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INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

Por conseguinte, demonstra-se que, apesar de
ser uma doença frequente, segundo o limite
temporal supracitado, sua prevalência, em
Sergipe, está diminuindo. Outrossim, é
perceptível que o prognóstico no Estado
aumentou sua qualidade de investigação
etiológica, em virtude da suplementação de
OBJETIVO
ferro adequada e bem administrada da
Conhecer a prevalência de casos infantis população.
relacionados à anemia por deficiência de ferro
no estado, bem como sua ocorrência associados
a doença no limite temporal supracitado.
O presente estudo é fundamentado na análise
da prevalência de casos de anemia infantil por
deficiência de ferro em Sergipe de 2018 a 2020.
A anemia representa significativo problema de
saúde, visto que é uma comorbidade comum.
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RESULTADO
Os casos de anemia por deficiência de ferro
predominaram na faixa etária de 1-14 anos,
correspondendo a, aproximadamente, 81%. A
prevalência do internamento infantil no período
estudado foi de 1%, com tendência à redução
após 2018. O predomínio no ano de 2018, foi
de, em média, 50%, enquanto que de janeiro a
agosto, em 2020, houve queda para 25%. Com
efeito, essa diminuição nos casos de anemia por
deficiência de ferro demonstra uma melhoria
evidente na saúde pública e atenção básica.

