
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

PREVALÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO DA ANEMIA EM PACIENTES ONCOLÓ-

GICOS INTERNADOS EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM BELÉM-PARÁ 

 

Giovana Alves Carvalho
1
; Ariel Christine dos Anjos Solano

2
; Adriane Fonseca de Souza

3
; 

Milena de Fátima Monteiro Lopes
4
; Jonathan Rodrigo da Costa Delgado

5
; Aldair da Silva 

Guterres
6
 

1,2,3,4,5,6Nutricionista, Graduando, Universidade Federal do Pará (UFPA) 

giovanacarvalho017@gmail.com 

 

Introdução: O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças, caracterizado pela proliferação 

rápida e descontrolada das células com possibilidade de atingir outros tecidos e órgãos (1). A 

anemia é comumente diagnosticada em pacientes com esta patologia, sendo proveniente de 

diversas causas como: perda, redução na absorção e/ou baixa disponibilização de ferro, sendo 

relacionada ao tratamento antineoplásico ou à progressão de doença (2). Além dos sintomas 

ligados à diminuição dos níveis de hemoglobina, como dispneia, palpitação e tonturas, a 

anemia impacta negativamente na sobrevida e acentua a fadiga relacionada ao câncer (2). O 

tipo mais comum de anemia nesses pacientes é conhecido como anemia da doença crônica, 

nela, substâncias inflamatórias são produzidas pelo tumor e impedem o funcionamento 

normal da medula óssea (3). Em todos os pacientes com câncer que desenvolvam qualquer 

grau de anemia é importante investigar se há deficiência de ferro, por meio da medição dos 

níveis sanguíneos, sendo a investigação diagnóstica orientada pelo tipo de tumor e sinais e 

sintomas apresentados pelo paciente (3). Nesse sentido, tendo em vista que pacientes 

anêmicos cursam pior prognóstico e apresentam resultados terapêuticos inferiores, somado à 

pouca existência de dados na literatura sobre a prevalência da anemia em pacientes 

oncológicos, faz-se necessário estudos que descrevam a real incidência da doença nesta 

população. Objetivos: Verificar a prevalência de anemia em pacientes oncológicos 

hospitalizados em um centro de referência no município de Belém-PA. Métodos: Estudo do 

tipo transversal, descritivo e analítico, com 40 pacientes adultos e idosos, de ambos os sexos, 

portadores de neoplasias malignas, internados no Hospital Universitário João de Barros 

Barreto (HUJBB), centro de referência em oncologia, na cidade de Belém-Pará, durante o 

período de agosto de 2018 a junho de 2019. A pesquisa foi realizada por meio da coleta e 

análise dos casos de anemia diagnosticada por meio do hemograma em pacientes oncológicos. 

Os dados foram coletados nos prontuários dos pacientes que assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido, através de sistema de computação ou manual. Foram 

selecionados os últimos hemogramas realizados para análise dos parâmetros eritrocitários, 

sendo considerados os seguintes parâmetros nos hemogramas: contagem de hemácias, teor de 

hemoglobina, hematócrito, índices hematimétricos (VCM, HCM e CHCM), além da 

contagem de plaquetas e leucócitos, obedecendo como valores de referência os pontos de 

corte adotados pelo hospital em questão. A partir disso, foi realizada a análise do possível tipo 

de anemia diagnosticada para o paciente através da observação de todas as alterações 

encontradas nos valores dos índices hematimétricos, identificando a prevalência da doença 

nos pacientes. Este estudo faz parte de um projeto aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do HUJBB, número 950.479. A análise estatística descritiva dos dados coletados foi 

desenvolvida a partir do software Microsoft Windows Excel, versão 2013. Resultados e 

Discussão: Entre a população estudada, 55% (n=22) eram do sexo feminino e 45% (n=18) do 

sexo masculino, com idade média de 60,7 anos e variação de 36 a 87 anos. Caracterizando a 

amostra quanto aos tipos de câncer mais prevalentes, observou-se no sexo feminino: útero 

(22,7%), ovário (18,1%), mama (18,1%), estômago (18,1%), pulmão (13,6%), coração (4,5%) 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

e traqueia (4,5%). Já no sexo masculino, foram vistas as seguintes neoplasias: estômago 

(33,3%), cólon e reto (22,2%), pâncreas (11,1%), esôfago (11,1%), intestino (5,5%), pulmão 

(5,5%), fígado (5,5%) e cavidade oral (5,5%). Quanto à análise dos resultados bioquímicos, 

observou-se que 34 pacientes (85%) apresentaram queda em pelo menos um dos elementos 

avaliados na contagem da série vermelha do hemograma: 24 pacientes (60%) apresentaram 

queda no número de hemácias, 34 (85%) apresentaram queda nos níveis de hemoglobina e 17 

(42,5%) queda na quantidade de hematócrito. As menores quantidades de hemácias e 

hemoglobina refletem na redução do número de hematócrito, uma vez que este representa o 

percentual de hemácias em relação ao sangue total (4). Com relação aos índices 

hematimétricos, estes mostraram menor alteração que os parâmetros anteriores (17,5%). 

Diante do exposto, de acordo com os dados encontrados nos prontuários dos pacientes, há 

maior prevalência de anemia do tipo ferropriva, com valores de hematócrito menores que 

11%, resultando em uma série de sintomas que acabam influenciando o estado físico e 

funcional, interferindo negativamente no prognóstico da doença e qualidade de vida dos 

mesmos (5). Esse processo é agravado pela extensa infiltração medular por células 

neoplásicas advindas de tecidos hematopoiéticos, que acabam levando a uma reação fibrótica 

medular, comprometendo a liberação eficaz de células sanguíneas (5). Ademais, alterações 

nos níveis de plaquetas e leucócitos também foram identificados nos pacientes, com variações 

de 22,5% e 32,5% acima dos pontos de corte, respectivamente, demostrando maior 

suscetibilidade a doenças e processos trombóticos nesses pacientes. Conclusão/ 

Considerações Finais: Verificou-se, por meio do estudo, a prevalência de anemia em 

pacientes oncológicos e, através das alterações hematológicas encontradas no hemograma, foi 

possível estabelecer o tipo de anemia prevalente, no caso, a ferropriva, e, assim, ressaltar a 

importância do acompanhamento clínico do paciente durante a hospitalização, tendo em vista 

contribuir para a melhoria na eficiência do atendimento, incluindo menor tempo de internação 

por um diagnóstico e condutas adequadas. 
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