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RESUMO – “Palidez e fraqueza devem-se à corrupção do sangue” a frase de 

Hipócrates (400 a.C.) estabeleceu a correlação causa/efeito do que hoje 

denominamos anemia. Anemia é a diminuição do valor de hemoglobina sanguínea 

abaixo dos valores de referência pra idade e sexo, ela é reconhecida pela fraqueza 

e fadiga, que atinge cerca de 30% da população. Os valores de referência variam 

entre os laboratórios, normalmente é acompanhada por diminuição dos eritrócitos e 

do hematócrito.  Este estudo avaliou a prevalência de anemia moderada e grave 

em cerca de quatro mil pacientes adultos de ambos os sexos, atendidos pelo 

laboratório Megaron do município de Buritama – SP.  

A prevalência de anemia moderada e grave foi de 3%, sendo que a maioria (70%) 

são mulheres com idade entre 60 e 90 anos.  

PALAVRAS-CHAVE – Prevalência; anemia; hemoglobina; moderada; grave. 
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INTRODUÇÃO 

“Palidez e fraqueza devem-se à 

corrupção do sangue” a frase de 

Hipócrates (400 a.C.) estabeleceu a 

correlação causa/efeito do que hoje 

denominamos anemia, antecipando-

se dois milênios à descoberta dos 

eritrócitos. 7 

A anemia é uma das síndromes mais 

frequentes em ambulatórios, 

principalmente em populações 

carentes, pela ferropenia. Sua 

prevalência é tão elevada que 

constitui em problema mundial de 

saúde. ³,7 

Ela é reconhecida pela fraqueza e 

fadiga, que atinge cerca de 30% da 

população, de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde 

(OMS). A maior parte delas é 

diagnosticada pela falta de ferro no 

organismo, uma das carências 

nutricionais que mais afetam a 

população. Apesar de a maior 

incidência ser registrada em mulheres 

e crianças, a deficiência pode estar 

presente em qualquer pessoa. 5 

A partir dos 65 anos há uma 

progressiva diminuição da contagem 

de eritrócitos em ambos os sexos. É 

difícil saber se é puramente 

dependente da velhice ou se tem 

causas orgânicas não percebidas. 7 

Hemoglobina é a substância corante 

na hemácia, cuja função é ligar-se ao 

oxigênio do ar e deixa-lo nos tecidos. 

É uma proteína de estrutura globular e 

quaternária composta por quatro 

cadeias polipeptídicas, ou cadeias de 

globina, e um grupo prostético (o 

grupo heme), ligado a cada uma das 

cadeias de globina. 8,9 

Anemia é a diminuição do valor de 

hemoglobina sanguínea abaixo dos 

valores de referência pra idade e 

sexo. Os valores de referência variam 

entre os laboratórios. Normalmente é 

acompanhada por diminuição dos 

eritrócitos e do hematócrito. O volume 

total do plasma e a massa total de 

hemoglobina circulante é que 

determinam a concentração de 

hemoglobina, portanto a diminuição 

do volume plasmático pode mascarar 

uma anemia, da mesma maneira que 

o aumento do volume plasmático 

pode provocar aparente anemia 

mesmo com massa total circulante de 

eritrócitos e hemoglobina normais. 

Logo após um grande sangramento a 

anemia não é imediatamente 

aparente, porque o volume total de 

sangue fica diminuído, a anemia só 

ficará aparente após um dia quando 



houver reposição do volume 

plasmático. ² 

Excepcionalmente pode haver 

insuficiência funcional dos eritrócitos 

sem diminuição da hemoglobina: a 

intoxicação pelo monóxido de carbono 

torna a hemoglobina incapaz de 

carrear oxigênio; a transfusão após 

uma hemorragia repõe a 

hemoglobina, mas esta tem afinidade 

ao oxigênio afetada no sangue 

estocado, somente horas depois 

corrige a hipóxia. Nesses casos não 

se aplica o termo anemia. 7 

A dosagem da hemoglobina é feita 

por espectofotometria por conversão 

da hemoglobina em 

cianometaemoglobina ou laurilsulfato 

de hemoglobina, ambas de cor 

estável, no mesmo canal dos 

leucócitos nos contadores eletrônicos. 

