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RESUMO 
Introdução: A anemia é definida laboratorialmente pela diminuição da concentração 
de hemoglobina (Hb) circulante, e pode ser um sinal de doença. Assim, o 
conhecimento da causa e tipo de anemia apresentada pelo paciente é de extrema 
relevância ao tratamento e prognóstico. As anemias carenciais apresentam 
importância pela sua alta frequência na população e as anemias hemolíticas 
crônicas merecem destaque por revelarem eventual gravidade quando em 
concomitância a outros sintomas como a presença de úlceras crônicas de membros 
inferiores (UCMI). As úlceras venosas apresentam elevada ocorrência e grande 
impacto socioeconômico revelando a necessidade de maiores estudos. Um dado 
interessante destacou a anemia como fator interferente na reparação da úlcera. 
Hipótese científica: As principais anemias carenciais e hemolíticas hereditárias 
apresentam-se frequentes em portadores de UCMI. Objetivo: Avaliar a presença 
das principais anemias, sendo elas do tipo carenciais ou hemolítica hereditária, 
apresentadas pelos pacientes com UCMI. Material e Métodos: O estudo foi 
observacional e transversal que incluiu pacientes maiores de 18 anos, com UCMI 
com cicatrização não realizada no prazo de 12 semanas. Pacientes foram 
recrutados no ambulatório de curativos no Hospital Universitário Antônio Pedro 
(HUAP) durante 11 meses, sendo aplicado um breve questionário acerca do 
histórico clínico das lesões. Em seguida, foi realizada a coleta de amostra de sangue 
venoso de todos os pacientes recrutados para realização do hemograma e 
contagem de reticulócitos. Para a investigação das anemias carenciais, foram 
analisados os resultados recentes em prontuário, e das principais anemias 
hemolíticas hereditárias, foram realizados: extensão sanguínea para identificar 
alguma anormalidade morfológica; curva de fragilidade osmótica para detectar 
membranopatias; eletroforese de hemoglobinas e teste de afoiçamento ou de 
solubilidade para determinar alguma hemoglobinopatia; teste da redução da 
metahemoglobina de Brewer e o teste enzimático para identificar alguma deficiência 
da enzima glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD). Resultados: Os dados 
demográficos dos 64 participantes recrutados revelaram que 56,25% foram do sexo 
masculino e 43,75%, do feminino, com a idade média de 64,45 anos. O histórico 
clínico apresentou como doença crônica predominante a hipertensão arterial 
(65,63%) e o histórico familiar indica que 32,81% dos recrutados possuíram algum 
integrante da família com feridas semelhantes. Com relação às úlceras, observou-se 
que a grande maioria era de etiologia venosa (78,13%), sendo o tempo médio de 
ferida sem cicatrização de aproximadamente 6,08 anos. Do total de participantes, 36 
apresentaram quadro anêmico (56,25%), sendo destes 26 com perfil de anemia 
normocítica e normocrômica (72,22%) e 9 como microcítica e hipocrômica (25%), e 
um com anemia macrocítica (2,78%). Após testes complementares de anemias 
hereditárias, foi possível identificar três dos pacientes com traço falciforme e três 
com deficiência de G6PD, sendo que nenhuma foi identificada com quadro de 
membranopatias. Com relação às anemias carenciais, foram identificados 10 
indivíduos com histórico de anemia ferropriva e um com histórico de deficiência de 
vitamina B12. Conclusão: A presença de anêmicos na população de indivíduos com 
úlcera crônica apresentou-se alta, sendo a anemia atribuída inicialmente à doença 
crônica, apesar de se observar nesta população a presença de anemias hereditárias 
e carenciais. 
Palavras-chaves: anemia; úlcera crônica de membros inferiores; membranopatias; 

hemoglobinopatias; enzimopatias.  



ABSTRACT 
 

Introduction: Anemia is defined by the decrease in circulating hemoglobin (Hb) 
concentration, and can be a sign of the disease. Thus, knowledge of the cause and 
type of anemia presented by the patient is extremely relevant to prognostic 
treatment. The deficiency anemias are important because of the high frequency in 
the population. The chronic hemolytic anemias are relevant because they reveal an 
eventual severity when in concomitance with other symptoms such as the presence 
of chronic leg ulcers (CLU). Venous ulcers present high occurrence and great 
socioeconomic impact, revealing the need for further studies. An interesting data 
highlighted anemia as an interfering factor in ulcer repair. Scientific hypothesis: 
The main deficiency anemia and hereditary hemolytic anemia present frequently in 
patients with CLU. Objective: To evaluate the presence of major anemias, such as 
deficiency or hereditary hemolytic anemia, presented by patients with CLU. Material 
and Methods: The herein presented study was observational and cross-sectional, 
which included patients older than 18 years, with UCMI with unrecorded healing 
within 12 weeks. These patients were recruited at the “Outpatient clinic wound repair” 
at Antonio Pedro University Hospital. After explaining on the project and signing the 
informed consent form, a small questionnaire has been applied. Then, the venous 
blood sample was collected from all patients recruited to perform the hemogram and 
reticulocyte count. For the investigation of the deficiency anemias, it was analyzed 
the recent results in medical record, and of the main hereditary hemolytic anemias, 
blood extension has been performed to identify some morphological abnormality; 
osmotic fragility curve to detect membranopathies; hemoglobin electrophoresis and 
fuzziness or solubility test to determine any hemoglobinopathy; Brewer's 
methemoglobin reduction test and the enzyme test to identify any deficiency of the 
enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD). Results: The demographic 
data of the 64 participants recruited revealed that 56.25% were male and 38.09% 
female, with a mean age of 64.45 years. The clinical history presents as predominant 
chronic disease hypertension (64.28%) and family history indicates that 43.75% of 
the recruits have some family member with similar wounds. With regard to ulcers, it is 
observed that the great majority is of venous origin, being the average time of wound 
without healing of approximately 6.08 years. Of the total number of participants, 36 
presented an anemic (56.25%), of which 26 had normocytic and normocromic 
anemia (72.22%) and 9 as microcytic and hypochromic anemia (25%) and one 
macrocytic anemia. After complementary tests of hereditary anemias, it was possible 
to identify three of the patients with sickle cell trait and three patients with G6PD 
deficiency, and a more in-depth study was necessary to determine the other anemias 
investigated in this group. Conclusion: The anemic approach in this population is 
very frequent. The profile suggested by the data is chronic disease anemia, being the 
anemia initially attributed to the chronic disease. Although the presence of hereditary 
anemias is observed in this population. 
 
Keywords: anemia; chronic leg ulcer; membranopathies; hemoglobinopathies; 
enzymopathies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A anemia é definida laboratorialmente pela diminuição da concentração de 

hemoglobina (Hb) circulante, e pode ser um sinal de doença, configurando um 

problema de saúde pública. Existem vários mecanismos para o desencadeamento 

desta síndrome que precisam ser entendidos para o conhecimento da causa e tipo 

de anemia apresentada pelo paciente, sendo de extrema relevância ao tratamento e 

prognóstico. (HOFFBRAND, 2017) 

As anemias carenciais apresentam importância pela sua alta frequência na 

população e as anemias hemolíticas crônicas merecem destaque por revelarem 

eventual gravidade quando em concomitância a outros sintomas como a presença 

de úlceras crônicas de membros inferiores (UCMI). Estas úlceras apresentam 

elevada gravidade e podem ser classificadas de acordo com a causa, tempo de 

reparação e profundidade da extensão da lesão.  

As úlceras venosas apresentam elevada ocorrência e grande impacto 

socioeconômico revelando a necessidade de maiores estudos. Um dado 

interessante destacou a anemia como fator interferente na reparação da úlcera. 

Aliado a isso, observou-se um alto número de pacientes anêmicos no grupo em 

recrutamento no projeto do Ambulatório de Curativos. Desta forma, este estudo visa 

identificar a prevalência das anemias carenciais e hemolíticas hereditárias nesta 

população de indivíduos com UCMI de qualquer origem. Assim, a hipótese deste 

estudo foi que as principais anemias carenciais e hemolíticas hereditárias 

apresentam-se frequentes em portadores de UCMI. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ANEMIA 

 

A anemia configura-se um problema de saúde pública que afeta países de 

baixa, média e alta renda, e que, apresenta consequências significativas na saúde e 

impactos no desenvolvimento social e econômico do indivíduo acometido. Em 2011, 

estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelaram que, 
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aproximadamente, 800 milhões de crianças e mulheres grávidas apresentavam o 

quadro anêmico. Portanto, a determinação das causas da anemia e estudos que 

envolvam o seu conhecimento merecem destaque. (WHO, 2015) 

A anemia é definida, laboratorialmente, pela baixa concentração de 

hemoglobina (Hb) no sangue. Em geral, outros parâmetros como a contagem de 

eritrócitos e do hematócrito geralmente estão diminuídos. Os valores de referência 

típicos da Hb para a definição de anemia no sangue variam de acordo com sexo e 

idade do indivíduo. Assim, os anêmicos serão definidos pelo limite do nível de Hb, 

sendo em homens adultos abaixo de 13,0 g/dL, mulheres adultas menor que 12,0 

g/dL e para recém-nascidos seria inferior a 13,5 g/dL. (OMS, 1997; HOFFBRAND, 

2017)   

Os valores de referência para a anemia variam nas diferentes regiões do 

mundo. O grau de anemia, geralmente, determina a gravidade dos sinais e sintomas 

da doença. Com isso, a anemia pode ser assintomática ou tornar-se perceptível em 

condições mais graves. Alguns sinais e sintomas clássicos incluem a palidez das 

mucosas, tontura, fraqueza, letargia, palpitações e cefaleia como uma forma mais 

branda até insuficiência cardíaca e hemorragia de retina em casos mais severos. 

(WHO, 2015; TURGEON, 2012) 

Apesar de ser possível definir a presença de anemia no indivíduo pela 

concentração de Hb apresentado por ele, o conhecimento da causa da anemia 

depende de uma avaliação clínica e laboratorial, na maior parte das vezes. A anemia 

pode ser classificada de acordo com o tamanho e concentração de Hb nas células 

vermelhas, através dos dados oferecidos pelos índices hematimétricos. Assim, 

quanto ao volume celular dividem-se em microcítica, normocítica ou macrocítica, já 

de acordo com o conteúdo celular, podem ser do tipo hipocrômica ou normocrômica. 

(HOFFBRAND, 2017) 

A síndrome anêmica resulta de diferentes mecanismos: diminuição da 

produção das hemácias pela medula óssea; destruição das hemácias ou hemólise; 

sangramento. Podem estar associados a diferentes causas, como deficiência 

nutricional, infecções aguda e crônica e desordens inerentes e adquiridas que 

afetam a síntese de Hb, a produção e a sobrevivência dos eritrócitos. Dentre esta 

variedade de causas, a mais prevalente trata-se da anemia causada pela deficiência 
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de ferro, sendo considerada em torno de 60% dos casos totais de anemia, variando 

a proporção de acordo com as condições locais da população analisada. Reforçando 

sua importância, um estudo realizado com um grupo de indivíduos de ambos os 

sexos e de todas as faixas etárias revelou que 90 mil mortes ocorridas em 2013, 

foram causadas pela deficiência do ferro. (WHO, 2015; KASSEBAUM, 2016) 

A investigação clínica da síndrome envolve a anamnese, o exame físico e os 

exames laboratoriais complementares. Dependendo da suspeita podem ser 

necessários exames de imagem, endoscopia digestiva e biópsia e aspirado de 

medula óssea. Já a análise laboratorial investiga os elementos figurados do sangue, 

o exame do esfregaço sanguíneo e os índices hematimétricos. Uma vez sendo feita 

a identificação do quadro anêmico pela avaliação clínica e análise laboratorial, 

havendo critérios para diagnóstico provisório da anemia por carência ferro, o 

paciente é tratado para esta causa. Se o indivíduo melhora, as investigações param 

e muitas vezes a causa e o tipo de anemia passam despercebidos, e apenas em 

casos isolados de não resposta ao tratamento, identificações adicionais são 

realizadas. (OMS, 1997; CANÇADO, 2011) Figura 1 

 

Figura 1 – Determinação e classificação das anemias 

 

Legenda: VCM: Volume corpuscular médio; HCM: Hemoglobina corpuscular média; CHCM: 
concentração de hemoglobina corpuscular média 

 

Portanto, conhecer a causa da anemia apresentada pelo indivíduo torna-se 

uma importante estratégia para obtenção de melhores resultados do tratamento e da 

garantia de melhorar a qualidade de vida. As anemias apresentadas neste trabalho 

envolvem as de causa carencial e hemolítica. 
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2.2 ANEMIAS CARENCIAIS 

 

As anemias carenciais representam um grupo de alterações resultantes da 

carência de um ou mais nutrientes essenciais para a produção de hemácias. As 

hemácias utilizam a hemoglobina para sua função principal de transportar o 

oxigênio, sendo esta proteína específica sintetizada nos eritroblastos, precursores 

dos eritrócitos. A síntese da hemoglobina necessita de elementos essenciais, como 

o ferro cuja carência determina a anemia ferropriva, a vitamina B12 e o ácido fólico, 

que quando deficientes causam as anemias megaloblásticas. (TURGEON, 2012) 

