento a base de ferro 81,8% referiu ter usado durante a gestação
e 66,9% no puerpério. Conclusões: Assim, conseguimos identificar que a maioria das mulheres fez uso do suplemento
durante a gestação e puerpério e que apresentaram hemoglobina maior que 11 g/dl, ou seja, não apresentavam anemia.

Palavras chave: anemia, gestação, deficiência de ferro. Brasil. (Fuente DeCs BIREME).

INTRODUÇÃO

Nos países desenvolvidos, com a compreensão de
fenômenos relacionados à fisiologia obstétrica e com os
progressos alcançados no campo assistencial, houve uma
diminuição de intercorrências no ciclo grávido-puerperal
e com isso uma redução nos índices de morbidade e de
mortalidade materna. Apesar desta redução, persiste,
nestes países, a preocupação com a assistência voltada
às necessidades de saúde da mulher, com atenção espe-
cial para as mulheres que apresentam morbidade grave
durante a gestação, parto e puerpério, uma vez que para
cada óbito materno ocorrido, um considerável número de
mulheres desenvolve morbidade grave e apresenta
seqüelas permanentes (1).

No Brasil, uma mulher em cada 16 pode morrer compa-
rada a uma em 2.800 mulheres em países desenvolvidos
(2). A Organização Mundial de Saúde estima que anual-
mente 20 milhões de mulheres apresentem complicações
decorrentes da gestação, nos países em desenvolvimento,
ocasionando 529 mil óbitos (3).

Além de um componente genérico de saúde geral e de
condições sociais das mulheres o adequado atendimento
profissional à mulher durante a gestação e o parto
desempenha papel importante na determinação de bons
resultados de saúde (4). A assistência pré-natal não pode

prevenir complicações do parto como as hemorragias,
septicemias, obstruções de trabalho de parto, mas certas
intervenções como as relacionadas à promoção da saúde
materna, à prevenção dos riscos e à garantia de suporte
nutricional durante o período gestacional, podem alterar e
favorecer o prognóstico materno (5).

Para assegurar a qualidade da assistência pré-natal, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda inves-
tigar o risco obstétrico; realizar exame clínico e obstétri-
co, com especial atenção à presença de anemia e avaliação
da idade gestacional, altura uterina e batimentos cárdio-
fetais; aferir os níveis pressóricos; reforçar e estimular a
suplementação de ferro e ácido fólico; instruir a gestante
sobre os sinais e locais de atendimento de emergência e
preencher a ficha de pré-natal de maneira adequada em
todas as consultas (6).

Durante o período gestacional o organismo da mulher sofre
modificações e adaptações para a manutenção da gravi-
dez, estas alterações, apesar de fisiológicas, predispõem
a mulher a morbimortalidade. Dentre as modificações
ocorridas, encontramos alterações no voluma de sangue
circulante, o que leva a mulher a um maior risco de ane-
mia.

A anemia pode ser classificada em anemia por deficiência
de ferro, anemia por deficiência de folato, hemoglobinopa-
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tia falciforme e talassemia. Porém, a anemia patológica
da gestação deve-se principalmente a deficiência de fe-
rro, sendo um distúrbio comum da gestação.

A anemia por deficiência de ferro afeta mais de dois
bilhões de pessoas no mundo todo. Embora os países
desenvolvidos venham apresentando uma redução na
prevalência de anemia, o mesmo não é verificado nos
países em desenvolvimento. Acredita-se que uma das
razões da queda da prevalência seja o enriquecimento dos
alimentos com ferro, apesar de somente a dieta não con-
seguir suprir as perdas gestacionais. A Organização Mun-
dial da Saúde estima que 58% das gestantes nos países
em desenvolvimento sejam anêmicas.

Na maioria destes paises há políticas de saúde que
determinam protocolos de suplementação de ferro para
as gestantes durante o pré-natal. No Brasil, considerando
a Portaria nº 710/GM, de 10 de junho de 1999, que aprova
a Política Nacional deAlimentação e Nutrição, foi instituído
em 2005 o Programa Nacional de Suplementação de Fe-
rro, destinado a prevenir a anemia ferropriva em crianças
de 6 a 18 meses de idade, gestantes a partir da 20ª sema-
na de gestação e mulheres ate o 3º mês pós-parto (7).

De acordo com o Ministério da Saúde a anemia ferropriva
é considerada um problema de Saúde Pública, o qual con-
siste na deficiência nutricional de maior magnitude no
mundo, afetando cerca de 30% das gestantes e 50% das
crianças brasileiras menores de 5 anos; sendo considera-
da uma endemia em expansão em todos os segmentos
sociais (7).

