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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, profilaxia cu fier 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
eficienţa profilaxiei cu fier 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 profilaxie adecvată a anemiei la sugar şi copilul mic se realizează prin colaborarea medic-pacient.
Cuvinte cheie: anemie, profilaxie, tratament, preparate cu fier

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.
Key words: anaemia, prophylaxis, treatment, iron medication

Notă. Studiul a fost efectuat de către IOMC cu sprijin financiar de la UNICEF şi Ministerul Sănătăţii.

INTRODUCERE
Se cunoaşte faptul că malnutriţia, între care
se înscrie şi deficitul de micronutrienţi şi, implicit,
deficitul de fier, este primul determinant al patologiei infantile 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 particulare de alimentaţie
la această vârstă, fapt ce recomandă instituirea
unei profilaxii cu fier.

Pe plan internaţional, literatura de specialitate atenţionează asupra necesităţii elaborării
şi implementării unor intervenţii de sănătate
publică, având drept scop prevenirea şi/sau corectarea deficienţelor nutriţionale (2). În acest
fel, pe termen mediu şi lung se ajunge la reducerea mortalităţii şi a dizabilităţilor (3,4), în special în populaţia infantilă.
Importanţa intervenţiilor de sănătate publică
care vizează prevenirea anemiei la copil se reflectă şi printr-un raport cost/beneficiu mult
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scăzut în comparaţie cu cel rezultat din tratamentul diferitelor afecţiuni generate de deficienţele nutriţionale (5) şi consecinţele lor pe termen
mediu şi lung.
Programele naţionale de sănătate derulate
în România începând cu anul 2001 au avut multiple intervenţii pentru sănătatea mamei şi a copilului, printre care şi combaterea anemiei la
sugar.
Reţeaua de medicină primară a avut rolul
predominant în implementarea profilaxiei anemiei feriprive la sugar, majoritatea mamelor obţinând preparatul de fier 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 prevalenţei anemiei la copiii în vârstă de până la 24 de
luni, identificarea asocierii anemiei la sugar cu
anumite caracteristici de vârstă, gen, status socio-familial, precum şi evaluarea eficienţei profilaxiei cu fier la aceşti copii.

MATERIAL ŞI METODĂ
Pentru îndeplinirea scopului propus a fost
realizat un studiu epidemiologic descriptiv reprezentativ 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 utilizat un model de eşantionare probabilistică multistadial stratificat. S-au utilizat
drept criterii de eşantionare grupa de vârstă,
mediul de rezidenţă şi regiunea de dezvoltare.
Dintre aceştia, 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 chestionar, care a cuprins întrebări referitoare la: variabile de tip demografic
şi profilaxia cu fier.
Măsurarea valorii hemoglobinei s-a făcut cu
ajutorul hemoglobinometrului standardizat hemoCue şi etalonat înaintea fiecărei serii de măsurători. Au fost considerate valori normale ale
hemoglobinei cele egale sau mai mari de 11g/dl.

CULEGEREA ŞI ANALIZA DATELOR
Chestionarele au fost administrate prin interviu direct, realizat de operatori. Activitatea

de teren a fost desfăşurată în cabinetul medicului
de familie. Pentru introducerea şi prelucrarea
datelor s-au utilizat programele Excel, Epi info,
SPSS.

