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RESUMO 

É notável que o número de idosos vem aumentando a cada ano, e isso se deve ao 

aumento da expectativa de vida das pessoas. Ao alcançar a terceira idade, ocorrem alterações 

fisiológica, e com isso podem levar a distúrbios alimentares, pois há uma redução na capacidade 

de ingestão, digestão, absorção e metabolização dos nutrientes. A anemia megaloblástica é 

resultado da falta ou diminuição de vitamina B12, que são nutrientes essenciais para a produção 

dos glóbulos vermelhos juntamente com o folato. Os sintomas na anemia por falta de vitamina 

B12 são raros, mas podem incluir fadiga, falta de ar, dormência, falta de equilíbrio e problemas 

de memória. O diagnóstico deve envolver o hemograma, dosagem de vitamina B12 e exame 

físico do paciente. A investigação da causa desta deficiência nos idosos é importante para que 

o tratamento seja adequado e que possibilite a melhora na saúde e qualidade de vida do idoso. 
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ABSTRACT 

It is remarkable that the number of elderly people is increasing every year, and this is 

due to the increase in people's life expectancy. When reaching old age, physiological changes 

occur, which can lead to eating disorders, as there is a reduction in the capacity for ingestion, 

digestion, absorption and metabolism of nutrients. Megaloblastic anemia is the result of a lack 

or depletion of vitamin B12, which are essential nutrients for the production of red blood cells 

along with folate. Symptoms in vitamin B12 deficiency anemia are rare, but can include fatigue, 

shortness of breath, numbness, lack of balance, and memory problems. Diagnosis should 

involve blood count, vitamin B12 dosage and physical examination of the patient. The 

investigation of the cause of this deficiency in the elderly is important so that the treatment is 

adequate and that it allows for an improvement in the elderly's health and quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O número de idosos vem crescendo em todo o mundo, principalmente em países 

que estão em desenvolvimento como o Brasil. O aumento da população idosa se deve ao 

aumento da expectativa de vida, o declínio da natalidade e a queda da mortalidade das pessoas. 

Segundo IBGE (2018), houve um crescimento de 18% desse grupo etário em 5 anos, e 

com isso ultrapassou mais de 30 milhões de idosos em 2017. Em 2012, cerca de 25,4 milhões 

de pessoas eram de 60 anos ou mais. Em cinco anos, aumentou 4,8 milhões de idosos, 

correspondendo assim um crescimento de 18% desse grupo etário. 

 A anemia por deficiência de nutrientes, ocorre pela falta de Ferro, de Vitamina B12 

ou também de Ácido Fólico, e todos são componentes envolvidos na atividade hematopoiética, 

e é uma doença que atinge mais de 10% dos idosos com idade maior ou igual a 65 anos.  

(JUNIOR, 2007).  

Na saúde, a população idosa gera uma preocupação maior por haver alterações 

fisiológicas e também por serem mais propensos a doenças, e com isso exigem constante 

acompanhamento profissional, exames periódicos, medicações e cuidados permanentes 

(NEKEL, 2013).  

 

1.1 ANEMIA 

A anemia ocorre quando os níveis de hemoglobina diminuem no sangue, e independem 

das alterações nos números de eritrócitos. Nas anemias macrocíticas as alterações mais 

recorrentes são: o aumento de tamanho dos eritrócitos (normal 80-95 fL1), o valor VCM deve 

ser superior a 95fL, decorrente da falta de fatores que contribuem para a proliferação ou mitose 

(GABRIEL, 2019). 

Na anemia pode-se apresentar sintomas como: irritabilidade, cefaleia, fraqueza, 

taquicardia e dispneia aos esforços, palidez, tonturas, problemas vasculares, que podem ser 

mascarados por outras doenças ou por uso de medicações (GUALANDRO, 2010). 

 

1.2 ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE VITAMINA B12 



A cianocobalamina, conhecida também como vitamina B12, é hidrossolúvel e 

dependente completamente de uma dieta para sua obtenção (sintetizada por microrganismos). 

A deficiência de vitamina B12 é mais frequente em idosos por haver uma dieta insuficiente e 

ou uma má absorção, qualquer alteração pode ocorrer a deficiência, seja ela uma dieta pobre 

em carne ou uma má absorção intestinal (KEKEL, 2013).  

 Nas anemias, 1/3 representam anemias carenciais e 14% delas são decorrentes da 

deficiência de vitamina B12 e folatos (ANDRADE, 2012). Os distúrbios alimentares podem 

ocorrer ao alcançar a terceira idade, pois as principais causas de anemia nos idosos são as de 

carências nutricionais, que são decorrentes de doenças crônicas e as de causas inexplicáveis 

(CLIQUET, 2010, BARBOSA, 2006). 

A anemia megaloblástica pode se manifestar na deficiência de vitamina B12, e pode 

associar ou não a sintomas neurológicos, ou permanecer assintomática e levar a manifestações 

neuropsiquiátricas irreversíveis (PERUCHA et al., 2017).  