Diversos estudos mostram a presença de anemia durante
a gestação, um deles realizado com 555 gestantes mostrou
que 45% apresentavam (8), outro, realizado na área de
Saúde de Santos Suáres, mostrou a presença em 64,59%
das gestantes (9); e outro, realizado com 1096 gestantes,
sendo 710 durante o pré-natal e 386 na maternidade em
trabalho de parto identificou que no grupo pré-natal, 30,3%
das mães eram anêmicas (hemoglobina abaixo de 11g/dl),
sendo que, no último trimestre, a prevalência encontrada
foi de 44,3%; o que mostrou associação da anemia com o
trimestre de gestacional, nível educacional da mãe, esta-
do nutricional materno e enteroparasitoses (10).

A não adesão das mulheres ao uso diário do suplemento é
uma das principais razões para o insucesso dos progra-
mas de suplementação de ferro. Uma revisão recente
sobre este tema sugere que há outras razões para o
fracasso dos programas incluindo inadequação na
periodicidade em que o medicamento é distribuído para a

gestante, medicamentos com qualidade inferior, falta de
acesso da gestante ao medicamento ou ao
acompanhamento pré-natal e falta de comprometimento
dos profissionais de saúdes envolvidos com o cuidado da
mulher no ciclo grávido-puerperal (11).

Por acreditar que o uso de sulfato ferroso na gestação
pode ser uma prática, que se aderida, traz benefícios à
mulher durante todo o ciclo grávido-puerperal, é que nos
propusemos a investigar esta problemática no município
de Ribeirão Preto. Sendo assim, este estudo teve por
finalidade identificar os níveis de hemoglobina de mulheres
durante o ciclo gravídico-puerperal, entre mães de crianças
de 3 a 12 meses de idade e identificar a adesão ao uso do
suplemento à base de ferro.

MATERIAIS E METÓDOS

Trata-se de um estudo descritivo do tipo transversal, onde
foi eleita a abordagem quantitativa, realizado com 121
mães de crianças de 3 a 12 meses de idade que
compareceram a um serviço de Saúde para consulta de
puericultura. As mães que atenderam a este critério foram
convidadas a participar do estudo e assinaram um Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido.

Apesquisa foi realizada em uma Unidade Básica de Saúde,
no distrito Sul, do município de Ribeirão Preto, a qual
desenvolve ações de incentivo ao aleitamento materno. A
escolha desta unidade justifica-se pelo maior número de
nascidos por ano (2003), pelo aumento significativo do
aleitamento materno exclusivo (AME) e pelo elevado nú-
mero de atendimento de puericultura e pronto –
atendimento (PA) em pediatria.

A coleta se deu por meio do preenchimento de um
formulário durante entrevista com a mãe, e outras
informações, como a concentração de Hemoglobina du-
rante a gestação, foram complementadas com dados do
Pré-Natal da mulher, por meio de consulta ao prontuário.

O formulário constou de levantamento de dados sobre a
gestação da criança do estudo, de caracterização biológi-
ca e social da mãe e dados sobre o puerpério.

Após este procedimento, foram colhidas amostras de
sangue da mãe. Para a dosagem de hemoglobina, foram
coletadas amostras de sangue capilar por meio de puntura
digital, através de microcuvetas descartáveis, utilizando
fotômetro portátil da marca Hemocue®. O resultado era
obtido imediatamente pela leitura do aparelho utilizado e a
dosagem realizada uma única vez. Para diagnóstico da
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anemia nas gestantes utilizou-se o critério proposto pelo
Ministério da Saúde, que define anemia como a
concentração de hemoglobina menor que 11mg/dl.

A coleta teve início em setembro de 2005 e término em
julho de 2006 (10 meses), tendo sido realizada de 2ª à 6ª
feira, no período da tarde, no ambulatório de pediatria do
serviço citado anteriormente.

Os dados receberam tratamento estatístico utilizando-se
o programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS),
versão 10.1, para Windows.

Inicialmente foi realizada uma descrição das freqüências
das variáveis quantitativas: idade; estado marital; nível de
instrução; trabalho; tipo de habitação; tipo de construção
da moradia; realização de pré-natal; uso de medicamento
com sulfato ferroso na gestação e no pós-parto e valores
de hemoglobina; e após, análise das entrevistas com o
intuito de depreender sobre o motivo que leva as mulheres
a aderirem ou não ao uso de suplemento a base de ferro
durante a gestação.

Para descrição das freqüências utilizou-se como referência
os valores mínimos e máximos, valores médios, desvios-
padrão, medianas e percentis dos valores de hemoglobina
do primeiro e segundo exames.