O ferro é um dos elementos mais comuns da superfície da Terra e essencial a 

todos os seres vivos. Apesar disso, sua deficiência é a causa mais comum de 

anemia em todos os países do mundo. O ferro é adquirido através da dieta 

alimentar, sendo absorvido em torno de 5 a 10% do total ingerido, assim numa 

situação ideal, as perdas são balanceadas pela absorção do ferro da dieta. A 

excreção de ferro acontece principalmente pela descamação de células do trato 

gastrointestinal, mas também por urina e suor. (CAMPOS, 2001; HOFFBRAND, 

2017) 

A deficiência de ferro é a causa predominante de anemia microcítica e 

hipocrômica, manifestada pelo balanço de ferro negativo e prolongado sendo 

aparente somente após a redução dos estoques de ferro. As principais causas são a 

dieta pobre em ferro, o aumento da necessidade, em determinados períodos como o 

crescimento e a gravidez, e ao aumento da perda de sangue, sobretudo uterina e no 

trato gastrointestinal. Os sinais e sintomas são deflagrados após depleção completa 

de depósitos reticuloendoteliais de hemossiderina e ferritina, desenvolvendo a 

glossite indolor, estomatite angular, unhas friáveis ou em colher (coiloníquia), 

disfagia e perversão de apetite (pica). (CAMPOS, 2001; HOFFBRAND, 2017) 

O diagnóstico pode ser inferido durante a anamnese e o exame físico, mas 

sua confirmação é verificada pelos parâmetros hematológicos avaliados. Estes 

seriam demonstrados por valores diminuídos de VCM e HCM, índice de anisocitose 

(RDW) acima de 15%, leucometria pode estar diminuída, ferro sérico diminuído e 

capacidade total de ligação do ferro (TIBC) aumentada. A ferritina é o exame 

considerado o mais específico na triagem da anemia ferropriva, encontrando-se 
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concentração muito baixa neste quadro. É importante destacar que o método padrão 

ouro para confirmação da deficiência de ferro trata-se da avaliação da medula óssea 

com coloração para ferro, apesar da reprodutibilidade e acurácia serem 

questionadas. (CAMPOS, 2001; HOFFBRAND, 2017) 

O diagnóstico diferencial da anemia ferropriva deve ser feito com o traço 

talassêmico (α ou β), anemia sideroblástica e principalmente com a anemia de 

doença crônica. No primeiro caso, o paciente apresenta anemia microcítica desde a 

infância, transferrina está aumentada, e ferro sérico, TIBC e ferritina estão normais. 

A anemia sideroblástica é diferenciada pela presença de sideroblastos em anel na 

medula óssea, com ferro e ferritina séricos altos e TIBC normal. E o mais comum 

trata-se da diferenciação com a anemia de doença crônica, a qual pode ser 

acompanhada de processo infeccioso, inflamatório ou neoplásico, com ferritina 

normal ou aumentada e transferrina baixa. (CAMPOS, 2001; HOFFBRAND, 2017) 

Os dados epidemiológicos revelam um total de 1,93 bilhão de pessoas com 

anemia no mundo para o ano de 2013. Ao descrever a proporção de cada tipo de 

anemia observou-se que a prevalência maior trata-se da anemia ferropriva, com 

aproximadamente 60%. (KASSEBAUM, 2016) No Brasil, não há levantamento 

nacional da prevalência de anemia, somente estudos em diferentes regiões, que 

mostram alta prevalência da doença, estimando-se que aproximadamente 4,8 

milhões de pré-escolares sejam atingidos pela doença. (BORGES, 2011)  

Assim, esta faixa etária predomina os estudos por tratar da idade mais 

comum para os achados de anemia. Um trabalho identificou um total de 53% de 

indivíduos com anemia ferropriva estimada através de revisão sistemática na 

literatura científica entre os anos de 1996 e 2007 entre crianças menores de cinco 

anos de idade. (JORDÃO, 2009) Isto revela a importância de destacar sua 

frequência no grupo estudado.  

Outro grupo de anemia carencial abordado é a anemia megaloblástica, que se 

caracteriza como uma das categorias da anemia macrocítica. Ela é caracterizada por 

eritroblastos na medula óssea com anormalidade de maturação, configurando a 

chamada dissociação núcleo-citoplasma, na qual existe uma desproporção entre o 

tamanho do núcleo e do citoplasma. Um achado importante na MO se refere à 

mudança do padrão da cromatina e substituição pelos megaloblastos. A causa da 
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anemia megaloblástica trata-se de um a defeito básico na síntese de DNA, 

geralmente determinado pela deficiência de vitamina B12 ou de folato. (CAMPOS, 

2001; ASLINIA, 2006; FAILACE, 2015) 

A vitamina B12 e o ácido fólico não são sintetizados pelo corpo humano, 

portanto precisam ser incluídos na dieta alimentar de fonte animal (carnes, leite e 

derivados) e de origem vegetal e frutas, respectivamente. Eles são participantes 

importantes da síntese e do metabolismo de componentes essenciais a síntese de 

DNA. Como as vitaminas são ingeridas em excesso em relação às necessidades 

diárias e considerável reservatório corporal, a percepção da deficiência ocorrerá 

apenas em cerca de três a seis anos para a vitamina B12 e três a seis meses para o 

folato. (FAILACE, 2015)  

A vitamina B12, também conhecida por cobalamina, é um micronutriente 

solúvel em água requerido por todas as células do corpo. Clinicamente, sua 

deficiência pode conduzir a deterioração neurológica e anemia megaloblástica, e se 

não tratada pode causar a morte. Usualmente, a deficiência subclínica é 

determinada por concentração sérica menor que 200 pmol/L, sendo causada por má 

absorção ou baixa ingestão e representa um problema de saúde pública em todo o 

mundo. Estimativas realizadas nos EUA revelam que 15 a 20% dos idosos são 

afetados, na Alemanha 10% da população idosa entre homens e 26% entre 

mulheres, e na Índia aproximadamente 75% da população apresentam esta 

deficiência. (HANNIBAL, 2016) 

O ácido fólico (ácido pteroilmonoglutâmico) é uma vitamina do complexo B, 

sendo denominada vitamina B9. Ele é participante do metabolismo da serina e 

glicina, do catabolismo da histidina e da síntese de timidilato, metionina e purina, 

logo são cruciais na formação da molécula de DNA. A identificação da deficiência de 

folato pode levar a alterações não hematológicas, como a anormalidade do 

fechamento de tubo neural, doença vascular e neoplasia do cólon. (CAMPOS, 2001) 

Desta forma, a anemia megaloblástica é causada por baixa ingestão, 

alteração na absorção, necessidade metabólica aumentada ou perdas.  A instalação 

do quadro anêmico, em geral ocorre de forma insidiosa, com apresentação lenta e 

progressiva dos sinais e sintomas. Os principais sintomas são a palpitação, dor 
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precordial, astenia, fraqueza, dispneia, palidez cutâneo-mucosa, glossite, estomatite 

angular e icterícia. (CAMPOS, 2001) 

O diagnóstico da anemia megaloblástica pode ser direcionado a partir da 

anamnese e exame físico cuidadosos, sendo indispensáveis as dosagens de 

vitamina B e folato séricos. Em concomitância deve ser feita a análise do 

hemograma, sendo observado anisocitose, poiquilocitose e frequente presença de 

macroovalócitos; VCM variando de 100 a 150fL; a contagem de reticulócitos é baixa 

e RDW elevado; os neutrófilos apresentam-se hipersegmentados, podendo ocorrer 

leucopenia e plaquetopenia. Outras alterações possíveis são: mielograma com 

maturação eritroblástica característica (megaloblastos); aumento da bilirrubina 

indireta e da desidrogenase lática (LDH). (TURGEON, 2012) 

A diferenciação do diagnóstico da deficiência de vitamina B12 e ácido fólico é 

feita pela concentração sérica dos mesmos, e será essencial para o direcionamento 

correto do tratamento. Este é baseado na suplementação da vitamina específica. 

Assim, no primeiro caso é administrado a hidroxi- ou cianocobalamina na dose de 

1000U por via parenteral ou comprimidos, e no segundo a suplementação é por via 

oral (5mg) até correção da anemia. (CAMPOS, 2001) 

 

2.3 ANEMIAS HEMOLÍTICAS HEREDITÁRIAS 

 

As anemias do tipo hemolíticas são resultantes da destruição dos eritrócitos 

em ritmo acelerado, mas a sua detecção pode ser muito demorada.  Isto é justificado 

pela expansão compensatória da função da medula óssea, o que permitiria a 

identificação da anemia apenas quando o tempo de vida das hemácias fosse inferior 

a 30 dias. (TURGEON, 2012) 

 A classificação das anemias hemolíticas é feita de forma bem simplificada 

(Figura 2). As de caráter hereditário ocorrem devido a defeitos “intrínsecos” da 

membrana, do metabolismo ou da hemoglobina de eritrócitos. E aquelas de caráter 

adquirido, estão associadas a alterações de origem extra corpuscular ou ambiental, 

como as imunológicas (autoimune, aloimune e ligada a drogas); síndromes; 

infecções e agentes químicos e físicos. (HOFFBRAND, 2017) 
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Figura 2 – Classificação das anemias hemolíticas hereditárias 

 

 

As anemias hemolíticas de causa hereditária merecem destaque, pois 

apresentam elevada gravidade e, muitas vezes, o defeito genético se associa a um 

quadro assintomático, podendo passar despercebido pelo portador. Estas 

apresentam um amplo espectro de manifestações clínicas bastante heterogêneas, 

desde discretas alterações na concentração de Hb até formas incompatíveis com a 

vida. Assim, elas podem ser divididas em três grupos: membranopatias, 

enzimopatias e hemoglobinopatias. (OMS, 1997; FERREIRA, 1998; HEMORIO, 

2004) 

As membranopatias são doenças caracterizadas por alterações na complexa 

estrutura proteica da membrana, que levam ao seu desequilíbrio. (FERREIRA, 1998) 

Dentro deste grupo, há duas manifestações principais: a esferocitose e a eliptocitose 

hereditárias, que apresentam defeitos membranares com alterações particulares a 

nível molecular. (FAILACE, 2015) 

A esferocitose hereditária (EH) é manifestada por herança autossômica 

dominante, sendo mais comumente vista em caucasianos, principalmente do norte 

europeu.  A EH caracteriza-se por defeitos em proteínas envolvidas na interação 

citoesqueleto e membrana eritrocitária. Neste caso, os eritrócitos são liberados da 

medula óssea em condição normal, e à medida que circulam pelo baço, perdem a 

bicamada lipídica que não esteja sustentada pelo citoesqueleto. (FERREIRA, 1998; 

HOFFBRAND, 2017) 

Assim, os eritrócitos adquirem um formato de esferócito, que dá nome a 

doença, e torna-o incapaz de passar pela circulação esplênica, sendo removido 
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prematuramente. O quadro anêmico é comum, assim como reticulocitose e presença 

de microesferócitos no esfregaço. A forma de tratamento é a esplenectomia baseada 

em critérios clínicos. (FERREIRA, 1998; HOFFBRAND, 2017) 

A eliptocitose hereditária apresenta uma manifestação clínica mais branda, 

uma vez que na maioria dos casos ocorre hemólise discreta que é bem 

compensada. Entretanto, existem casos mais severos caracterizados pela presença 

de aumento do baço e cálculos de vesícula, além da anemia evidente.  É causada 

por mutações genéticas que alteram as interações horizontais entre as proteínas do 

citoesqueleto dos eritrócitos, como mutações na α ou β-espectrina que levam a 

associações defeituosas de sua formação funcional. A identificação é feita pela 

presença de eritrócitos com formato elíptico, quando observados em extensão 

sanguínea. Os demais achados laboratoriais e clínicos são parecidos com a da EH. 

(HEMORIO, 2004; TURGEON, 2012) 

As enzimopatias representam as manifestações de anemia decorrentes de 

defeitos no metabolismo do eritrócito, envolvendo o shunt da hexose-monofosfato; a 

via glicolítica ou de Embden-Meyerhof e o metabolismo dos nucleotídeos do glóbulo 

vermelho. A deficiência da glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) é a mais 

difundida na população mundial, acometendo em torno de 400 milhões de indivíduos 

com principal relevância nos países mediterrâneos, África e China. Ela consiste em 

uma desordem genética ligada ao braço longo do cromossomo X, atingindo 

normalmente o sexo masculino e as mulheres são portadoras do gene, na maioria 

das vezes. (NAIK, 1994; HOFFBRAND, 2017) 

A enzima G6PD é responsável pela redução da nicotinamida-adenina-

dinucleotídeo-fosfato (NADP) em NADPH nos eritrócitos. Este produto é necessário 

à formação de glutationa (GSH) reduzida, protegendo as células vermelhas dos 

danos oxidativos. A manutenção deste mecanismo é relevante, porque este tipo 

celular não possui núcleo e mitocôndrias, logo não dispõe do ciclo de Krebs para 

obtenção de energia. Existem em torno de 400 variantes desta enzima com 

mutações pontuais ou deleções que configuram menor atividade com relação a 

normalidade, mas as mais comuns são a do tipo B (Ocidental) e a do tipo A 

(Africanos). (NAIK, 1994; BERG, 2004; TURGEON, 2012) 
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Assim, a deficiência de G6PD é caracterizada pela falta parcial ou total da 

enzima, o que estará diretamente proporcional a gravidade apresentada pela 

doença. A patogênese se desenvolve, quando os eritrócitos deficientes são expostos 

a certas drogas e infecções que disparam a produção de radicais livres, 

ocasionando a oxidação da glutationa. Isto irá afetar os processos biológicos 

importantes, como a síntese de proteínas e a proteção celular. (MEISTER, 1983; 

HOFFBRAND, 2017) Ocorre a formação de complexo misto glutationa oxidada e Hb, 

conferindo a mudança de forma e a exposição de grupos sulfidrilas, e 

consequentemente a desnaturação da globina.  Esta Hb alterada configura a 

formação dos Corpúsculos de Heinz (massas insolúveis) e leva a modificações no 

formato e na plasticidade das hemácias, sendo assim reconhecidas e removidas da 

circulação sanguínea pelos macrófagos. Dessa maneira, constrói-se um quadro 

hemolítico. (JACOB,1970) 

As hemoglobinopatias agrupam desordens hereditárias de caráter 

heterogêneo, associadas principalmente a mutações em genes responsáveis por 

codificar sequências de aminoácidos constituintes das cadeias α (alfa) e β (beta) da 

hemoglobina (Hb). Acredita-se que existam em torno de 900 tipos de hemoglobinas 

anômalas oriundas da troca de um aminoácido em uma de suas cadeias. Quando a 

mutação pontual ocorre em genes reguladores da síntese da cadeia de Hb, a 

desordem é denominada Talassemia, e quando a mutação pontual ocorre no gene 

estrutural da β-globina, utiliza-se o termo genérico hemoglobinopatia. 

