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REZUMAT
Anemia la sugar este o tulburare nutriţională cu un profund impact asupra stării de sănătate a copilului 

pe termen scurt, mediu şi lung. În România, profi laxia cu fi er a sugarilor se realizează în cadrul unui 
program naţional de sănătate încă din anul 2001. Prezentul studiu a fost elaborat cu scopul de a evalua 
efi cienţa profi laxiei cu fi er în combaterea anemiei sugarului şi a copilului până la 2 ani. 

Material şi metodă. Studiul s-a efectuat pe un lot de 2.117 copii cu vârste între 0 şi 24 de luni. 
Rezultate. Prevalenţa anemiei a fost inferioară celei constatate în studiul IOMC din 2004. 
Concluzii. O profi laxie adecvată a anemiei la sugar şi copilul mic se realizează prin colaborarea medic-pacient.
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ABSTRACT
Anaemia is a disorder infant nutrition with a major impact on the health of the child in the short, medium 

and long term. In Romania iron prophylaxis of infants is achieved in a national health program since 2001. 
Material and methods. 2,177 children aged 0-24 months were evaluated. 

Results and conclusions. The study revealed the decreasing prevalence of anaemia.
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INTRODUCERE
Se cunoaşte faptul că malnutriţia, între care 

se înscrie şi defi citul de micronutrienţi şi, implicit, 
defi citul de fi er, este primul determinant al pa-
tologiei infanti le şi că se asociază cu jumătate 
dintre decesele anuale ale copiilor sub 5 ani din 
statele în curs de dezvoltare (1).

Anemia are o prevalenţă crescută la sugar, 
prin prisma condiţiilor parti culare de alimentaţie 
la această vârstă, fapt ce recomandă insti tuirea 
unei profi laxii cu fi er.

Pe plan internaţional, literatura de specia-
litate atenţionează asupra necesităţii elaborării 
şi implementării unor intervenţii de sănătate 
publică, având drept scop prevenirea şi/sau co-
rectarea defi cienţelor nutriţionale (2). În acest 
fel, pe termen mediu şi lung se ajunge la redu-
cerea mortalităţii şi a dizabilităţilor (3,4), în spe-
cial în populaţia infanti lă.

Importanţa intervenţiilor de sănătate publică 
care vizează prevenirea anemiei la copil se re-
fl ectă şi printr-un raport cost/benefi ciu mult 
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scă zut în comparaţie cu cel rezultat din trata-
mentul diferitelor afecţiuni generate de defi cien-
ţele nutriţionale (5) şi consecinţele lor pe termen 
mediu şi lung.

Programele naţionale de sănătate derulate 
în România începând cu anul 2001 au avut mul-
ti ple intervenţii pentru sănătatea mamei şi a co-
pilului, printre care şi combaterea anemiei la 
sugar.

Reţeaua de medicină primară a avut rolul 
pre dominant în implementarea profi laxiei ane-
miei feriprive la sugar, majoritatea mamelor ob-
ţi nând preparatul de fi er direct de la medicul de 
familie sau din farmacie, pe baza reţetei eliberate 
de medicul de familie.

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE STUDIULUI
Prezentul studiu îşi propune evaluarea preva-

lenţei anemiei la copiii în vârstă de până la 24 de 
luni, identi fi carea asocierii anemiei la sugar cu 
anumite caracteristi ci de vârstă, gen, status so-
cio-familial, precum şi evaluarea efi cienţei profi -
laxiei cu fi er la aceşti  copii.

MATERIAL ŞI METODĂ
Pentru îndeplinirea scopului propus a fost 

realizat un studiu epidemiologic descripti v re-
pre  zentati v pentru România.

Populaţia-ţintă a fost reprezentată de 2.117 
copii în vârstă de 0-24 de luni din 16 judeţe ale 
ţării, acoperind toate cele patru macroregiuni.

Pentru populaţia de copii în vârstă de până la 
doi ani s-a uti lizat un model de eşanti onare pro-
babilisti că multi stadial strati fi cat. S-au uti lizat 
drept criterii de eşanti onare grupa de vârstă, 
mediul de rezidenţă şi regiunea de dezvoltare. 

Dintre aceşti a, 51% (1.080) au provenit din 
mediul urban, iar 49% (1.037) din cel rural. În 
ceea ce priveşte grupa de vârstă, 1.002 copii au 
fost în vârstă de 0-12 luni (47,3%) şi 1.115 
(52,7%) în vârstă de 12-24 de luni.