A exatidão é excelente, com 

coeficiente de variação menor que 

2%. 7 

Para definição da gravidade da 

anemia, utilizam-se as seguintes 

categorias: anemia grave 

(Hemoglobina < 7,0 g/dL); anemia 

moderada (hemoglobina ≥ 7,0 e <10,0 

g/dL) e anemia leve (hemoglobina ≥ 

10,0 g/dL). 4 

A classificação mais útil é baseada 

nos índices hematimétricos. ² 

A anemia é considerada macrocítica 

quando o VCM ultrapassar 100fL, 

microcítica quando inferior a 80fL e 

normocítica quando o VCM estiver 

dentro dos valores normais. ¹ 

Anemias microcíticas podem ser por 

deficiência de ferro (ferropriva), que é 

a causa mais comum de microcitose, 

mas também por s/β talassemia, 

doença de HbH, fragmentação de 

eritrócitos, sideroblástica congênita, 

talassemias heterozigotas, anemia de 

doença crônica. Anemia normocítica 

pode ser causada por doença crônica, 

hemoglobinopatias, transfusão, 

quimioterapia, hemorragia, 

esferocitose hereditária, leucemias, 

mielofibrose, entre outras. Anemia 

macrocícita pode ser por anemia 

aplastica, mielodisplasias, deficiência 

de folatos e vitamina B12, anemia 

hemolítica auto imune, crioaglutininas, 

leucemia linfoide crônica com 

hiperleucocitose e sideroblástica 

adquirida. 6 

 

 

 

 



OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho foi descobrir 

a prevalência de anemia moderada e 

grave nos pacientes do Laboratório 

Megaron do município de Buritama e 

definir o perfil destes. 

 

CASUÍSTICA E MÉTODO 

Foi realizado um levantamento da 

hemoglobina de cerca de quatro mil 

pacientes adultos de ambos os sexos, 

do laboratório Megaron do município 

de Buritama – SP, no período de 06 

de junho de 2013 a 06 de outubro de 

2013, incluindo pacientes 

hospitalizados (considerando apenas 

o primeiro exame destes) a fim de 

analisar os casos de anemia 

moderada ou grave.  

A hemoglobina foi obtida através da 

análise pelo contador automático da 

marca mindray, modelo BC 3200. 

Para definição da gravidade da 

anemia, utilizaram-se as seguintes 

categorias: anemia grave 

(Hemoglobina < 7,0 g/dL); anemia 

moderada (hemoglobina ≥ 7,0 e <10,0 

g/dL). 4 

Não foi avaliado a classificação 

morfológica das anemias. 

RESULTADO 

Figura 1: Porcentagem de pacientes 

hospitalizados (1067;26%) e da rotina 

(3046;74%). 

 

 

Figura 2: Porcentagem de pacientes com 

Hb <7,0g/dL representando anemia grave 

(17;0,4%), Hb ≥7 e <10mg/dL 

representando anemia moderada(107;3%) 

e Hb ≥10mg/dL representando pacientes 

com anemia leve ou sem anemia 

(3989;97%). 
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Figura 3: Dos pacientes com anemia 

moderada ou grave, 70% (87) são do sexo 

feminino e 30% (37) do sexo masculino. 

 

 

Figura 4: Dos pacientes com anemia 

moderada ou grave 52% (64) tem 60 anos 

ou mais, enquanto que 48% (60) tem 18 a 

59 anos. 

 

 

Figura 5: Perfil dos pacientes com anemia 

moderada/grave.  

Do sexo feminino 18 a 30 anos, 14 

pacientes; 31 a 44 anos, 17 pacientes; 45 a 

59 anos, 20 pacientes; 60 a 90 anos, 36 

pacientes. Do sexo masculino 18 a 30 

anos, 1 pacientes; 31 a 44 anos, 3 

pacientes; 45 a 59 anos, 5 pacientes; 60 a 

90 anos, 28 pacientes. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Os pacientes adultos do Laboratório 

Megaron mostraram-se anêmicos 

(moderados e graves) na frequência 

de 3%. 

Dos pacientes anêmicos a maioria 

são mulheres (70%) com idade entre 

60 e 90 anos. Refletindo a 

necessidade da continuidade de 

fortalecimento das ações profiláticas 

em prol da saúde da mulher. 
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