(HOFFBRAND, 2017) 

As talassemias são doenças hereditárias quantitativas, que ocorrem por 

transmissão autossômica recessiva. São caracterizadas por mutações em genes das 

globinas α (cromossomo 16) ou β (cromossomo 11), que levam a redução ou a 

ausência da síntese de uma ou mais dessas cadeias componentes da Hb. O 

resultado primordial desta condição é a ineficácia da eritropoese que desencadeia 

em uma série de manifestações clínicas e laboratoriais variadas de acordo com o 

tipo e o grau de produção da cadeia polipeptídica afetada. As formas mais 

frequentes são as talassemias do tipo α e as do tipo β. (FERREIRA, 1998; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016) 
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A talassemia α configura-se pela deleção total ou parcial em um a quatro 

locus gênicos responsáveis pela síntese da cadeia α da hemoglobina. Pode estar 

presente nas hemácias das fases fetal e adulta, levando a um comprometimento 

clínico de ambas as fases. Esta globina exerce papel fundamental na manutenção 

da estabilidade da Hb. Esta forma engloba quatro apresentações em ordem 

crescente de gravidade clínica: portador silencioso; traço talassêmico alfa; doença 

da Hb H (β4); e síndrome da hidropsia fetal da Hb Bart (γ4). A anemia se revela pela 

redução do tempo de sobrevida dos eritrócitos, já que estes são retirados da 

circulação para o baço devido a presença de corpos de inclusão. (WAGNER, 2005; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016) 

Já a talassemia β, geralmente, resulta de mutações pontuais na cadeia β da 

Hb, porém somente as hemácias de indivíduos adultos serão afetados. As 

apresentações clínicas desta forma são quatro: estigma talassêmico ou portador 

silencioso; talassemia beta menor (anemia leve); talassemia beta intermediária 

(anemia leve a grave, com transfusões esporádicas); e talassemia beta maior 

(anemia grave com necessidade frequente de transfusões). As formas 

assintomáticas das Talassemias não requerem tratamento, porém as formas mais 

graves necessitam, muitas das vezes, de transfusões frequentes com 

consequências derivadas desta terapêutica. (FERREIRA, 1998; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2016) 

A doença falciforme (DF) é uma doença sanguínea hereditária que se 

caracteriza pela mutação pontual (GTG para GAG) no sexto códon da cadeia β da 

hemoglobina, culminando na troca do aminoácido ácido glutâmico pelo resíduo de 

valina. Do ponto de vista clínico e hematológico, é determinada como uma das mais 

importantes hemoglobinopatias, pois apresenta maior gravidade. A manifestação 

genotípica ocorre em homozigose, que determina a anemia falciforme, a forma mais 

grave da doença, ou em heterozigose que inclui combinações de mutações, como 

por exemplo Hb SC, Hb SD, Hb SE, Hb S – Talassemia β, ou ainda, Hb AS - traço 

falcêmico, dentre outras formas mais raras). (ANVISA, 2001; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2009; STYPULKOWSKI, 2010) 

A fisiopatologia da DF é complexa e variável porque depende do grau de 

polimerização da Hb S e da falcização das hemácias. Este processo se dá pela 
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entrada dos eritrócitos na microcirculação, onde o nível de O2 é menor, e tem-se a 

formação de desoxiHb S, que é diferenciada da oxiHb S pela estrutura quaternária. 

A molécula de desoxiHb S é mais densa, por isso colide, interage e forma núcleos 

rapidamente, estruturando um polímero com sete pares de fibras. Essa conformação 

confere rigidez, perda da plasticidade, e aquisição do formato em foice, ao invés do 

discoide. Mas, com o retorno a locais com alta tensão de oxigênio, como na 

circulação pulmonar, a molécula retorna ao estado inicial de oxiHb S, até que o 

evento se torne irreversível. (STEINBERG, 2008) 

As manifestações clínicas na DF apresentam características muito variáveis 

entre os pacientes, e na mesma pessoa ao longo da vida. Por isso, o 

acompanhamento dos sintomas e o diagnóstico precoce são de extrema relevância, 

já que estes podem começar no primeiro ano de vida. A variabilidade clínica está 

intimamente relacionada aos fatores que influenciam o grau de polimerização da Hb 

S. Sendo estes, a concentração intracelular de Hb S, compartilhamento com outras 

hemoglobinopatias, como as talassemias, composição de outros tipos de 

hemoglobinas dentro da célula, grau de desidratação celular, tempo de trânsito pelos 

vasos e pH intracelular. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009; STYPULKOWSKI, 2010) 

Um estudo realizado por Cao et al (1993), revelou a existência mundial de 

aproximadamente 240 milhões de indivíduos heterozigotos e 200 mil nascimentos ao 

ano de homozigotos divididos igualmente entre DF e Talassemias. Ferreira, et al 

(1993), estudaram 205 crianças com quadro de anemia em consulta pediátrica no 

Hospital São João, sendo observado que destes, 42 apresentaram 

hemoglobinopatias (20,4%) com prevalência de 34 para β-Talassemia menor; 37 

com membranopatias (18,1%) com predomínio da esferocitose hereditária; e três 

com enzimopatias em especial pela deficiência de G6PD (1,5%).  

Um estudo recente reafirma que a anemia apresenta uma variação padrão de 

acordo com a idade, sexo e geografia. (KASSEBAUM, 2016) Este realiza uma 

análise da prevalência de casos de anemia pelo mundo no ano de 2013, 

categorizando em anemia leve, moderada e grave. O estudo observou em torno de 

1,97 bilhão de pessoas anêmicas, o que corresponde a 27% da população mundial, 

no quais 60% apresentam como causa a deficiência de ferro; 5,4% possuem o traço 

talassêmico; 2,89% correspondem a hemoglobinopatias e outras anemias 
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hemolíticas e 2,24% ao traço falciforme. Em proporções ainda menores, tem-se a 

prevalência de 0,04% para a deficiência de G6PD e 0,03% para as talassemias. 

(KASSEBAUM, 2016)  

Poucos estudos recentes têm atentado para a determinação das anemias 

hereditárias e seus achados epidemiológicos. Wagner et al (2005) revelaram que 

dos 58 casos de anemia determinados dentre 293 casos analisados, 36,2% 

referiam-se a Hb AA; 32,8% a β-talassemia; 20,7% a α-talassemia; 3,4% a HbS; 

5,2% de α-Tal./Hb AS; 1,7% a Hb AC. No Brasil, um estudo realizado em 2007 

revelou que o traço falciforme varia de 2 a 8 % da população, sendo em torno de 4% 

no estado do Rio de Janeiro. (MURAO, 2007) Um estudo realizado em 450 amostras 

de recém-nascidos revelou um total de 2% de deficiência de G6PD. (IGLESIAIS, 

2009) 

Com relação a Doença Falciforme, estima-se que existam no Brasil de 25 mil 

a 30 mil portadores de DF e que surjam, anualmente, 3.500 novos casos. 

(CANÇADO, 2007) Dados da Associação Brasileira de Talassemia revelam que a 

forma mais comum trata-se da β-Talassemia, com milhões de pessoas portadoras 

do gene, mas em 90% dos casos na sua forma mais branda (minor). (site da 

ABRASTA)  

 

2.4 ÚLCERAS CRÔNICAS DE MEMBROS INFERIORES 

 

Similar às anemias, as feridas crônicas apresentam um quadro de gravidade 

considerável e um problema de saúde pública, devido ao impacto socioeconômico e 

a qualidade de vida da população acometida, que pode apresentar elevada 

morbidade. (ALDUNATE, 2010) Dentre as feridas cutâneas, temos o conceito de 

úlcera que trata de qualquer interrupção na solução de continuidade localizada no 

tecido cutaneomucoso e que leva a alterações na anatomia e na fisiologia dos 

tecidos afetados. As úlceras podem ser classificadas de acordo com a causa, tempo 

de reparação e profundidade da extensão da lesão. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2002). 

O quadro de úlceras cutâneas de difícil cicatrização está incluído no grupo de 

feridas crônicas por apresentar longa duração e elevada recorrência em curto 
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espaço de tempo. (FURTADO, 2003) As úlceras crônicas de membros inferiores 

(UCMI) acometem em torno de 5% da população adulta em países ocidentais. 

(ALDUNATE, 2010) Na população dos Estados Unidos (EUA), um estudo revelou 

que 500 mil a 1 milhão de pessoas apresentam úlceras, o que demonstra a alta 

prevalência desta lesão cutânea. (TARLTON, 1999) 

No Brasil, ainda não existem estudos epidemiológicos recentes que registrem 

a ocorrência, a frequência e as formas de manifestações clínicas das UCMI na 

população. Porém, um artigo publicado no ano de 2003 pode determinar um índice 

de 3,6% da população brasileira apresentando úlceras venosas, sendo 2,3% em 

homens e 4% em mulheres. A faixa etária mais acometida por esta enfermidade é a 

dos idosos que variam entre 65 e 70 anos de idade, obtendo-se uma relação de 3 

mulheres para cada 1 homem idoso. (YAMADA, 2003) 

A úlcera de membros inferiores é descrita na literatura por apresentar 

inúmeras causas que se associam a alterações no sistema venoso, arterial ou misto. 

(FURTADO, 2003) Existem diversas formas de úlceras tipificadas de acordo com 

manifestações e causas relacionadas, sendo elas, úlceras neurotróficas, venosas, 

arteriais, hipertensivas, mistas (arterial e venosa), diabéticas e de pressões. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002) Porém, a de maior prevalência trata-se da úlcera 

venosa sendo estimada em 75% dos casos de UCMI; seguida pela úlcera de origem 

arterial de 10 a 20%; e a mista de 10 a 15%. (OKAMOTO, 2012)  

As úlceras venosas têm como causa principal o comprometimento da 

circulação venosa das extremidades, devido à insuficiência venosa crônica de 

origem congênita ou adquirida, levando a menor queda de pressão do sistema 

venoso. Isto dificulta o retorno venoso pela “bomba” da musculatura da perna, o que 

ocasiona a hipertensão venosa dos membros inferiores. (VALENCIA, 2001; 

ETUFUGH, 2007; RAFFETTO, 2011)  

Estas são lesões crônicas mais frequentemente localizadas na região do 

maléolo e terço distal da perna, apresentando características clínicas de edema, 

varizes, esclerose e hiperpigmentação (Figura 3). (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002) 

Apesar do conhecimento da fisiopatologia da hipertensão venosa, a forma como ela 

desencadeia a UCMI ainda não é bem esclarecida. (FALANGA, 1993) 
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Figura 3 – Foto ilustrativa de UCMI de um dos participantes recrutados 

 

Fonte: Grupo da profª Beatriz Guitton – HUAP/UFF 

 

Um estudo na população dos Estados Unidos da América (EUA) estimou que 

mais de 2,5 milhões de pacientes estejam sofrendo de úlceras venosas ao ano, 

sendo mais prevalente em idosos entre 60 e 80 anos de idade com início da lesão 

antes dos 60. (MOSTOW, 2005) É observada também uma maior proporção em 

mulheres com relação aos homens, cerca de 1,5:1 até 10:1. (ALDUNATE, 2010) 

O diagnóstico é feito pela avaliação clínica, histórico do paciente, presença de 

sinais clássicos e avaliação do sistema venoso pela ultrassonografia por 

EcoDoppler. As úlceras venosas podem ser únicas ou múltiplas, com diversas 

variações de tamanho, tendendo a serem irregulares e rasas, raramente atingindo 

músculos, fáscia e ossos. (ETUFUGH, 2007) O tratamento geralmente inclui formas 

de debridamento (químico, mecânico, cirúrgico), uso de ataduras elásticas que 

ajudam no retorno venoso, e a prescrição de analgésicos, em caso de dor. Deve-se 

avaliar em cada caso, qual a melhor forma de tratamento a ser empregada, mas é 

importante lembrar que o seu sucesso está intimamente relacionado ao correto 

diagnóstico da sua causa. (ALDUNATE, 2010) 

Como as UCMI apresentam alta prevalência, elevado impacto social para o 

paciente e impacto econômico para a saúde pública, estudos que evidenciem seu 

maior conhecimento merecem destaque. Aliado a isso, tem-se a necessidade de 

enriquecer o acervo de pesquisas relacionadas ao tema, para que desta forma os 

pacientes possam ser valorizados e a melhoria em sua vida seja alcançada. 
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2.5 CORRELAÇÃO DA ANEMIA COM ÚLCERAS CRÔNICAS DE MEMBROS 

INFERIORES 

 

Ao realizar esta revisão na literatura sobre a anemia e as úlceras crônicas, 

observa-se o alto grau de impacto destas morbidades no cotidiano dos pacientes e 

na qualidade de vida dos mesmos. O levantamento realizado no pubmed.gov 

revelou um total de 377 artigos publicados sobre a concomitância das úlceras de 

perna e anemias, quando utilizou-se como palavras-chave “leg ulcer and anemia”. 

