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L’Anèmia ferropènica pot tenir una prevalença d’entre el 15-25% en pacients majors de 
80 anys1,2 . Una vegada fet l’estudi, segons les característiques de cada pacient i els 
protocols adients, habitualment sorgeix el dubte de quan fer l'analítica de control. 
 
Està descrit que, fisiològicament, un cop iniciat el tractament amb ferro, la concentració 
d’ hemoglobina puja progressivament entre la primera i segona setmana de tractament i 
pot tornar a les xifres normals entre la sisena i vuitena setmana. 
 
En relació a aquells pacients que una vegada diagnosticada l'anèmia ferropènica es 
decideix realitzar tractament substitutiu,  tot i haver corregit l’anèmia, es recomana  
mantenir-lo durant 4-6 mesos per tal d’omplir els dipòsits de ferro, sempre 
individualitzant cada cas segons l’evolució del pacient 3,4, 5. 
 
Per tant, es recomana fer un control d’hemoglobina entre el primer i segon mes d’haver 
iniciada la ferroteràpia per valorar l’efectivitat del tractament i, posteriorment, al quart i 
sisè mes de tractament per valorar la normalització de les xifres de hemoglobina3, 5, 6. 
Aquesta actuació i posterior seguiment sempre quedarà condicionada a la situació del 
pacient, la causa de la ferropènia i la valoració del facultatiu. 
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