Pentru culegerea datelor referitoare la copil 
a fost elaborat un chesti onar, care a cuprins în-
trebări referitoare la: variabile de ti p demografi c 
şi profi laxia cu fi er.

Măsurarea valorii hemoglobinei s-a făcut cu 
ajutorul hemoglobinometrului standardizat he-
moCue şi etalonat înaintea fi ecărei serii de mă-
surători. Au fost considerate valori normale ale 
hemoglobinei cele egale sau mai mari de 11g/dl.

CULEGEREA ŞI ANALIZA DATELOR
Chesti onarele au fost administrate prin in-

terviu direct, realizat de operatori. Acti vitatea 

de teren a fost desfăşurată în cabinetul medicului 
de familie. Pentru introducerea şi prelucrarea 
da telor s-au uti lizat programele Excel, Epi info, 
SPSS. 

ETICA STUDIULUI

În studiu au fost respectate cerinţele eti ce 
ale cercetărilor pe subiecţi umani; toate mamele 
au fost informate asupra obiecti velor, scopurilor 
şi procedurilor cercetării şi înaintea oricărei acti -
vităţi de culegere a datelor li s-a cerut acordul 
scris.

REZULTATE

1. Prevalenţa anemiei 
Analiza prevalenţei anemiei pe grupe de 

vârstă a relevat următoarele aspecte: 
la copiii în vârstă de 6-12 luni prevalenţa • 
anemiei este de 48%, mai scăzută faţă de 
anul de referinţă 1991 (52%); (6)
la copiii în vârstă de 12 luni, ponderea • 
anemiei este de 43,6%, situaţie de ase-
menea, mai bună faţă de cea din studiile 
IOMC precedente (48-54% în 1991 şi, res-
pecti v, 59,3% în anul 2004); (6)
la copiii în vârstă de 24 de luni s-a constatat • 
aceeaşi evoluţie favorabilă, prevalenţa 
ane miei fi ind 40,5% în 2010, faţă de 56,8% 
în 2004. (6) 

Prevalenţa anemiei a scăzut, odată cu înain-
tarea în vârstă a copiilor, probabil prin aportul 
de fi er asigurat prin diversifi carea alimentaţiei, 
aso ciat cu instalarea efectelor profi laxiei cu fi er, 
prin subprogramul naţional.

În ceea ce priveşte gravitatea anemiei, în 
anul 2010 s-a constatat şi o scădere semnifi cati vă 
a ponderii formei medii (cu Hb între 7-9 g%) la 
6,2%, comparati v cu 14,25% în anul 2004.

Genul copilului
Prevalenţa anemiei la copiii în vârstă de 12 

luni nu variază în funcţie de gen, valorile iden-
ti fi cate fi ind sensibil egale. Această situaţie este 
diferită faţă de cea semnalată în studiile ante-
rioare, în care apare o prevalenţă uşor crescută 
la băieţi.

La 24 de luni se constată însă diferenţe în 
funcţie de genul copilului, în sensul că există o 
prevalenţă mai mare a anemiei la băieţi, com-
parati v cu fete. Această situaţie este posibil aso-
ciată cu vulnerabilitatea mai mare a copiilor de 
sex masculin la boli în general şi la infecţii în 
mod special. 
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Mediul de rezidenţă 
În ceea ce priveşte distribuţia în funcţie de 

me diul de rezidenţă, prevalenţa anemiei este 
sem nifi cati v mai mare în mediul rural (54%), 
comparati v cu situaţia din mediul urban (36,1%), 
fapt semnalat şi de studiile anterioare. Explicaţia 
rezidă din diferenţe ale nivelului socio-economic, 
educaţional şi de uti lizare a serviciilor medicale 
de profi laxie între cele două medii.

Greutatea la naştere
Nu s-au înregistrat diferenţe semnifi cati ve în 

prevalenţa anemiei la sugarul până la 12 luni, în 
funcţie de greutatea la naştere, dar la 24 de luni 
anemia a fost mai frecventă în rândul copiilor cu 
greutate mică la naştere (63,6% la copiii cu greu-
tate mică, faţă de 38,5% la cei cu greutate nor-
mală). 