ETICA STUDIULUI
În studiu au fost respectate cerinţele etice
ale cercetărilor pe subiecţi umani; toate mamele
au fost informate asupra obiectivelor, scopurilor
şi procedurilor cercetării şi înaintea oricărei activităţi 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 asemenea, mai bună faţă de cea din studiile
IOMC precedente (48-54% în 1991 şi, respectiv, 59,3% în anul 2004); (6)
• la copiii în vârstă de 24 de luni s-a constatat
aceeaşi evoluţie favorabilă, prevalenţa
anemiei fiind 40,5% în 2010, faţă de 56,8%
în 2004. (6)
Prevalenţa anemiei a scăzut, odată cu înaintarea în vârstă a copiilor, probabil prin aportul
de fier asigurat prin diversificarea alimentaţiei,
asociat cu instalarea efectelor profilaxiei cu fier,
prin subprogramul naţional.
În ceea ce priveşte gravitatea anemiei, în
anul 2010 s-a constatat şi o scădere semnificativă
a ponderii formei medii (cu Hb între 7-9 g%) la
6,2%, comparativ cu 14,25% în anul 2004.
Genul copilului
Prevalenţa anemiei la copiii în vârstă de 12
luni nu variază în funcţie de gen, valorile identificate fiind sensibil egale. Această situaţie este
diferită faţă de cea semnalată în studiile anterioare, 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, comparativ cu fete. Această situaţie este posibil asociată 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
mediul de rezidenţă, prevalenţa anemiei este
semnificativ mai mare în mediul rural (54%),
comparativ cu situaţia din mediul urban (36,1%),
fapt semnalat şi de studiile anterioare. Explicaţia
rezidă din diferenţe ale nivelului socio-economic,
educaţional şi de utilizare a serviciilor medicale
de profilaxie între cele două medii.
Greutatea la naştere
Nu s-au înregistrat diferenţe semnificative 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 greutate mică, faţă de 38,5% la cei cu greutate normală).
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 respectării protocoalelor de profilaxie (7) într-un
număr crescut de cazuri. Susceptibilitatea mai
mare la infecţii, eventuale dificultăţi în alimentaţie, existenţa unor afecţiuni cronice (malformaţii) 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 rangul copilului poate fi legată de epuizarea rezervelor de fier ale femeii, supusă unor naşteri multiple, uneori la intervale scurte de timp, fapt ce
atrage după sine scăderea rezervelor de fier ale
nou-născutului şi apariţia anemiei.
Un factor favorizant poate fi nivelul socioeconomic 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 alimentaţia deficitară, prezenţa infecţiilor şi utilizarea
neadecvată a serviciilor medicale pot avea un
rol important în etiopatogeneza anemiei.
Vârsta mamei
În ceea ce priveşte interrelaţia dintre prevalenţa 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.
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Prevalenţa anemiei la copilul de 12 luni a
cărui mamă are peste 39 de ani poate fi asociată
cu epuizarea rezervelor de fier ale mamei, în
contextul unor sarcini multiple şi posibil apropiate sau cu un nivel educaţional şi socio-economic scăzut. Ultima eventualitate este asociată şi
cu menţinerea unei prevalenţe crescute a anemiei 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
asupra unor factori de risc precum: rezerve de
fier scăzute la mama adolescentă (care antrenează implicit un nivel scăzut al fierului de depozit la nou-născut), abilităţi parentale scăzute
ale mamei, care antrenează deficienţe în îngrijirea şi alimentaţia copilului, utilizarea scăzută a
serviciilor medicale preventive şi/sau curative,
complianţa scăzută la recomandările medicilor.
Nivelul educaţional
Analiza prevalenţei anemiei în funcţie de nivelul 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 neşcolarizată. Explicaţia acestei situaţii este complexă şi aduce în discuţie interrelaţia dintre factorii etiopatogenici de risc: nivel de informare
scăzut, practici deficitare în ceea ce priveşte alimentaţia şi îngrijirea copilului, subutilizarea serviciilor medicale, non-complianţa la tratamentul
profilactic, îmbolnăviri repetate ale copilului,
posibil prematuritate, abilităţi parentale scăzute
ale mamei.
Pe de altă parte, nivelul educaţional se corelează în general cu nivelul economic, deci este
posibil ca mamele cu un nivel educaţional scăzut
să aibă şi disponibilităţi financiare mai reduse.
Mai dificil de explicat este prevalenţa crescută 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 profilaxie este corectă, dacă intervenţiile profilactice de combatere a deficitului
de fier sunt adecvate şi, nu în ultimul rând, dacă
mama cu studii superioare aderă în totalitate la
recomandările cadrelor medicale.
2. Prevalenţa administrării preparatelor de fier
Analiza asocierii vârstei cu debutul administrării preparatelor de fier aduce în discuţie următoarele aspecte:
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• În total, 62,9% dintre copiii de până la 12
luni au beneficiat de preparate de fier
(tratament sau profilaxie).
• Prevalenţa copiilor care au primit preparate de fier creşte odată cu vârsta, începând din luna a 3-a de viaţă.
• La 50% dintre copii li s-a administrat fier
înainte de vârsta de 5 luni, fără diferenţe
urban/rural.
• În unele cazuri, preparatele de fier au fost
administrate precoce, chiar de la naştere,
6,3% dintre copii primind preparate de
fier în prima lună de viaţă. Acest fapt este
asociat posibil cu nerecunoaşterea de
către cadrele medicale a entităţii de anemie fiziologică a sugarului şi instituirea
unui tratament în aceste cazuri.
• Se remarcă o întârziere în administrarea
de fier la prematuri faţă de recomandările
din protocoalele IOMC.
• Atât în urban, cât şi în rural aproximativ
1/3 din lotul de copii au primit fier în doza
terapeutică.
• Din analiza dozelor administrate reiese că
mamele probabil confundă profilaxia anemiei cu cea a rahitismului (1-3 picături/zi
este doza profilactică de vitamina D).
• Există deficienţe în implementarea protocolului de profilaxie a anemiei la copilul
până la 12 luni în ceea ce priveşte iniţierea
profilaxiei, durata sa, dozele administrate,
continuitatea.
Din analiza asocierii administrării de fier cu
nivelul educaţional al mamei reiese o creştere
semnificativă a administrării tardive de fier, în
luna a zecea de viaţă a copilului, în cazul femeilor
fără şcoală, ceea ce poate însemna fie o profilaxie
neadecvată, fie o administrare terapeutică, în cazul apariţiei unor manifestări clinice de anemie.
Evaluarea modului de administrare a preparatelor de fier a relevat faptul că la 75,5% dintre
copiii până la 12 luni care au primit fier, preparatul li s-a administrat în mod continuu, iar la
24,5% intermitent. Această ultimă situaţie aduce
în atenţie greşeli în administrarea profilactică de
fier, posibil atribuite unor deficienţe de informare a mamelor, unei complianţe scăzute la tratament sau existenţei unei confuzii între protocolul
de administrare profilactică şi cea terapeutică.
La vârsta de 12 luni, prevalenţa anemiei a
fost mai mică în rândul copiilor care primeau
încă fier.
3. Modul de obţinere a preparatelor de fier
Analiza modului de obţinere a preparatelor
de fier relevă faptul că 48% dintre respondenţi