Pode ocasionar sintomas neurológicos desmielinizantes, com danos irreversíveis aos 

nervos e neuropatia periférica, além de ter forte efeito protetor sobre o declínio cognitivo em 

idosos. Dentre as causas da deficiência pode-se citar: a má absorção, atrofia da mucosa gástrica, 

fármacos, anemia perniciosa, dieta insuficiente (MENEGARDO et al., 2020).  

Portanto a deficiência de vitamina B12 não leva só a transtornos hematológicos, mas 

também a transtornos neurológicos e cardiovasculares; é causado por interferir no metabolismo 

da Homocisteína, e nas reações de metilação do organismo.  

O diagnóstico do paciente deve envolver anamnese e exame físico, e também a análise 

do hemograma, dosagem do Ferro, Ácido Fólico, vitamina B12, seus metabólitos ou 

marcadores. Segundo Nekel (2013) há uma necessidade de estudos sobre a anemias carenciais 

e um correto diagnóstico (exames hematológicos e bioquímicos), para auxiliar no tratamento e 

haver uma melhor recuperação da saúde.  

 

1.3 DIAGNÓSTICO: ANEMIA MACROCÍTICA 

A anemia megaloblástica é resultado da deficiência vitamina B12 ou ácido fólico, e 

interferem principalmente na produção de eritrócitos. É caracterizada pela presença de 

eritroblastos gigantes que originarão hemácias macrocíticas com aumento do volume celular 

médio (VCM) pode ficar aumentado (maior que 98fl) aumento do HCM, e CHCM normal (8, 



10); a contagens de neutrófilos podem ser encontradas inferiores a 1.000/mm3 e contagens de 

plaquetas abaixo de 50.000mm3. O esfregaço de sangue periférico com hipersegmentação de 

neutrófilos, e os eritrócitos apresentam variação considerável de tamanho e de forma, sendo 

comum o achado de macrovalócitos, que são eritrócitos ovais grandes (JUNIOR, 2007). 

Pode-se notar a macrocitose e o RDW aumentado (anisocitose) precede a anemia, ou 

hemoglobina diminuída, muitas vezes notada pela baixa contagem de eritrócitos (NEKEL, 

2013). 

   

OBJETIVOS 

Realizar estudos sobre anemia em idosos por deficiência Vitamina B12, por meio de 

revisão bibliográfica descrevendo sua patologia. De forma que obtivesse conhecimento da 

causa da anemia, descrever as alterações hematológicas e as manifestações clínica em idosos. 

No Brasil, quando o assunto é anemia geralmente associado a carência de ferro, e o objetivo é 

mostrar que a falta de Vitamina B12 em idosos vem em crescente aumento, e por este motivo 

houve a necessidade do levantamento de dados a respeito para melhor conhecimento. 

 

METODOLOGIA 

Foi realizada revisão da literatura mediante consulta às principais publicações sobre o 

tema. O material foi selecionado com o auxílio de bases eletrônicas de dados bibliográficos da 

Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde - LILACS; Scientific Electronic Library 

Online - SciELO e Google acadêmico. Foram empregados os descritores “Anemia carencial”, 

“anemia por falta de Vitamina B12”, “Anemia megaloblástica”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na terceira idade, ocorrem alterações fisiológicas, e com isso interfere a absorção de 

nutrientes ocasionando a anemia, exames laboratoriais como hemograma e dosagem de 

vitamina B12 são importantes para o diagnóstico, e deve ser solicitado periodicamente para os 

idosos, pois mesmo assintomáticos a deficiência da Vitamina B12 pode ser diagnosticado antes 

da anemia e dos sintomas neurológicos. 



Para diagnóstico da anemia megaloblástica, a dosagem de Vitamina B12 e Ácido Fólico 

estarão diminuídos, no hemograma ao analisar o VCM estará aumentado (maior que 98fl) e 

haverá também o aumento do RDW e HCM, e CHCM normal. Ao observar no microscópio, 

pode -se notar neutrófilos hipersegmentados e macrócitos em formato oval. 

Além do diagnóstico, com exames e interpretação correta, é importante também 

investigar a causa da deficiência nos idosos, pois assim o tratamento será o mais adequado, 

levando o paciente a cura e uma melhor qualidade de vida para o paciente. 

 

CONCLUSÃO 

Após uma breve revisão de literatura, observamos que os sintomas na Deficiência de 

Vitamina B12 muitas vezes passam despercebidos, dificultam muito o diagnóstico, adiando o 

tratamento e agravando o quadro clinico do paciente, acometendo problemas cardiovasculares 

e neurológicos. 

Portanto há uma grande importância de obter exames periódicos de hemograma e 

Vitamina B12, o correto diagnóstico das anemias megaloblásticas, se deve aos exames 

laboratoriais, estudo do histórico e exames físicos do paciente, geralmente pode ser 

diagnosticado mesmo não apresentando sintomas, e assim obtendo um tratamento eficaz, 

oferecendo uma qualidade de vida melhor ao paciente. 

Para o controle da anemia é importante a alimentação e complementação com a 

Vitamina B12, investigação e um correto diagnóstico para que o tratamento seja eficaz, levando 

o paciente a cura e uma melhor qualidade de vida. 
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