Explicaţia acestei situaţii poate fi  asociată cu 
o mai bună îngrijire a copiilor cu greutate mică 
la naştere în primul an de viaţă, a iniţierii şi res-
pectării protocoalelor de profi laxie (7) într-un 
număr crescut de cazuri. Suscepti bilitatea mai 
mare la infecţii, eventuale difi cultăţi în alimen-
taţie, existenţa unor afecţiuni cronice (malfor-
maţii) pot explica prevalenţa mai mare a anemiei 
la copiii în vârsta de 24 luni cu greutate mică la 
naştere (8).

Rangul copilului
Prevalenţa anemiei la vârsta de 12 luni este 

mai scăzută în cazul copilului de rang 1, faţă de 
copilul de rang 3. Situaţia este mai evidentă la 
24 de luni, când prevalenţa anemiei ajunge de la 
37,8% la primul copil chiar şi la 50% la copilul de 
rang 3.     

Creşterea prevalenţei anemiei odată cu ran-
gul copilului poate fi  legată de epuizarea rezer-
velor de fi er ale femeii, supusă unor naşteri mul-
ti ple, uneori la intervale scurte de ti mp, fapt ce 
atrage după sine scăderea rezervelor de fi er ale 
nou-născutului şi apariţia anemiei. 

Un factor favorizant poate fi  nivelul socio-
eco nomic scăzut, întâlnit frecvent în familiile cu 
mai mulţi copii din România. Această ipoteză 
este susţinută şi de evoluţia crescută a ponderii 
anemiei la copilul de 24 de luni, la care alimen-
taţia defi citară, prezenţa infecţiilor şi uti lizarea 
neadecvată a serviciilor medicale pot avea un 
rol important în eti opatogeneza anemiei.

Vârsta mamei
În ceea ce priveşte interrelaţia dintre preva-

lenţa anemiei şi vârsta mamei, se observă două 
extreme de prevalenţă peste 50%, şi anume: 
sugarii a căror mamă este în vârstă de până la 24 
de ani şi la cei cu mame de peste 39 de ani.

Prevalenţa anemiei la copilul de 12 luni a 
cărui mamă are peste 39 de ani poate fi  asociată 
cu epuizarea rezervelor de fi er ale mamei, în 
con textul unor sarcini multi ple şi posibil apro-
piate sau cu un nivel educaţional şi socio-econo-
mic scăzut. Ulti ma eventualitate este asociată şi 
cu menţinerea unei prevalenţe crescute a ane-
miei la copilul de 24 de luni, a cărui mamă are 
peste 39 de ani.

În cazul copiilor de 24 de luni apare o pondere 
crescută a anemiei (55,6%) la copii proveniţi din 
mame adolescente. Acest fapt atrage atenţia 
asu pra unor factori de risc precum: rezerve de 
fi er scăzute la mama adolescentă (care antre-
nează implicit un nivel scăzut al fi erului de de-
pozit la nou-născut), abilităţi parentale scăzute 
ale mamei, care antrenează defi cienţe în îngri-
jirea şi alimentaţia copilului, uti lizarea scăzută a 
serviciilor medicale preventi ve şi/sau curati ve, 
complianţa scăzută la recomandările medicilor.

Nivelul educaţional
Analiza prevalenţei anemiei în funcţie de ni-

velul educaţional al mamei a relevat faptul că la 
copilul în vârstă de 12 luni prevalenţa anemiei 
are un nivel maxim (62,9%) dacă mama este ne-
şcolarizată. Explicaţia acestei situaţii este com-
plexă şi aduce în discuţie interrelaţia dintre fac-
torii eti opatogenici de risc: nivel de informare 
scăzut, practi ci defi citare în ceea ce priveşte ali-
mentaţia şi îngrijirea copilului, subuti lizarea ser-
viciilor medicale, non-complianţa la trata men  tul 
profi lacti c, îmbolnăviri repetate ale co pilului, 
posibil prematuritate, abilităţi parentale scăzute 
ale mamei.

Pe de altă parte, nivelul educaţional se co-
relează în general cu nivelul economic, deci este 
posibil ca mamele cu un nivel educaţional scăzut 
să aibă şi disponibilităţi fi nanciare mai reduse.