Destes, seis referem-se a traço falciforme, seis a esferocitose hereditária, dois a 

deficiência de G6PD, e um a eliptocitose hereditária, sendo estes em minoria muito 

antigos, o que revela a importância de estudar estes tópicos (BEINHAUER, 1957; 

DEHAAN, 1963; RIVERABIASCOECHEA, 1964; STRUNK, 1965; SERJEANT, 1970; 

DUGOIS, 1972; CARIAS, 1977) 

Desta forma, torna-se relevante questionar a relação entre as anemias 

carenciais e hemolíticas hereditárias e as úlceras crônicas de membros inferiores, 

com o objetivo de salientar as possíveis influências, se existentes, quando as 

mesmas se sobrepõem.  

Nesta investigação, aponta-se a grande maioria dos resultados com 

referência a concomitância presente entre a doença falciforme e as talassemias com 

as úlceras de membros inferiores. As hemoglobinopatias já estão bem descritas na 

literatura por apresentar a úlcera de membros inferiores com quadros severos e com 

difícil resolução, sendo muito debilitante aos pacientes, principalmente aqueles com 

anemia falciforme. Curiosamente, um dos estudos da pesquisa revelou que paciente 

com traço falciforme e anêmico também apresentava a úlcera com difícil reparo, 

então isto salientou uma situação nova e interessante de estudo. (MAXIMO, 2016) 

Quando correlacionamos na literatura, a presença das anemias carenciais a 

úlceras de membros inferiores, observa-se que há menos artigos revelando sua 

concomitância. Para cada tipo deste grupo de anemias, sendo elas por deficiência 

de ferro, de vitamina B12 e ácido fólico, identificou-se apenas 4 artigos. Um deles 

revelou importância ao determinar a anemia extrema por deficiência de ferro como 

uma das complicações de úlceras de membros inferiores. (DEGREEF, 1974) Sendo 

outro ainda interessante por realizar um levantamento das principais manifestações 

da anemia em grupos de doenças de pele, como as úlceras. (MARKS, 1970).  
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Estes et al. (1948)  revelaram, pela primeira vez, a associação de três 

pacientes portadores de β-talassemia minor com a presença de úlceras de membros 

inferiores. Reforçando esta ideia, Vagaskar S. R. et al. (1989) identificaram um caso 

raro de úlcera de membros inferiores em uma mulher de 28 anos com β-talassemia 

minor, com durabilidade de nove meses. E ainda, Battle (1975) relatou que o subtipo 

β-talassemia intermediária é dito ser frequentemente associado com as úlceras de 

membros inferiores, mais do que a forma mais grave major. (ESTES, 1948; BATTLE, 

1975; VAGASKAR, 1989) 

Com relação a outras anemias hemolíticas hereditárias, já foram reportados 

alguns achados interessantes. Em 1976, Ganor S. e Cohen T. reportaram um caso 

de uma família composta por 3 irmãos que apresentavam a deficiência de G6PD, e 

um deles tinha β-talassemia major, um outro β-talassemia minor e o terceiro não era 

afetado por esta alteração. Mas todos eles desenvolveram as úlceras de membros 

inferiores em um faixa etária semelhante, variando dos 14 aos 18 anos. (GANOR, 

1976)  

Ainda, um caso recorrente de úlcera de membros inferiores foi relatado em 

paciente apresentando α-talassemia (doença da hemoglobina H) por um estudo feito 

em 1978. (DANESHMEND, 1978) De acordo, estes achados corroboram a 

importância da síndrome talassêmica para o desencadeamento da formação de 

úlceras de membros inferiores. Uma vez que, nesta condição, os eritrócitos 

apresentam deformabilidade estrutural e levam, consequentemente, a diminuição do 

fluxo sanguíneo. 

As anemias carenciais e hemolíticas hereditárias detalhadas acima merecem 

destaque por constituírem um grave problema de Saúde Pública, e ainda, 

apresentarem maior prevalência em países de baixo desenvolvimento 

socioeconômico. (FERREIRA, 1998) Como, em muitos casos, os indivíduos 

desconhecem a existência de alguma dessas anemias (OMS, 1997) e, devido a sua 

concomitância com outras complicações, como as úlceras de membros inferiores, 

revelarem uma maior gravidade, torna-se imprescindível focar estudos na 

investigação e na determinação das anemias hereditárias. É interessante destacar 

que a anemia tem sido referida como fator interferente na reparação da úlcera. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002)  
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Em consonância, durante o recrutamento de pacientes para o projeto que 

consiste no tratamento de úlceras com o uso de derivados de plasma rico em 

plaquetas (PRP), observou-se uma frequência de 57,89% de pacientes recrutados 

com presença de anemia (11), dentre 19 analisados. Então, surgiu o 

questionamento de qual tipo de anemia seria visto neste grupo e se haveria relação 

com as anemias hereditárias ou mesmo com o traço falcêmico. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Determinar a presença das principais anemias, de natureza carencial ou 

hemolítica hereditária, nos pacientes portadores de úlceras crônicas de membros 

inferiores atendidos no Ambulatório de Curativos do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP – UFF). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar, dentre os pacientes com úlceras crônicas de membros inferiores, 

aqueles que apresentam parâmetros laboratoriais de anemia, e determinar sua 

frequência; 

 Identificar o tipo de anemia carencial e definir se está associada à deficiência 

de ferro, vitamina B12 ou ácido fólico; 

 Determinar se há presença e, em caso positivo, o tipo de anemia hereditária: 

membranopatias (eliptocitose ou esferocitose hereditárias), enzimopatias (deficiência 

de G6PD) ou hemoglobinopatias (talassemias ou doença falciforme); 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo foi observacional e transversal.  

 

4.1 CASUÍSTICA 

 

O estudo foi realizado com pacientes, maiores de 18 anos de idade, que 

apresentavam úlceras crônicas de membros inferiores, com cicatrização não 

realizada no prazo de 12 semanas. (LUND, 2015) Estes foram abordados no 

Ambulatório de Curativos, sala 31 do 1º andar do complexo ambulatorial do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) para o esclarecimento e o convite à participação 

do estudo como voluntários no projeto de pesquisa. O recrutamento ocorreu no 

período entre abril de 2017 e fevereiro de 2018, totalizando 11 meses. 

Nossa estimativa mínima foi de 60 pacientes com úlceras crônicas de 

membros inferiores. Todos os pacientes com úlceras crônicas foram recrutados para 

a investigação de anemias, porque até mesmo aqueles que não relatam alterações 

clínicas ou laboratoriais, podem revelar um potencial portador genético de alterações 

a nível eritrocitário. Como já foi visto, em achados curiosos no Laboratório de 

Hematologia do HUAP – UFF.  

Estes pacientes já estão em tratamento das úlceras em períodos pré-

determinados pela equipe de enfermagem, responsável pelo atendimento e 

cuidados referentes a sua enfermidade. Após a abordagem inicial, os voluntários 

que aceitaram participar, foram destinados a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 1), elaborado de acordo com as normas 

estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFF. O projeto foi aceito e 

aprovado em 20/03/2017, sob CAAE 64109316.0.0000.5243, conforme a folha de 

aprovação incluída no ANEXO 1. 

 

4.2 CÁLCULO AMOSTRAL 

 

O estudo foi descritivo de caráter censitário e não confirmatório aos dados da 

literatura, portanto, o tamanho da amostra foi determinado de acordo com a 

demanda do serviço do Ambulatório de Curativos, conforme estatístico consultado. 
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Para isso, o tamanho da amostra foi estimado para o período de 10 meses da coleta 

de dados do projeto. Levando-se em consideração que, no 1º mês de recrutamento 

pode-se abordar um total de 12 pacientes por semana, em tratamento das úlceras, e 

que nos meses seguintes foram estimados dois pacientes novos por semana, 

estimou-se um total de 120 pacientes para o período previsto. 

Porém por motivos de orçamento viável a realização do projeto, realizou-se a 

correção para 60 participantes, de acordo com a frequência de 50% delimitada a 

casos sem conhecimento da prevalência. Além do fato desta correlação entre 

anemia e UCMI não estarem presentes quanto à estimativa de frequência na 

literatura. 

 

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 

- Ter idade superior a 18 anos, sem distinção de sexo; 

- Apresentar úlceras crônicas de membros inferiores com tempo de evolução 

maior ou igual a 12 semanas; 

 

4.3.2 Critérios de exclusão 

 

- Suspeita de malignidade da úlcera; 

- Ter recebido transfusão sanguínea nos últimos 3 meses; 

 

4.4 FICHA CLÍNICA 

 

Todos os dados referentes ao recrutamento e à análise do prontuário do 

participante foram registrados em uma ficha clínica composta de dados pessoais 

(nome completo, nº de prontuário, código do paciente no projeto, data de 

nascimento, dentre outros); contemplação aos critérios de inclusão; breve 

questionário e dados obtidos em análise do prontuário (APÊNDICE 2) 

O questionário foi realizado no momento do recrutamento dos voluntários, 

logo após o mesmo aceitar participar do projeto. Neste questionário, foi abordado 
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um histórico clínico do paciente com referência ao desenvolvimento da lesão e 

acompanhamento no HUAP. Também se sinalizou a presença de alguma 

comorbidade concomitante e a hereditariedade das lesões. 

A análise de prontuário envolveu a busca por respostas mais aprofundadas 

do histórico clínico das UCMI. Nesta salientou-se as mesmas questões já 

mencionadas e respondidas pelo questionário, e ainda foi acrescentada a pesquisa 

por exames laboratoriais que fornecessem indicativos da presença de anemia e sua 

investigação. Como informação adicional, foi anotada qualquer gravidade que 

pudesse comprometer a restauração das lesões (APÊNDICE 2). 

Durante a análise de prontuário, resultados de exames laboratoriais acerca da 

investigação de anemias foram analisados com cautela para acrescentar 

informações sobre as anemias carenciais e histórico prévio de anemia ao longo do 

acompanhamento clínico dos participantes pelo HUAP. 

 

4.5 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

 Após recrutamento dos pacientes no ambulatório, estes foram informados 

sobre a pesquisa e convidados a participar através da leitura e assinatura do TCLE. 

Para cada voluntário, um breve questionário e a coleta de amostra sanguínea foram 

realizados para seguir as etapas de: (APÊNDICE 3) 

1. Realização do hemograma e da extensão sanguínea. 

2. Investigação das principais anemias hemolíticas hereditárias pelos métodos de 

abordagem inicial: eletroforese de hemoglobina (identifica as hemoglobinopatias); 

curva de fragilidade osmótica (identifica as membranopatias) e triagem para 

deficiência de G6PD (identifica as enzimopatias). 

3. Testes confirmatórios para cada grupo de anemia hemolítica hereditária foram 

realizados em todos os recrutados com o intuito de excluir qualquer resultado 

equivocado na abordagem inicial: 

3.1 Teste da solubilidade de Hb S e teste do afoiçamento para confirmação da 

presença de Hb S na amostra (hemoglobinopatias). 

3.2 Avaliação comparativa com a morfologia apresentada pelos eritrócitos para 

identificar qual tipo de membranopatias (Eliptocitose ou Esferocitose hereditárias) 
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3.3 A quantificação da atividade enzimática da G6PD, com concomitante 

contagem normal de reticulócitos, excluindo possibilidade de falso resultado normal 

para atividade em casos de contagem aumentada de reticulócitos. 

 

4.6 ANÁLISES HEMATOLÓGICAS 

 

O objetivo destas análises foi determinar se o paciente apresentava o quadro 

anêmico e caracterizar morfologicamente a anemia para detectar indicadores de 

possível tipo de anemia. Primeiramente, foi realizado o hemograma para 

identificação da frequência da anemia nesta população e seu perfil predominante. 

Para a investigação das principais anemias hemolíticas hereditárias foram 

realizados exames iniciais e testes adicionais e complementares que permitissem 

em conjunto identificar a presença de algum dos três grupos do estudo: 

membranopatias, hemoglobinopatias e enzimopatias. Assim, em todos os 

voluntários recrutados, foram realizadas todas as técnicas de investigação para cada 

grupo de estudo citadas neste trabalho, como delineado pelo fluxograma (Figura 3). 

Para isso, foi necessária a coleta de sangue total em um tubo à vácuo com 

volume de 4 mL, contendo o anticoagulante ácido etilenodiamino tetra-acético 

(EDTA). Estas análises hematológicas foram realizadas no Laboratório de 

Hematologia Clínica do Serviço de Patologia Clínica do HUAP. 