O estudo, após consentimento da Instituição no qual
realizou-se, foi submetido à aprovação pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo (Protocolo nº0561/2005).

Para realização do mesmo foram seguidas as
recomendações da Resolução 196/96 que trata da
normatização dos aspectos éticos envolvendo seres hu-
manos (12).

RESULTADOS

A idade das participantes do estudo variou de 15 a 43
anos, com média de 25,3 anos e desvio padrão da média
de 6,5 anos.Afaixa etária mais freqüente foi a de mulheres
entre 19 e 24 anos; com relação à escolaridade, a maioria
das mulheres refere ensino fundamental incompleto, 36,3%,

Tabela 1 – Distribuição das puérperas entrevistadas, segundo faixa etária, escolaridade,
estado marital e atividade laboral (n=121) – Ribeirão Preto – 2006

OBS: A amostra referente ao tipo de trabalho que a mulher exerce apresenta-se com n = 120, pois um instrumento encontrava-se
sem preenchimento.

Frequência
(N)

Porcentagem
(%)

Faixa etária (em anos)
15 a 18 anos 17 14,0
19 a 24 anos 49 40,5
25 a 29 anos 21 17,4
30 a 34 anos 23 19,0
35 ou mais 11 9,1
Escolaridade
Analfabeta 4 3,3
Ensino fundamental incompleto 44 36,3
Ensino fundamental completo 19 15,7
Ensino médio incompleto 21 17,3
Ensino médio completo 28 23,1
Ensino superior incompleto 2 1,6
Ensino superior completo 3 2,4
Estado marital?
Com companheiro / vive junto 93 76,8
Sem companheiro / vive separada 28 23,1
Atividade laboral
Sim 30 25,0
Não 90 75,0
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Tabela 2 – Distribuição das gestantes segundo orientação
para uso de suplemento à base de ferro e adesão ao

tratamento (n=121) – Ribeirão Preto - 2006

* Um dos prontuários não apresenta resposta para a questão.

Tabela 3 – Distribuição das puérperas quanto ao uso de
suplemento à base de ferro durante o puerpério (n = 121)

Ribeirão Preto - 2006

seguidas da com ensino médio completo, 23,1%; quando
perguntadas se viviam com companheiro ou sozinhas, a
maior parte respondeu viver com companheiro, 76,8%, e
com relação a atividade laboral, 75% referiu não trabalhar,
com mostra a Tabela 1.

O estudo teve como um de seus objetivos identificar os
níveis de hemoglobina de mulheres durante a gestação e
no puerpério (entre 3 e 12 meses); a amostra conta com
120 mulheres no puerpério e 78 durante a gestação; por
ausência de dados na folha da entrevista e no prontuário,
respectivamente. Observamos que durante a gestação o
valor mínimo de hemoglobina encontrado foi 8 g/dl, o máxi-
mo 15 g/dl e a média 12,1 g/dl; tendo como desvio padrão
1,26. Já durante o puerpério encontramos os seguintes
valores, mínimo de 6,1g/dl, media de 12,9g/dl, máximo de
16,3g/dl e desvio padrão de 1,49.

Durante a gestação, segundo recomendação da OMS, toda
gestante deve receber suplementação a base de ferro a
partir da 20ª semana, como medida de prevenção da ane-

mia ferropriva. Através da tabela 2 mostraremos se as
gestantes do estudo foram orientadas quanto ao uso do
suplemento e se o fizeram, e na tabela 3 apontaremos o
uso da suplementação durante o puerpério.

Podemos observar através do estudo, que das mulheres
que relataram ter usado o sulfato ferroso após o parto,
elas o fizeram, em sua maioria (70%) por um mês e 23%
por dois meses.

DISCUSSÃO

O suplemento nutricional mais importante durante a
gestação é o ferro, por ser essencial para formação dos
glóbulos vermelhos e conseqüentemente transportar
oxigênio para os tecidos.

Durante o período gestacional as mulheres necessitam de
uma suplementação deste mineral, devido ao aumento da
formação da hemoglobina e da reserva deste no fígado do
feto. Apenas o consumo de ferro na dieta não é suficiente
para preencher essas necessidades, então, a
suplementação torna-se necessária para evitar a anemia
ferropriva.

Em estudo realizado com puérperas, no Centro deAtenção
à Mulher, do Instituto Materno Infantil Prof. Fernando
Figueira (IMIP), no Recife, com o intuito de avaliar a
prevalência de anemia e hipovitaminose A entre estas,
podemos observar que a faixa etária estudada foi
semelhante a desta pesquisa, ou seja, a idade variou de 12
a 41 anos, com mediana de 22,5 anos (13).