Mai difi cil de explicat este prevalenţa cres-
cută a anemiei la copiii proveniţi din mame cu 
studii superioare (50%), cunoscând faptul că 
mamele cu un nivel de educaţie mai bun acordă 
o importanţă mai mare atât propriei sănătăţi, 
cât şi sănătăţii şi dezvoltării copilului. În aceste 
cazuri se pune întrebarea în ce măsură calitatea 
informaţiei de profi laxie este corectă, dacă in-
ter venţiile profi lacti ce de combatere a defi citului 
de fi er sunt adecvate şi, nu în ulti mul rând, dacă 
mama cu studii superioare aderă în totalitate la 
recomandările cadrelor medicale.

2. Prevalenţa administrării preparatelor de fi er
Analiza asocierii vârstei cu debutul adminis-

trării preparatelor de fi er aduce în discuţie ur-
mă toarele aspecte:
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În total, 62,9% dintre copiii de până la 12 • 
luni au benefi ciat de preparate de fi er 
(tratament sau profi laxie).
Prevalenţa copiilor care au primit prepa-• 
rate de fi er creşte odată cu vârsta, înce-
pând din luna a 3-a de viaţă.
La 50% dintre copii li s-a administrat fi er • 
înainte de vârsta de 5 luni, fără diferenţe 
urban/rural. 
În unele cazuri, preparatele de fi er au fost • 
administrate precoce, chiar de la naştere, 
6,3% dintre copii primind preparate de 
fi er în prima lună de viaţă. Acest fapt este 
asociat posibil cu nerecunoaşterea de 
către cadrele medicale a enti tăţii de ane-
mie fi ziologică a sugarului şi insti tuirea 
unui tratament în aceste cazuri.
Se remarcă o întârziere în administrarea • 
de fi er la prematuri faţă de recomandările 
din protocoalele IOMC.
Atât în urban, cât şi în rural aproximati v • 
1/3 din lotul de copii au primit fi er în doza 
terapeuti că.
Din analiza dozelor administrate reiese că • 
ma mele probabil confundă profi laxia ane-
miei cu cea a rahiti smului (1-3 picături/zi 
este doza profi lacti că de vitamina D).
Există defi cienţe în implementarea proto-• 
co lului de profi laxie a anemiei la copilul 
până la 12 luni în ceea ce priveşte iniţierea 
profi laxiei, durata sa, dozele administrate, 
conti nuitatea.

Din analiza asocierii administrării de fi er cu 
nivelul educaţional al mamei reiese o creştere 
semnifi cati vă a administrării tardive de fi er, în 
luna a zecea de viaţă a copilului, în cazul femeilor 
fără şcoală, ceea ce poate însemna fi e o profi laxie 
neadecvată, fi e o administrare terapeuti că, în ca-
zul apariţiei unor manifestări clinice de ane mie. 

Evaluarea modului de administrare a pre pa-
ratelor de fi er a relevat faptul că la 75,5% dintre 
copiii până la 12 luni care au primit fi er, pre-
paratul li s-a administrat în mod conti nuu, iar la 
24,5% intermitent. Această ulti mă situaţie aduce 
în atenţie greşeli în administrarea pro fi lacti că de 
fi er, posibil atribuite unor defi cienţe de infor ma-
re a mamelor, unei complianţe scă zute la tra ta-
ment sau existenţei unei confuzii între proto colul 
de administrare profi lacti că şi cea tera pe uti că. 

La vârsta de 12 luni, prevalenţa anemiei a 
fost mai mică în rândul copiilor care primeau 
încă fi er.

3. Modul de obţinere a preparatelor de fi er
Analiza modului de obţinere a preparatelor 

de fi er relevă faptul că 48% dintre respondenţi 

au obţinut preparatul direct din cabinetul me-
dicului de familie şi 40,2% pe reţetă de la medicul 
de familie, situaţii ce atestă rolul medicului de 
familie în profi laxia anemiei feriprive la sugar. 

CONCLUZII 
Implementarea programului de profi laxie 

şi-a arătat efi cienţa, prin îmbunătăţirea unor in-
dicatori de rezultat faţă de studiile anterioare, şi 
anume scăderea prevalenţei anemiei, creşterea 
medianei şi a mediei hemoglobinei, creşterea 
nu mărului de copii incluşi în programul de pro-
fi laxie.

Se păstrează diferenţele în ceea ce priveşte 
prevalenţa anemiei în funcţie de mediul de 
rezidenţă, nivelul de educaţie al mamei, rangul 
copilului, constatate în studiile anterioare, cu 
men ţiunea că aceste diferenţe sunt mai reduse 
faţă de anii anteriori, probabil ca rezultat al im-
plementării constante a subprogramului de pro-
fi laxie a anemiei la sugar, în special în grupurile 
vulnerabile.