 

4.6.1 Hemograma 

 

Os hemogramas de cada paciente foram feitos no aparelho Coulter LH 750 

(Beckman Coulter, EUA). A análise dos parâmetros hematológicos obtidos No 

hemograma permitiu a identificação da presença ou ausência do quadro anêmico no 

paciente. Dentre os parâmetros analisados, têm-se a dosagem de hemoglobina, o 

nível do hematócrito, a quantificação das hemácias e os índices hematimétricos 

(VCM, HCM e CHCM), assim como a avaliação em conjunto da leucometria global e 

específica e a contagem de plaquetas. Abaixo, seguem os valores de referência 

destes parâmetros para indivíduos (maiores de 18 anos) adultos dos sexos feminino 

e masculino (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Valores de referência da série vermelha 

18 – 49 

anos  

Hb (g/dL) 

(±2dp) 

Ht (%) 

(±2dp) 

Hm (10
12

/L) 

(±2dp) 

VCM (fL) 

(±2dp) 

HCM (pg) 

(±2dp) 

CHCM (g/dL) 

(±2dp) 

Mulheres 
14, 0 

(12,0 – 16,0) 

41 

(36 - 46) 

4,6 

(4,0 – 5,2) 

90 

(80 – 100) 

30 

(26 – 34) 

34 

(31 – 37) 

Homens 
15,5 

(13,5 – 17,5) 

47 

(41 – 53) 

5,2 

(4,5 – 5,9) 

90 

(80 – 100) 

30 

(26 – 34) 

34 

(31 – 37) 

Legenda: Hb = hemoglobina; Ht = hematócrito; Hm = hemácias; VCM = volume corpuscular médio; HCM = 

hemoglobina corpuscular média; CHCM = concentração de hemoglobina corpuscular média; 

(Fonte: http://www.pncq.org.br/uploads/2012/06/valores_normais_hemograma.pdf) 

 

Quando alguns destes parâmetros apresentaram-se alterados a ponto de 

determinar um quadro de anemia, estes foram encaminhados a exames clínicos com 

os membros da equipe participante (Dr. Alexandre Gustavo Apa), para que ajudasse 

a constatar qual tipo de anemia se apresentava. Em concomitância, análises 

laboratoriais específicas foram realizadas para a identificação das anemias 

hemolíticas hereditárias para todos os participantes do estudo. 

 

4.6.2 Extensão sanguínea 

 

A preparação da extensão sanguínea („filme sanguíneo‟) foi feita 

imediatamente após a coleta do sangue ou o quanto antes possível. O método 

manual foi utilizado para a confecção das lâminas de esfregaço limpas e 

desengorduradas. Com uma lâmina distensora, uma pequena gota de sangue foi 

adicionada sobre a linha central da lâmina de vidro com distância de 1 centímetro 

(cm) de uma das extremidades. Então, posiciona-se a distensora sobre a gota sob 

um ângulo de 30o, movendo-a sob a lâmina com a mão firme e em posição contrária 

a localização da gota. A quantidade de sangue é suficiente, quando a extensão fica 

a distância de 1 cm da extremidade oposta. (BAIN, 2011) 

Uma extensão sanguínea ideal apresenta uma espessura adequada para a 

identificação de células vermelhas bem distribuídas e leucócitos facilmente 

reconhecíveis à microscopia.  Após o preparo, a extensão sanguínea ficou em  

temperatura ambiente para a fixação e coloração. Esta etapa permitiu a 

preservação, a visualização e a distinção entre as células do sangue. (BAIN, 2011) 

http://www.pncq.org.br/uploads/2012/06/valores_normais_hemograma.pdf
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A fixação foi realizada logo após a preparação da lâmina. para a preservação 

da morfologia das células. E a coloração baseou-se no corante Romanowsky, usado 

universalmente para a rotina por obter resultados satisfatórios nas distinções 

celulares e marcação dos grânulos diferencialmente. Ele possui dois componentes: 

um é o azul B (trimetiltionina) com afinidade a moléculas aniônicas, portanto se liga 

aos ácidos nucleicos e proteínas do núcleo e citoplasma de células primitivas, 

corando em tonalidades de azul; e o outro, é a eosina Y (fluoresceína tetrabromo) 

com afinidade a sítios catiônicos, que cora os grupos básicos, principalmente a 

hemoglobina e as proteínas, de tonalidade rósea a laranja. Portanto, a coloração 

ideal dependeu do equilíbrio entre estes compostos na formação do corante. (BAIN, 

2011) 

Existem diversos métodos, sendo todos baseados nesta propriedade de 

coloração Romanowsky, mas o que foi utilizado neste trabalho foi o May-Grünwald 

Giemsa. A coloração pelo método de Giemsa é dito ser o mais complexo da rotina 

laboratorial, e sua combinação a May- Grünwald garante uma coloração ainda 

superior em comparação a outros métodos de coloração. (BAIN, 2011) 

O objetivo desta técnica foi analisar a morfologia das células hematológicas, 

principalmente os eritrócitos, com o intuito de averiguar a presença de alguma 

anormalidade associada a algum dos grupos de estudo, que representa uma etapa 

inicial da investigação. 

 

4.6.3 Contagem de reticulócitos 

 

Os reticulócitos são células vermelhas jovens. Eles contêm ácido ribonucleico 

ribossomal (RNA) no citoplasma remanescente de células nucleadas, das quais são 

derivados. Alguns corantes básicos (como azul de cresil brilhante, novo azul de 

metileno e azul B) reagem com este conteúdo ribossomal formando precipitados de 

grânulos ou filamentos nas cores azul ou roxo. (BAIN, 2011)  

A determinação do número de reticulócitos no sangue periférico foi importante 

para avaliação da atividade eritropoiética, uma vez que estas células são liberadas 

normalmente pela medula óssea e são mantidas na circulação por um período 

normal, em torno de 24 horas. (BAIN, 2011) Neste estudo, a sua determinação foi 

importante para revelar se a triagem da deficiência da enzima G6PD foi válida, já 
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que o aumento dos reticulócitos na circulação, após uma crise hemolítica, pode 

refletir em um resultado falsamente normal.  

O procedimento consiste em aplicar duas a três gotas de corante no tubo 

plástico com auxílio de pipeta Pasteur. Em seguida, adicionar dois a quatro volumes 

de sangue anticoagulado com EDTA. Misturar e manter a 37 ºC por 15 a 20 minutos. 

Depois de ressuspender a mistura e fazer uma extensão em lâmina, realizou-se a 

contagem de células usando a objetiva de imersão 100x. A determinação da 

porcentagem e do número absoluto de reticulócitos foi calculado pela seguinte 

fórmula: (BAIN, 2011) 

Porcentagem = Nº de reticulócitos em n campos   x 100% 

    (n) x Nº de eritrócitos por campo 

Contagem absoluta de reticulócitos = % x RBC (hemograma) 

A faixa normal da contagem de reticulócitos em adultos é determinada entre 50 

a 100 x 109/L (0,5 – 2,5%). (BAIN, 2011) 

 

4.6.4 Investigação das anemias carenciais  

 

A investigação das anemias carenciais consistiu na identificação das anemias 

por deficiência de ferro e de vitamina B12 e folato, a partir da análise de prontuários 

dos pacientes recrutados para o projeto com o registro na ficha clínica do 

participante (APÊNDICE 2). Neles, foram avaliados os resultados dos exames 

laboratoriais de rotina que acrescentassem informações a respeito, como a dosagem 

dos níveis séricos de parâmetros importantes como: ferritina, ferro, transferrina, 

TIBC, vitamina B12 e folato obtidos do prontuário e sistema informatizado de 

resultado de exames laboratoriais do HUAP. Estes dados quando acompanhados 

aos revelados pelo hemograma, permitiram o direcionamento do perfil de anemia 

investigada. 

 

4.6.5 Curva de fragilidade osmótica  

 

A avaliação da fragilidade osmótica permite a investigação de defeitos na 

membrana eritrocitária. Ela baseia-se na indicação da razão área superficial/ volume 

dos eritrócitos, sendo uma técnica muito útil no diagnóstico da esferocitose 
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hereditária (EH) e triagem para talassemia. O método realizado neste estudo, 

utilizou a mistura de pequeno volume de sangue com um excesso de soluções 

salinas em concentrações variadas, para determinar a fração de células lisadas em 

cada concentração. Esta determinação foi feita pela leitura colorimétrica do lisado. 

(BAIN, 2011; CAIROS, 2012) 

Assim, ao submeter às hemácias a concentrações decrescentes de cloreto de 

sódio (NaCl ), o percentual de hemólise foi avaliado pela quantidade de hemoglobina 

livre em solução. Para então, elaborar uma curva de fragilidade osmótica. O teste foi 

feito normalmente a temperatura ambiente (15 – 25oC), com a adição de 5mL de 

tampão salino hipotônico, em concentrações decrescentes, junto a 10µL de sangue 

homogeneizado. Após a centrifugação, o sobrenadante foi removido e a quantidade 

de lise foi estimada por espectrofotometria a 540 nm. (PARPART, 1947) O tempo de 

conservação da amostra foi de 6 horas após a coleta em temperatura ambiente. 

(CAIROS, 2012) 

Assim, o resultado do teste foi revelado pela curva de fragilidade osmótica 

apresentando formato sigmoide (figura 4), que variou de acordo com a propriedade 

de resistência da célula vermelha em captar água em solução hipotônica. (BAIN, 

2011; site)  

 

Figura 4 - Exemplo de curva de fragilidade osmótica para diferentes condições clínicas 

 

 Fonte: Adaptado de BAIN, 2011 
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Com a análise da curva, pode ser observado um aumento da resistência 

globular na anemia ferropriva e na talassemia, e uma diminuição dessa resistência 

na esferocitose hereditária e esferocitose associadas à anemias hemolíticas auto-

imunes. Este foi um teste escolhido pela característica principal de permitir a 

avaliação da resistência da membrana das hemácias, uma vez que esta propriedade 

pode estar alterada em diferentes manifestações características de determinadas 

anemias. (CAIROS, 2012) 

Para validação dos nossos resultados, quatro amostras de indivíduos sem 

lesões e sem anemia com variação no CHCM foram utilizadas para realização do 

exame da curva de fragilidade osmótica. E depois, estas curvas elaboradas foram 

incluídas no resultado de exame de cada participante com intuito de comparar as 

análises e corroborar os achados dentro ou fora da normalidade. 

 

4.6.6 Eletroforese de hemoglobinas em pH alcalino em acetato de celulose 

 

Esta é uma das metodologias indicada para diagnóstico de 

hemoglobinopatias, pois permite a qualificação e quantificação de hemoglobinas 

normais e grande parte das variantes de forma rápida, simples e confiável. (ANVISA, 

2002; BAIN, 2011) O método baseia-se na diferença da mobilidade eletroforética 

apresentada por determinadas Hb anormais, pois apresenta alterações estruturais 

devido a substituição de aminoácidos nas cadeias formadoras da molécula. Isto 

acarreta em alteração de carga elétrica durante a corrida eletroforética e, por 

conseguinte, foi possível identificar a presença de anormalidade no padrão 

característico de bandas. (UNESP, 2003; ISAÍAS, 2013) 

A eletroforese de Hb em pH alcalino (pH=9,0) foi preparada em fita de 

acetato, a partir de sangue total colhido com EDTA. Durante a corrida eletroforética, 

as Hbs migraram em direção ao anodo (+), por serem proteínas carregadas 

negativamente. Porém, as Hb variantes, devido à alteração da carga na sua 

superfície, migra de forma separada da Hb A normal. Após a disposição das 

moléculas de acordo com sua carga elétrica, as bandas formadas foram coradas 

com Amido Black para visualização. (BAIN, 2011) 

Então, as bandas foram transparentizadas para possibilitar a leitura no 

densitômetro e conservar as fitas de acetato. Em seguida, as mesmas foram 
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submetidas a etapa de densitometria para a quantificação das frações 

hemoglobínicas em concentrações e porcentagens, sendo utilizado o Densitômetro 

BTS-245 BioSystems®, no caso. (BAIN, 2011; ISAÍAS, 2013) 

Um indivíduo adulto saudável apresenta concentrações de Hb A superior a 

95%, Hb Fetal até 2,0% e Hb A2 de 2,0 a 3,5%. (ISAÍAS, 2013) Cada tipo de 

hemoglobinopatia apresenta um perfil diferenciado de distribuição da proporção 

destas hemoglobinas. Na figura 5, tem-se uma imagem da eletroforese em pH 

alcalino que representa diferentes manifestações:  

 

Figura 5 - Eletroforese em gel em pH alcalino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Eletroforese em gel em pH alcalino, com migração de amostras semelhantes à HbS. 1- HbAA; 2- 

HbAS; 3- HbAC; 4-HbSC; 5- HbSS; 6- HbS/beta talassemia. 

Fonte: ZAMARO, 2002 

 

Um adendo relevante é que a modificação da Hb variante pode ocorrer em 

situação de não alteração na sua carga elétrica, desse modo, ela irá migrar junto a 

Hb A normal e outras hemoglobinas, portanto, outros métodos eletroforéticos devem 

ser aplicados. (UNESP, 2003) Mesmo assim, este método é satisfatório para a 

detecção das variantes de hemoglobinas clinicamente mais comuns e importantes. 