Com relação à escolaridade, o estudo (13) também mostra
semelhança ao nosso, tendo como maior frequência
mulheres que estudaram de 4 a 8 anos, ou seja, apresentam
ensino fundamental completo ou incompleto; o que também
mostra outro estudo, que teve por objetivo comparar o
uso de medicamentos durante a gravidez com as variáveis
sócio-econômicas e que entrevistou 5.564 gestantes que
estavam em seguimento pré-natal pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) (14).

A escolaridade é fator que merece atenção, pois fornece
subsídios de como conduzir as orientações na assistência
pré-natal (15). Além disso, estudos mostram que as
mulheres com baixa escolaridade apresentam autoestima
insatisfatória, ou seja, o valor que ele tem dele mesmo é
insatisfatório, o que influencia na percepção dos
acontecimentos e no seu comportamento (16).

Ainda com relação a escolaridade, estudos mostram que

Freqüência
(N)

Porcentagem
(%)

Foi orientada a usar
suplemento de ferro?

Sim 110 90,9

Não 10 8,3

Fez uso do
suplemento?

Sim 99 81,8

Não 22 18,2

Freqüência
(N)

Porcentagem
(%)

Fez uso do
suplemento?
Sim 81 66,9
Não 40 33,1

121
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quanto maior a escolaridade, maior a frequência do uso
de medicamentos (14).

Alguns autores fazem referencia ao estado marital das
mulheres em seus estudos, mostrando que as maioria delas
refere viver com o companheiro, 91,7 e 92,3%
respectivamente, o que também mostra nosso estudo (14-
15).

No presente estudo buscamos identificar dentre
puérperas, se estas quando gestantes, foram orientadas e
fizeram uso da suplementação de ferro (tabela 2) e quais
os valores de hemoglobina durante o período gravídico-
puerperal.

Em estudo realizado por autores já citados (13), com 72
puérperas, observou-se que 43,1% das puérperas
apresentaram concentração de hemoglobina menor que
10 g/dl e 65,3% menor que 11,0 g/dl. Em nosso estudo
observamos que 29,5% das mulheres apresentaram Hb
menor que 11g/dl durante a gestação, e das 120 puérperas,
10,1% apresentaram Hb menor que 11g/dl; apresentando
como valor mínimo 6,1g/dl, máximo de 16,3g/dl e média
de 12 g/dl.

Podemos observar em nosso estudo, que da mesma forma
que no encontrado em estudo realizado anteriormente
(13), a maioria das gestantes usou suplemento a base de
ferro, no referido estudo, 66,7% das puérperas usaram ,
e no nosso estudo 81,8%. Dentre as puérperas que
referiram não ter usado o suplemento durante a gestação,
as principais causas foram falta de orientação (60%) e
efeitos colaterais (40%).

Ainda segundo recomendação da OMS, além do uso de
suplemento a base de ferro durante a gestação, toda
puérpera deve continuar usando tal medicamento até 120
dias após o parto, mesmo na ausência de anemia. Quando
perguntamos as puérperas se havia sido prescrito algum
suplemento de ferro após o parto e por quanto tempo, a
maioria (70%) respondeu ter sido prescrito por um mês.

Estudo realizado (13) em associação similar, analisando
25 mulheres com Hb maior que 11 g/dl, encontrou que
destas, 52% não usaram ferro. Quando comparamos o
valor da Hemoglobina da mulher, no puerpério, com a
prescrição ou não de sulfato ferroso por um mês ou mais,
no pós parto, não encontramos diferença significante entre
as médias.

Ao associarmos o valor da hemoglobina durante a
gestação e o puerpério com o uso de ferro no mesmo

período, também não encontramos diferenças
significativas, pois o uso de ferro não mostra associação
com o valor da hemoglobina, estando esta nas duas
situações com concentração média maior que 12 g/dl, ou
seja, ausência de anemia tendo ou não usado a
suplementação durante os períodos recomendados.

Com este estudo conseguimos identificar que a maioria
das puérperas fez uso do suplemento durante o período
gravídico puerperal, e que apresentaram hemoglobina
maior que 11 g/dl.

Assim, podemos depreender que o que realmente falta é
a orientação para as gestantes e familiares dos benefícios
do uso da suplementação, pois apesar de termos uma
maioria que fez uso, ainda temos a que não o fazem, o
que ainda torna a situação preocupante, pois a deficiência
de ferro, como já foi mencionada anteriormente, gera
aumento na morbimortalidade materno-infantil.
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