Se constată o îmbunătăţire a complianţei la 
suplimentarea cu fi er – peste 62% dintre copiii 
în vârstă de 0-12 luni primeau sau primiseră 
preparate cu fi er.

S-a constatat că sugarii cu greutate mică la 
naştere benefi ciau de o atenţie mai mare în 
ceea ce priveşte suplimentarea cu fi er, ajun gân-
du-se, în anumite etape de vârstă la o adminis-
trare de 100%.

Instrumentele folosite în studiu nu a permis 
o diferenţiere clară între administrarea profi lac-
ti că şi cea terapeuti că a fi erului. Reţeaua de 
medicină primară are rol primordial în imple-
mentarea profi laxiei anemiei feriprive la sugar, 
majoritatea mamelor obţinând preparatul de 
fi er direct de la medicul de familie sau din far-
macie, pe baza reţetei de la medicul de familie.

Se constată încă defi cienţe în modul de ad-
ministrare profi lacti că a preparatelor de fi er în 
ceea ce priveşte: vârsta de debut, doza, modul 
de administrare şi durata.

Concluziile studiului atrag atenţia asupra fap-
tului că o profi laxie adecvată a anemiei la sugar 
şi copilul mic se realizează prin colaborarea me-
dic-pacient. Efi cienţa colaborării apare dacă me-
dicul are la dispoziţie protocoale de inter venţie, 
iar pacientul informaţii adecvate nivelului pro-
priu de înţelegere. 

RECOMANDĂRI
Pornind de la rezultatele obţinute, măsurile 

care sunt necesare de întreprins ar trebui să 
vizeze cel puţin următoarele direcţii:
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1) Modifi cări în profi laxie – prelungirea a 
ti mpului de administrare a preparatelor de fi er 
şi după 12 luni, mai ales în condiţiile existenţei 
unor factori de risc (familii numeroase, statut 
socio-economic scăzut).

2) Educaţia familiei – trebuie acordată o 
atenţie specială, în conti nuare, grupelor de risc 
pentru anemie: mame fără şcoală, din mediul 
rural, adolescente, mame cu copii prematuri. 

Este uti lă iniţierea unor acţiuni educati ve 
pentru mamele adolescente având ca temati că 
alimentaţia (9), îngrijirea copilului şi uti lizarea 
serviciilor medicale, prevenirea sarcinii şi edu-
caţie contracepti vă. 

3) Asistenţa medicală a copilului – este ne-
cesară evaluarea şi monitorizarea anemiei până 
la vârsta de 24 de luni, cel puţin la copiii cu gre-
utate mică la naştere şi la anumite grupe de risc. 

4) Instruirea personalului medical – Proto-
colul de profi laxie a anemiei (7) trebuie să fi e la 
îndemâna medicilor de familie, prin asumarea la 
nivel naţional, diseminarea în formă scrisă/ elec-
tronică şi prin organizarea unor forumuri de dis-
cuţie. 

În ceea ce priveşte specifi citatea unor ati tu-
dini terapeuti ce, este necesară organizarea unei 
întâlniri de consens între specialişti , care să dis-
cute în ce măsură la prematuri, în prezenţa şi a 
altor factori de risc pentru anemie, se poate 
con ti nua suplimentarea cu fi er şi în al doilea an 
de viaţă. 

Se impune informarea medicilor cu sublini-
erea diferenţelor între administrarea profi lacti că 
şi cea curati vă. Este necesară sublinierea specifi -
cităţii administrării fi erului la prematuri (cu în-
ce perea administrării de la vârsta 6-8 săptă-
mâni), comparati v cu sugarii normoponderali.

5) Mobilizarea ins  tuţiilor – Practi ca medi-
cală privind îngrijirea sugarului trebuie să rede-
vină proacti vă, prin încurajarea deplasării la 
domiciliu a medicilor, pentru îngrijirea copiilor 
provenind din familii la risc.

Pentru efi cienti zarea îngrijirii copiilor din 
familii cu mame fără şcoală se impune întărirea 
reţelei de asistenţă comunitară, care să infor-
meze, să consilieze mamele şi să monitorizeze 
îngrijirea copilului. 
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