(BAIN, 2011) 

Os pacientes que revelaram alguma alteração no perfil eletroforético da Hb 

em método manual foram encaminhados para realização de mesma técnica de 

eletroforese em pH alcalino, porém em método automatizado de leitura das bandas 

pela rotina laboratorial da Hematologia Clínica, para confirmação do achado com 

quantificação exata das Hbs, pois realiza uma quantificação mais fidedigna das 
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bandas de Hemoglobina. Sendo assim, a confirmação de HbS foi feita pelo 

afoiçamento das hemácias. 

 

4.6.7 Teste de afoiçamento das hemácias 

 

Este método detecta a presença de Hb S pela avaliação do fenômeno da 

falcização. A técnica foi mais bem elaborada para o fenômeno por ser mais 

rapidamente identificado, através da preparação de uma solução de mistura com 

fosfato de hidrogênio dissódio (Na2HPO4) e ditionito de sódio (Na2S2O4), que trata-se 

de um agente redutor. (BAIN, 2011) 

Assim, o procedimento consiste na adição de 5 gotas desta solução, 

preparada para uso imediato, com 1 gota de sangue anticoagulado na lâmina. Em 

seguida, a lamínula é aplicada sobre o material, que é selado com uma mistura de 

vaselina e parafina, ou mesmo com esmalte de unha. A falcização das hemácias 

acontece mais rapidamente na anemia falciforme, e no caso do traço falciforme. 

Cabe ressaltar, a necessidade da realização de um controle positivo com Hb A e Hb 

S ao mesmo tempo. A falcização pode ser bem visualizada a microscopia, como 

determinado pela imagem da figura 6: (BAIN, 2011)   

    

Figura 6 - Imagem de lâmina representativa do teste de falcização 

 

Fonte: BAIN, 2011 

 

O teste de afoiçamento mais simples também utilizado neste trabalho realiza 

a falcização das hemácias a partir da vedação de 200µL de sangue com óleo 
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mineral em tubo de hemólise por 24 e 48h. Após o período de 24h, um pequeno 

volume de sangue foi colocado em lâmina para misturar ao ditionito de sódio para 

avaliação das hemácias entre lâmina e lamínula. Foi realizada a procura por 

hemácias falcizadas por microscopia de campo claro com aumento de 100x. O 

procedimento foi repetido após 48h para confirmação de presença ou ausência da 

falcização. A seguir, a imagem fotográfica de um exame realizado em paciente com 

Doença Falciforme para demonstração da presença de hemácias falcizadas. (Figura 

7) 

 

Figura 7 – Imagem demonstrativa de teste do afoiçamento com resultado positivo 

 

Fonte: Própria 

  

4.6.8 Teste de solubilidade da Hb S 

 

Este método avalia a redução da Hb S, uma vez que esta é relativamente 

insolúvel no estado desoxigenado como em tampão inorgânico de alta molaridade, 

enquanto outras são ditas solúveis. Assim, em tubo de hemólise foram adicionados 

20µL de sangue total, coletado em tubo com EDTA, e 2,0 mL de solução aquosa de 

fosfato e agitados por inversão. Após 5 a 10 minutos, realizou-se a leitura 

observando a opacidade da solução a frente de anteparo com linhas escuras (figura 

8): (UNESP, 2003; BAIN, 2011) 
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Figura 8 - Imagem representativa do resultado do teste de solubilidade de Hb S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UNESP, 2003 

 

Como demonstrado na figura 8, na presença de Hb S a solução torna-se 

opaca (tubo à direita), diferente do teste negativo, quando é possível observar as 

linhas escuras através da solução (tubo à esquerda). De maneira interessante, este 

princípio pode ser indicado na triagem para detecção de talassemias do tipo β, 

principalmente na forma heterozigota, utilizando-se solução de cloreto de sódio a 

0,36%. Resultado positivo pode ser encontrado em 97% destes casos, porém não é 

uma técnica específica para talassemia, uma vez que pode apresentar positividade 

em anemias carenciais e outras hemoglobinopatias. (UNESP, 2003) 

 

4.6.9 Teste de redução da metahemoglobina  

 

Este é um teste qualitativo para a identificação de pacientes com a deficiência 

de G6PD (Brewer, 1960). O princípio da técnica é a conversão da Hb em 

metahemoglobina (Hi) pela ação do nitrito de sódio. Quando o azul de metileno é 

adicionado à mistura (sangue e nitrito de sódio), a via da pentose-fosfato é 

estimulada em indivíduos com os níveis de G6PD normais. Assim, o resultado revela 

uma coloração vermelha da reação, pois a Hi é reconvertida a Hb. (FONSECA, 

2003; BAIN, 2011) 

Nos pacientes deficientes em G6PD, há um bloqueio desta via metabólica, 

que impede a reconversão de Hi em Hb. Isto resulta em uma solução de coloração 

castanha, que indica o resultado positivo do teste. (Figura 9) Indivíduos 
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heterozigotos apresentam coloração intermediária aos controles positivo e negativo, 

obrigatórios durante a realização do teste. A reação ocorre após incubação das 

amostras por 90 min a 37oC, com posterior adição de água destilada, realizando-se 

a leitura entre 5 a 10 min sempre comparando com os controles. (FONSECA, 2003; 

BAIN, 2011)  

 

Figura 9 – Imagem representativa do teste de triagem para pesquisa qualitativa de metahemoglobina 

 

Fonte: Própria 

Tubo A, amostra com resultado negativo para a deficiência de G6PD. Os tubos B e C ilustram, respectivamente, 

os controles negativo e positivo da reação. 

 

4.6.10 Teste enzimático da G6PD 

 

Este é um teste quantitativo para a deficiência de G6PD. É necessário em 

complementação ao teste de triagem, uma vez que em alguns casos de 

heterozigose, sua determinação encontra-se prejudicada, porque somente poucas 

células podem apresentar-se deficientes. Esta técnica é baseada no estudo de 

Beutler de 1994, o qual se baseia na determinação da atividade enzimática da 

G6PD. Para tanto, foi preparado um hemolisado do sangue do paciente, o qual tem 

o nível de Hb dosado; a amostra foi incubada por 10 min a 37oC e acrescentou-se 

G6P para disparar a reação. (BEUTLER, 1994; BAIN, 2011) 

A reação enzimática ocorreu a 37oC e foi analisada pela variação da 

densidade óptica (DO) por minuto, sob o registro no espectrofotômetro em 340 nm. 

A atividade enzimática foi obtida por um cálculo, levando em consideração todos os 

parâmetros discutidos para a realização do teste, conforme a seguinte fórmula: 
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AE =  DO/min x 105           (Resultado expresso em: Ul/g Hb/min. a 37oC) 

             E x V x Hb 

Legenda: AE = atividade específica 

   DO = densidade óptica 

   E = coeficiente de extinção molar 

   V = volume da amostra  

   Hb = valor da hemoglobina 

 

Esta técnica foi realizada apenas se a contagem de reticulócitos encontrava-

se dentro da normalidade, uma vez que em situação de crise hemolítica, o número 

de reticulócitos pode elevar-se, e a triagem para deficiência de G6PD pode revelar 

um resultado falsamente normal. 

 

4.7 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

A forma de análise do estudo foi feita em planilhas de excel para a disposição 

dos dados obtidos durante a pesquisa. As análises estatísticas foram realizadas pelo 

programa GraphPad Prism 5 e SPSS (“Statistical Package for the Social Sciences”) 

versão 17. O teste estatístico ANOVA foi utilizado para comparação entre os três 

grupos de classificação de anemias e o Test t não pareado para comparar os grupos 

de 2 em 2, considerando os parâmetros por distribuição normal.  

Para correlação foi investigado se as amostras obedeceram à curva de 

normalidade e dependendo foi aplicado a correlação de Spearman ou Pearson. Os 

valores foram considerados estatisticamente significativos quando o valor de p for 

menor que 0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

Os resultados foram obtidos a partir da coleta de dados realizada de forma 

qualitativa e quantitativa. Os dados foram fornecidos pela ficha clínica, a partir do 

questionário e análise de prontuários, e pelos exames laboratoriais de rotina e de 

complementação. 

 

5.1 PERFIL DEMOGRÁFICO DOS PARTICIPANTES 

 

Após a abordagem dos pacientes e realização do questionário breve, foram 

recrutados, como amostra de conveniência, 64 participantes voluntários a realizar o 

preenchimento de dados referentes às características demográficas desta 

população. Assim, foram incluídos no estudo 36 participantes do sexo masculino 

(56,25%) e 28 do sexo feminino (43,75%), com idade média de 64,45 anos, 

conforme descrito na tabela 2 a seguir. 

A descrição mais minuciosa dos dados revelou que a idade variou dos 33 a 

94 anos. Porém, a maioria dos indivíduos apresentou idade na faixa etária entre os 

50 e 80 anos, revelando que a maioria da população dos pacientes atendidos no 

ambulatório de curativos com UCMI foi composta por idosos. 

Cabe ressaltar que o quantitativo de participantes que possuem o hábito de 

fumar e beber foi bem reduzido, compondo menos de 10% da população de estudo 

(tabela 2). Desta forma, não foi considerado como um fator contribuinte para as 

análises seguintes. 
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Tabela 2 – Características demográficas dos participantes 

Características N=64 (%) 

 
Sexo 

        Masculino 36 (56,25) 

      Feminino 28 (43,75) 

Idade (anos) 
       30 |---40 1 (1,56) 

     40 |--- 50 4 (6,25) 

     50 |--- 60 15 (23,44) 

     60 |--- 70 22 (34,38) 

     70 |--- 80 16 (25,00) 

     80 |--- 90 5 (7,81) 

     90 |--- 100 1 (1,56) 

         Média 64,45 
 Etilista 6 (9,38) 

Tabagista 5 (7,81) 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DAS LESÕES DOS PARTICIPANTES 

 

A partir do questionário realizado durante o recrutamento e a análise de 

prontuários, foi possível avaliar as características dos portadores das úlceras 

crônicas de membros inferiores. O tempo de histórico das lesões apresentadas 

pelos participantes foi, em média, de 11,6 anos, entre recorrências que alguns deles 

apresentam. Mas, o tempo médio de úlcera sem cicatrização foi de 6,08 anos. 

Sendo relevante destacar, que existe uma variação de 3 meses a 27 anos de lesão 

aberta sem cicatrizar. A maioria dos nossos participantes apresenta apenas uma 

lesão em uma das pernas com extensão de tamanho muito variável entre eles.  

As úlceras venosas predominam dentre os tipos de UCMI apresentados pelos 

participantes, compondo um total de 78,13%. Mas, ainda foi possível encontrar 

outros tipos de úlceras muito menos frequentes: pé diabético (9,38%), arterial 

(7,81%), mista (1,56%), isquêmica (1,56%) e gangrenosa (1,56%). (Tabela 3) 

É importante ressaltar que a recorrência das úlceras, ou seja, o processo de 

fechamento e reabertura da lesão apresentou-se frequente com mais da metade dos 

participantes (53,13%). O histórico de familiares ou parentes com o mesmo quadro 

comportando em torno de 32%. E observou-se uma forte associação das UCMI com 

doenças crônicas, uma vez que 87,59% dos participantes apresentaram alguma 
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delas, sendo as mais frequentes dentro do grupo de doenças crônicas, a 

hipertensão arterial sistêmica (28,57%) e a diabetes mellitus (17,86%) da nossa 

população de estudo com doença crônica. (Tabela 3) 

 

Tabela 3 – Características clínicas e histórico das lesões 

Características n (%) 

Tipo de úlcera 
       Venosa 50 (78,13) 

     Pé diabético 6 (9,38) 

     Arterial 5 (7,81) 

     Mista 1 (1,56) 

     Isquêmica 1 (1,56) 

     Gangrenosa 1 (1,56) 
 
Histórico familiar de úlcera 21 (32,81) 
 
Recorrência da úlcera 34 (53,13) 
 
Doença crônica 56 (87,59) 

     HAS  16 (28,57) 

     DM 10 (17,86) 

     Outras comorbidades  30 (53,57) 

Legenda: HAS = Hipertensão arterial sistêmica; DM = diabetes mellitus; 

 

Outras comorbidades também foram identificadas neste grupo, porém com 

frequência relativamente menor. Sendo elas, Doença de Alzheimer, Insuficiência 

venosa profunda, HIV, Doença renal crônica, Dislipidemias, Acidente vascular 

cerebral, Osteoporose, Síndrome depressiva, Trombose venosa profunda, 

Hipotireoidismo, Obesidade, Retinopatia, dentre outros. Mas todas elas configuram-

se fatores de risco, até mesmo, porque na maioria das vezes estão associadas a 

mais de uma para cada paciente. 

 

5.3 FREQUÊNCIA DA ANEMIA 

 

Ao realizar os exames laboratoriais de rotina, hemograma e contagem de 

reticulócitos, foi possível dividir primariamente os voluntários naqueles que 

apresentavam ou não um quadro de anemia. Os dados revelaram que 56,25% dos 



51 

 

pacientes recrutados com UCMI estavam com anemia, compondo mais da metade 

da nossa população de estudo.  