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

CONCLUZII
Implementarea programului de profilaxie
şi-a arătat eficienţa, prin îmbunătăţirea unor indicatori de rezultat faţă de studiile anterioare, şi
anume scăderea prevalenţei anemiei, creşterea
medianei şi a mediei hemoglobinei, creşterea
numărului de copii incluşi în programul de profilaxie.
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
menţiunea că aceste diferenţe sunt mai reduse
faţă de anii anteriori, probabil ca rezultat al implementării constante a subprogramului de profilaxie a anemiei la sugar, în special în grupurile
vulnerabile.
Se constată o îmbunătăţire a complianţei la
suplimentarea cu fier – peste 62% dintre copiii
în vârstă de 0-12 luni primeau sau primiseră
preparate cu fier.
S-a constatat că sugarii cu greutate mică la
naştere beneficiau de o atenţie mai mare în
ceea ce priveşte suplimentarea cu fier, ajungându-se, în anumite etape de vârstă la o administrare de 100%.
Instrumentele folosite în studiu nu a permis
o diferenţiere clară între administrarea profilactică şi cea terapeutică a fierului. Reţeaua de
medicină primară are rol primordial în implementarea profilaxiei anemiei feriprive la sugar,
majoritatea mamelor obţinând preparatul de
fier direct de la medicul de familie sau din farmacie, pe baza reţetei de la medicul de familie.
Se constată încă deficienţe în modul de administrare profilactică a preparatelor de fier în
ceea ce priveşte: vârsta de debut, doza, modul
de administrare şi durata.
Concluziile studiului atrag atenţia asupra faptului că o profilaxie adecvată a anemiei la sugar
şi copilul mic se realizează prin colaborarea medic-pacient. Eficienţa colaborării apare dacă medicul are la dispoziţie protocoale de intervenţie,
iar pacientul informaţii adecvate nivelului propriu 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) Modificări în profilaxie – prelungirea a
timpului de administrare a preparatelor de fier
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 continuare, grupelor de risc
pentru anemie: mame fără şcoală, din mediul
rural, adolescente, mame cu copii prematuri.
Este utilă iniţierea unor acţiuni educative
pentru mamele adolescente având ca tematică
alimentaţia (9), îngrijirea copilului şi utilizarea
serviciilor medicale, prevenirea sarcinii şi educaţie contraceptivă.
3) Asistenţa medicală a copilului – este necesară evaluarea şi monitorizarea anemiei până
la vârsta de 24 de luni, cel puţin la copiii cu greutate mică la naştere şi la anumite grupe de risc.
4) Instruirea personalului medical – Protocolul de profilaxie a anemiei (7) trebuie să fie la
îndemâna medicilor de familie, prin asumarea la
nivel naţional, diseminarea în formă scrisă/ electronică şi prin organizarea unor forumuri de discuţie.

În ceea ce priveşte specificitatea unor atitudini terapeutice, este necesară organizarea unei
întâlniri de consens între specialişti, care să discute în ce măsură la prematuri, în prezenţa şi a
altor factori de risc pentru anemie, se poate
continua suplimentarea cu fier şi în al doilea an
de viaţă.
Se impune informarea medicilor cu sublinierea diferenţelor între administrarea profilactică
şi cea curativă. Este necesară sublinierea specificităţii administrării fierului la prematuri (cu începerea administrării de la vârsta 6-8 săptămâni), comparativ cu sugarii normoponderali.
5) Mobilizarea ins tuţiilor – Practica medicală privind îngrijirea sugarului trebuie să redevină proactivă, prin încurajarea deplasării la
domiciliu a medicilor, pentru îngrijirea copiilor
provenind din familii la risc.
Pentru eficientizarea îngrijirii copiilor din
familii cu mame fără şcoală se impune întărirea
reţelei de asistenţă comunitară, care să informeze, să consilieze mamele şi să monitorizeze
îngrijirea copilului.
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