Os parâmetros hematimétricos observados no hemograma dos pacientes 

indicaram que a maioria dos casos de anemia foi do perfil normocrômico e 

normocítico (75,00%), sendo 22,22% de caráter hipocrômico e microcítico e apenas 

uma participante apresentou a anemia macrocítica. Todas as informações estão 

detalhadas na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Determinação da frequência da anemia e sua caracterização 

Características n=64 (%) 

Anemia  36 (56,25) 
   
     Normocrômica e normocítica 27 (75,00) 

     Hipocrômica e microcítica 8 (22,22) 

     Macrocítica 1 (2,78) 

 

 

A tabela 5  resume os valores do hemograma pertinentes à identificação de 

cada tipo de anemia caracterizada anteriormente, compreendendo a contagem de 

eritrócitos, o valor de hemoglobina e hematócrito e os índices hematimétricos. Esta 

apresenta as médias de todos os participantes anêmicos e de cada tipo de anemia 

encontrada nesta população, sendo os valores congruentes ao esperado. 

Ao comparar os valores individuais de cada grupo para os diferentes 

parâmetros oferecidos pelo hemograma e discriminados acima, foi possível observar 

diferença estatisticamente significativa em alguns determinantes. O valor de 

hemoglobina foi significativamente diferente entre os grupos com anemia 

normocítica e normocrômica e com anemia microcítica e hipocrômica (P=0,017). 

Pode considerar que os indivíduos deste grupo de estudo com anemia microcítica e 

hipocrômica apresentaram menor nível de hemoglobina estatisticamente 

significativo, demonstrando que a anemia foi mais significativa neste grupo. 
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Tabela 5 – Valores médios dos hemogramas dos diferentes grupos de anêmicos 

Parâmetros 
Geral 

 
Média (±DP) 

Normocítica  
e Normocrômica 

Microcítica  
e hipocrômica Macrocítica* Valor de p 

Média (±DP) Média (±DP) 

Hem (x10
6/

mm³) 4,06  (±0,64) 3,99 (±0,55) 4,43 (±0,78) 3,25 >0,08 

Hb (g/dL) 10,88  (±1,72) 11,24 (±1,39) 9,58 (±2,17) 11,4 0,017
c
 

Hct (%) 34,14  (±5,23) 34,97 (±4,50) 31,40 (±6,69) 33,5 <0,0001
a,b,c

 

Ret (%) 1,12  (±0,66) 1,01 (±0,59) 1,39 (±0,81) 1,79 >0,08 

VCM (fL) 84,44  (±9,14) 87,87 (±3,63) 70,56 (±7,53) 102,9 <0,0003
a,b,c

 

HCM (pg) 26,95  (±3,64) 28,28 (±1,43) 21,46 (±2,91) 35,1 <0,0003
a,b,c

 

CHCM (g/dL) 31,83  (±1,25) 32,19 (±0,82) 30,33 (±1,19) 34,1 <0,004
a,b,c

 

Leuc. (x10³/mm³) 8,17 (±3,15) 8,22 (±2,96) 8,79 (±3,15) 1,9 >0,652 

Plq (x10³/mm³) 286,64 (±106,66) 279,78 (±60,76) 341,00 (±166,83) 37 >0,334 

* valores referentes à única paciente com anemia macrocítica Média (±desvio padrão) 

Estatística Oneway ANOVA
a
 e Test t não pareado comparando os grupos geral X microcítica e hipocrômica

b
, e test t não 

pareado comparando os grupos  normocítica e normocrômica  X microcítica e hipocrômica
c 

Legenda: Hem= hemácias; Hb= hemoglobina; Hct = Hematócrito; Ret = reticulócitos; VCM = volume corpuscular médio; HCM = 

hemoglobina corpuscular média; CHCM = concentração de hemoglobina corpuscular média; Leuc= leucócitos totais; Plq= 

plaquetas. 

 

Outros parâmetros apresentaram diferenças na análise global (ANOVA) e  

testes comparativos entre os grupos, destacando-se o hematócrito (P<0,001), o 

volume corpuscular médio (P<0,0003), hemoglobina corpuscular média (P<0,003) e 

concentração de hemoglobina corpuscular média (P<0,005). Estes foram 

estatisticamente reduzidos no grupo microcítico com relação ao geral e normocítico, 

demonstrando mais uma vez uma anemia mais pronunciada naquele, e ainda, 

evidenciando os dados hematimétricos já esperados de maneira diminuída no grupo 

de anêmicos microcíticos. 

Os resultados revelaram um perfil de índices hematimétricos alterados, 

conforme esperado para cada um dos grupos, com base na sua classificação. Os 

valores referentes à contagem de leucócitos e plaquetas não apresentaram 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos. 

Ao relacionar os valores de hemoglobina com o tempo de úlcera aberta em 

pacientes anêmicos, foi observado que não há correlação estatisticamente 

significativa. Seria necessário aumentar o número de participantes, para tentar 

identificar alguma linha de tendência (P=0,409/r=0,1423) (Figura 10). 
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Figura 10 – Correlação dos valores de Hb com o tempo de úlcera aberta em pacientes anêmicos 

 

Teste de correlação de Spearman (n= 36)  

 

5.4 INVESTIGAÇÃO DAS ANEMIAS HEREDITÁRIAS 

 

O próximo passo foi investigar a presença de anemias de caráter hereditário 

em todos os participantes recrutados a partir dos exames complementares citados 

no trabalho. Foram analisados 64 voluntários para a pesquisa de hemoglobinopatias 

e membranopatias e 51 analisados para deficiência de G6PD (enzimopatias), 

comparado aos achados de anemia geral (Figura 11). 

Com relação à pesquisa da presença de hemoglobinopatias, foram 

identificados três participantes com traço falciforme (4,69%) do total de voluntários 

(Figura 11). Assim, ao realizar a eletroforese de hemoglobina em pH alcalino pelo 

método manual, verificou-se a alteração na migração das bandas e selecionou-se a 

amostra para realização da eletroforese da hemoglobina pelo método automatizado 

da rotina laboratorial da Hematologia Clínica. E desta maneira, confirmou-se o perfil 

de hemoglobinas de cada paciente ao quantificar o perfil de hemoglobinas em 

percentual. 
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Figura 11 – Frequência das anemias hereditárias investigadas no grupo de participantes 

 

O teste enzimático só pode ser realizado em 51 dos 64 participantes recrutados. 

 

Os pacientes com suspeita de traço falciforme apresentaram na eletroforese 

em fita de acetato celulose, realizado pelo método manual, o padrão de mobilidade 

destacado na figura 12 A. A análise pelo método automatizado evidenciou a 

presença de HbS como definição da hemoglobina variante previamente vista pela 

alteração observada pelo método manual (Figura 12B). 

 

Figura 12 – Figura representativa da quantificação de Hb de um indivíduo com traço falciforme 
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Resultados da eletroforese de Hb em pH alcalino realizada pelos métodos manual (A) e automatizado (B), 

destacando-se o perfil de um portador de traço falciforme. Seta vermelha indica a alteração observada em 

indivíduos com traço falciforme apresentada pelo método manual. 

 

A seguir, foi retratado o resultado da eletroforese de Hb de um paciente com 

parâmetros normais de Hb, com um pico único de HbA normal e pico menor de HbA2 

(Figura 13). 

 

Figura 13 – Figura representativa da quantificação de Hb pelo método automatizado de 

eletroforese em pH alcalino de um indivíduo normal 

 

 

A deficiência total de G6PD foi confirmada pelo método enzimático de 

quantificação da enzima em apenas três (5,88%) participantes do total de 51 

analisados (Figura 11).  

A investigação das membranopatias foi alcançada através da curva de 

fragilidade osmótica que indica alguma alteração na capacidade de manutenção da 

integridade da membrana celular dos eritrócitos. De maneira complementar, foi 

realizada a análise morfológica dos eritrócitos em extensão sanguínea para 

confirmação de alguma mudança visual no aspecto das hemácias que pudessem 

indicar alguma membranopatia. As análises revelaram que não há voluntários 

apresentando indícios que justifiquem a anemia associada à membranopatias. 

A curva de fragilidade apresentou-se alterada em 18 dos 64 participantes 

avaliados, mas a análise morfológica destes voluntários não sugere nenhuma 

alteração que fosse classificada como membranopatias. A seguir imagens 
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representativas da curva de fragilidade normal e alterada dos pacientes analisados 

(Figura 14). 

 

Figura 14 – Figura representativa de curva de fragilidade osmótica normal e alterada 
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As linhas pretas em negrito representam a curva de fragilidade osmótica apresentada pelos participantes que 

obtiveram um resultado normal (A) e outro representando um resultado alterado (B). Sendo as linhas coloridas 

(1, 2, 3, 4) representativas das curvas de indivíduos saudáveis obtidas de amostras de indivíduos aleatórios da 

rotina do laboratório de Hematologia Clínica com variação de hematócrito para a representatividade de um 

padrão. 

 

5.5 INVESTIGAÇÃO DAS ANEMIAS CARENCIAIS 

 

A investigação das anemias carenciais foi realizada a partir da análise dos 

prontuários de todos os participantes voluntários. Nesta análise, a identificação de 
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anemia por deficiência de ferro e de vitamina B12 e ácido fólico foi buscada no 

prontuário de todos ao pacientes anêmicos. Os parâmetros bioquímicos identificados 

foram: a dosagem de ferro sérico, ferritina sérica, TIBC, saturação de transferrina, 

vitamina B12 e ácido fólico. 

Do total de 36 participantes anêmicos, 22 (61,11%) não possuíam registro 

destas análises complementares em prontuários ou possuíam prontuário recente. 

Assim, apenas 14 (38,89%) participantes apresentavam a pesquisa de anemia 

carencial registrada em prontuário, pois eram acompanhados por outros 

ambulatórios e em algum momento revelaram histórico de anemia persistente. 

Destes 14 analisados para alterações no metabolismo de ferro, foi possível 

identificar três (21,43%) participantes com anemia por deficiência de ferro (ADF), um 

(7,14%) com a anemia de doença crônica (ADC) e seis (42,86%) apresentando 

concomitância das anemias por deficiência de ferro e de doença crônica (ADF + 

ADC). Com relação às deficiências por vitamina B12 e ácido fólico, foi encontrado 

apenas um participante com deficiência da vitamina B12 (7,14%) (Figura 15) 

 

Figura 15 – Frequência das principais anemias carenciais investigadas no grupo de 14 participantes 

anêmicos investigados através de parâmetros bioquímicos  

 

Legenda: ADF= anemia por deficiência de ferro; ADC= anemia de doença crônica; Def. = deficiência. 
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referente às anemias carenciais, sendo revelado três (21,43%) participantes com 

dados incompletos. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Este trabalho visou apresentar a frequência das anemias carenciais e 

hemolíticas hereditárias em uma população de estudo que apresenta uma 

comorbidade muito impactante para a qualidade de vida dos afetados. O achado de 

alta frequência de anêmicos permitiu destacar a importância de investigar a anemia 

e as características apresentadas no grupo de UCMI, visando contribuir para o 

direcionamento de tratamento eficaz na melhoria do processo de cicatrização das 

lesões de indivíduos majoritariamente idosos. 

É interessante observar que a maioria dos participantes foi composta por 

indivíduos com idade superior a 60 anos (média de 64,75 anos), portanto, 

configurando uma população majoritariamente idosa (68,75 %). Corroborando com  

nossos dados, esta média de idade foi identificada em outros estudos, como o de 

Frade (2005), no qual 59% da população era idosa (acima dos 60 anos). Forssgren 

et al. (2008) identificaram que 82% tinham idade superior a 64 anos e Salomé (2012) 

verificou que 47,60% da população apresentavam idade acima de 61 anos. 

O fator idade é dito ser importante como interferente no processo de 

cicatrização, uma vez que com o avanço da idade os mecanismos de resposta 

inflamatória e de reparo tecidual encontram-se reduzidos, exemplificado pela 

diminuição do metabolismo do colágeno, da angiogênese e da epitelização. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002)  

Além disso, a senilidade quando associada às condições que a acompanham 

como a má nutrição, insuficiência vascular e outras doenças sistêmicas, pode 

agravar ainda mais o processo de recuperação de lesão tecidual. A presença de 

doenças crônicas foi um fator predisponente neste grupo de estudo, porque 87,59% 

dos voluntários apresentavam algum tipo de doença crônica, sendo as 

predominantes a hipertensão arterial e a Diabetes, que são conhecidas por causar 

comprometimento vascular e no processo de cicatrização de feridas. (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2002) 

A frequência das UCMI está predominantemente relacionada com a idade, 

uma vez que estudos levantam que a prevalência aumenta de 1% na população 

adulta para 4% na população acima dos 65 anos. (ABBADE, 2006; FRADE 2005) 
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Com relação ao sexo predominante com UCMI, encontram-se dados bem 

variados. Um estudo de Frade et al. 2005 revelou que a maioria de sua população 

era do sexo feminino (65,3%). Um estudo bem restrito realizado com 15 pacientes 

com UCMI em Maringá (PR), revelou predomínio do sexo masculino (53,3%) 

(LUCAS, 2008). Em contrapartida, o trabalho de dissertação da Alexandra Jesus 

(2015) estudou 62 participantes revelando uma prevalência do sexo masculino de 

58,1%. Resultado semelhante aos nossos achados que apresentou 56,25% dos 

participantes do sexo masculino. 

A maioria dos participantes apresenta úlcera do tipo venosa, representando 

um total de 78,13% dos participantes. Este achado está de acordo com o observado 

na literatura, que diz que as úlceras venosas estão associadas com hipertensão 

venosa dos membros inferiores, correspondendo de 80 a 90% das úlceras desta 

localização e um problema grave mundialmente (BARBOSA, 2010; SALOME, 2012). 

Um estudo realizado em Juiz de Fora (MG) de 1999 e 2001, encontrou 79% dos 

participantes com úlcera de origem venosa. (FRADE, 2005) 

A presença de doenças crônicas nesta população de pacientes com UCMI é 

bem estabelecido, uma vez que constituem fatores agravantes do quadro da lesão. 

Assim como este estudo, a dissertação de Alexandra Jesus (2015), que investigava 

a prevalência de úlceras de perna em pacientes atendido em centro de saúde de 

Portugal, revelou que há uma série de fatores de risco associados, mas o 

predominante é a hipertensão arterial, presente em 58,1% da sua população. 

Estudos da prevalência de anemia em pacientes com UCMI são 

predominantemente relacionados à anemia falciforme. Os poucos que falam de 

anemias hereditárias são muito antigos. Porém, um estudo recente (2016) revelou 

uma prevalência de 66,9% de anêmicos para um total de 353 indivíduos analisados, 

apesar de abordar apenas as úlceras de pé diabético, que são menos frequentes em 

nosso estudo. (CHUAN, 2016)  

Este estudo identificou uma alta prevalência de anemia (56,25%). O caráter 

predominante foi de anemia normocítica e normocrômica, o que indica a relação 

com a anemia de doença crônica (ADC), muito comum em pacientes com perfil 

semelhante aos deste grupo de estudo. Cash & Sears em 1989 observaram que 
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52% dos pacientes hospitalizados, sem histórico de perda sanguínea preenchiam 

critérios laboratoriais que correspondem ao diagnóstico de ADC. (CANÇADO, 2002)  

Um estudo mais recente realizado em 2014 analisou pacientes internados ou 

não, com idade superior ou igual a 64 anos do Hospital Innsbruck Medical University 

da Áustria no período de um ano, seguindo os mesmos critérios deste trabalho 

(OMS). Eles observaram uma prevalência de anemia acima de 20% nesta 

população considerada idosa. (BACH, 2014) E, em uma revisão sistemática de 

2008, realizada para pacientes geriátricos internados com idade superior a 65 anos, 

vivendo em países desenvolvidos, foi encontrada uma prevalência de até 40%. 

(GASKELL, 2008) 

Estudos revelam estimativas de prevalência de anemia em adultos e idosos 

com valores bem próximos. Um estudo no México encontrou uma prevalência de 

8,3% de anêmicos de 1933 participantes acima de 60 anos. (CEDILLO, 2014) O 

estudo realizado em Pernambuco (Brasil), revelou uma prevalência de 10,9% 

anêmicos da população idosa. (BARBOSA, 2006) 

Além destes, um estudo anterior realizado pelo grupo identificou que a 

prevalência de anemias foi 11% (dados não publicados), em indivíduos com idade 

entre 45 e 99 anos, atendidos pelo Programa Médico da Família (PMF) no município 

de Niterói. Estes achados são marcadamente inferiores ao observado neste 

levantamento da prevalência de anemia de 56,25% em portadores de UCMI, o que 

poderia sugerir a correlação entre esses quadros. 

Alguns dos participantes identificados com anemia apresentaram o número de 

reticulócitos abaixo da normalidade. Estes achados são congruentes ao perfil de 

anemia microcítica e hipocrômica por deficiência de ferro, no qual os estoques 

baixos deste componente impedem a restauração da formação do grupamento 

heme, e consequentemente da hemoglobina de eritrócitos. (YAMAGISHI, 2017) Já a 

anemia normocítica e normocrômica é caracterizada por números normais ou baixos 

dos reticulócitos, sendo também revelado em participantes anêmicos deste grupo de 

estudo. Podendo anemia de doença crônica ser enquadrada nestas duas classes de 

anemia. (CANÇADO, 2002) 

Apenas uma participante revelou uma anemia de caráter macrocítico (VCM > 

98 fL). Ao analisar seu histórico clínico, observa-se que apresenta hepatite auto-
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imune em tratamento no HUAP. Esta condição clínica de hepatopatia é uma das 

causas conhecidas de anemia macrocítica não megaloblástica, na qual o 

mecanismo exato de formação dos eritrócitos grandes não está claro, mas algumas 

evidências indicam o aumento da deposição de lipídios na membrana de eritrócitos e 

as alterações no tempo de maturação de eritroblastos na medula. (HOFFBRAND, 

2017; ASLINIA 2006) 

Como a maioria dos casos de anemia nos pacientes portadores de UCMI 

apresenta quadro indicativo de relação com a anemia de doença crônica (ADC), 

torna-se interessante discutir os mecanismos estudados na atualidade que visam 

explicar este processo. A anemia apresenta causa multifatorial e seu 

desenvolvimento está relacionado à perda sanguínea, desregulação na homeostase 

do ferro, resposta alterada a eritropoietina e eritropoese prejudicada nos quadros de 

inflamação e estresse. Uma molécula chave neste processo trata-se da hepcidina, 

pois possui papel essencial na homeostase do ferro e sofre regulação nas situações 

de anemia e inflamação. (ALAMO, 2016) 

A hepcidina é um hormônio peptídico pequeno produzido pelo fígado e suas 

concentrações são reguladas por condições específicas, como o status corporal do 

ferro, anemia, hipóxia e inflamação. Esta molécula apresenta duas funções 

principais: regulador homeostático do metabolismo sistêmico do ferro e mediador da 

defesa do hospedeiro e da inflamação. A ADC é caracterizada por hipoferremia, 

devido ao quadro inflamatório, e por anemia, apesar dos estoques normais de ferro 

e presença de ferro na medula. (TUSSING, 2012) Nesta condição, há um aumento 

na síntese de hepcidina, a qual inibe a exportação do ferro das células por bloquear 

a atividade da ferroportina. Assim, o excesso da hepcidina será a causa principal da 

hipoferremia e a eritropoiese restrita ao ferro observada na ADC. (SUN, 2012) 

Atualmente, novas estratégias de tratamento para ADC tem direcionado para 

a antagonização do eixo hepcidina-ferroportina para o reestabelecimento da 

biodisponibilidade do ferro. (SUN, 2012) Até o momento, os imunoensaios realizados 

para sua detecção estão disponíveis apenas para proposta de pesquisa.   

(TUSSING, 2012) 

Apesar de não haver um mecanismo claramente definido para explicar a 

anemia de doença crônica, uma revisão sistemática elaborou um mecanismo 
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hipotético bastante interessante ao correlacionar a conexão entre inflamação, 

anemia e a fragilidade. Como a anemia de doença crônica tem se mostrado a mais 

frequente nesta faixa etária, eles sugerem que as espécies reativas de oxigênio 

(ERO) estariam no centro desta posição, causando a apoptose dos eritrócitos de 

forma exacerbada nos idosos e causando a anemia deste quadro. E que as 

comorbidades e a inflamação, também característica desta fase, estariam 

“alimentando” todo este processo agravando o quadro da anemia por também 

estarem associados a concentrações elevadas de ERO, sendo a via comum final 

deste encontro à fragilidade dos idosos. Contudo, este contexto ainda deve ser 

provado, apesar dos indícios comprovados destas associações. (ROHRIG, 2016) 

É importante destacar que a anemia tem sido referida como fator de 

interferência na reparação da úlcera. Uma vez que o aporte nutricional adequado de 

proteínas e de calorias, além de vitaminas é importante para evitar os transtornos 

ocasionados por desnutrição, má absorção gastrointestinal, dietas inadequadas e 

obesidade no processo de cicatrização de feridas. Portanto, é possível que as 

alterações na dieta desenvolvam um quadro anêmico que predisponha o paciente a 

uma dificuldade na recuperação da lesão. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002) 

Os pacientes com valores de hemograma muito alterados foram discutidos 

com a equipe médica, e em caso de necessidade foram encaminhados para 

acompanhamento no Serviço de Hematologia Clínica. Casos graves como uma 

paciente que apresentou Hb = 5,1 g/dL e outro com 47.000 plaquetas/m³. Portanto, 

aprofundar os estudos sobre a anemia em pacientes com UCMI é muito relevante, 

porque acrescenta informações referentes à prevalência e ao perfil de anemia nesta 

população específica ainda não conhecidas na literatura. Tendo como intuito 

proporcionar conhecimentos que possam melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes. 

No Brasil, a prevalência de traço falciforme (HbAS) varia de 2 a 8 %, 

estimando-se a existência de mais de dois milhões de portadores de traço falciforme 

na população. Especificamente, no Estado do Rio de Janeiro, a incidência é de 

4,0%, de acordo com os Programas Nacionais de Triagem Neonatal. (MURAO, 

2007) Este dado é muito semelhante ao achado de 4,96% de indivíduos com traço 
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falciforme na população deste estudo com UCMI, o que denota que este quadro 

pode não ter influência sobre o desenvolvimento das lesões. 

Estudos sobre a prevalência da deficiência de G6PD no Brasil são muito 

escassos, sendo o mais recentemente encontrado o de 2004 realizado em Rondônia 

(Brasil), onde 122 indivíduos de 3 a 84 anos de idade foram testados. A prevalência 

encontrada foi de 3,3% do total, sendo 5,8% do total de homens apresentando a 

deficiência de G6PD. (KATSURAGAWA, 2004) Nosso estudo revelou um total de 

5,88% em um total de 51 indivíduos analisados, demonstrando similaridade entre os 

achados.  

Com relação às membranopatias, não há estudos de prevalência encontrados 

para o Brasil. Já se sabe que a resistência dos eritrócitos depende da relação entre 

a superfície e o volume das hemácias. (CAIROS, 2012) Por isso, as alterações das 

curvas de fragilidade osmótica podem ser justificadas por uma fragilidade diminuída 

devido à menor concentração de hemoglobina dentro das hemácias em participantes 

com hipocromia. Esta característica permite que maior volume de água entre na 

célula, antes de sua lise. Outra possibilidade é a presença de estados infecciosos 

que podem tornar a membrana das hemácias mais frágil. (WALLACH, 2003) 

Nossos achados referentes às anemias hereditárias indicam que a 

prevalência do traço falciforme e da deficiência de G6PD foram semelhantes ao 

observado na literatura. Levando a refletir que estes casos não devem influenciar na 

ocorrência da anemia na nossa população de estudo. Sendo relevante destacar que 

há poucos estudos relatando prevalência no Brasil para que sejam comparados aos 

nossos. 

Com relação à investigação das anemias carenciais, os parâmetros 

laboratoriais referentes ao metabolismo de ferro e aos níveis séricos de vitamina 

B12 e ácido fólico foram buscados pela análise de prontuários e pelo sistema 

informatizado de laudos de exames da rotina clínica para todos os participantes. É 

importante destacar que nem todos os participantes possuíam registros antigos em 

prontuário, uma vez que foram recentemente incluídos para atendimento no HUAP. 

Do total de 36 participantes identificados com anemia, 30 apresentaram 

histórico de anemia persistente. Devido aos prontuários não completos ou a não 

realização de exames bioquímicos complementares na investigação da anemia, 23 
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não possuíam registro. Sendo observado, oito participantes com resultados 

referentes à dosagem sérica de vitamina B12 e ácido fólico e 13 participantes, 

referentes ao metabolismo de ferro. 

Nossas análises permitiram concluir que três participantes apresentavam 

anemia por deficiência de ferro e um voluntário apresentava anemia por deficiência 

de vitamina B12. Estes achados possivelmente estão subestimados devido a não 

investigação completa de cada quadro anêmico apresentado pelos pacientes, 

ressaltando a importância da realização de exames complementares para a 

descoberta da causa das anemias, e assim, possibilitar a administração de um 

tratamento adequado e eficaz. 

Dessa maneira, três participantes revelaram resultado inconclusivo devido à 

falta da dosagem de ferritina que é necessária para a determinação da anemia por 

deficiência de ferro e sua diferenciação da anemia de doença crônica. Um estudo 

recente revelou os fatores diferenciais para o diagnóstico da deficiência de ferro, 

com o intuito de diferenciar da anemia da inflamação, também conhecida por anemia 

de doença crônica. (NAIRZ, 2016) 

A distinção da ADF com a ADC foi estudada através da determinação de dois 

parâmetros essenciais: dosagem de ferritina sérica (FR) e da saturação de 

transferrina (sTFR). Sendo o diagnóstico da anemia por deficiência de ferro 

determinada pelos níveis de FR menor que 30ng/mL e sTFR abaixo de 16% e o da 

anemia de doença crônica determinada pelos níveis de FR maiores que 200ng/ml e 

sTFR normal. Este estudo ainda salienta a importância de analisar um parâmetro 

para distinção como o índice FTI que baseia-se no valor da transferrina e do 

receptor solúvel de transferrina, que no valor menor que um é congruente ao perfil 

de ADC, e no valor maior que 2 revela a concomitância entre ADC e ADF junto ao 

valor de FR entre 30 e 200ng/ml. (NAIRZ, 2016) 

Assim, nossos achados revelam a confirmação da maioria da população com 

ADC em concomitância a ADF dentre os achados da investigação da anemia 

carencial. Revelando assim, a necessidade de investigar a presença de ADC nesta 

população de portadores de úlceras de membros inferiores durante seu 

acompanhamento no ambulatório com o intuito de evitar as consequências da 

anemia principalmente no processo de cicatrização das feridas. 
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7.  CONCLUSÃO  

 

Apesar dos achados de anemias hereditárias serem correspondentes ao 

observado na literatura para populações de um modo geral, estudos mais 

aprofundados sobre a deficiência da G6PD e a pesquisa de membranopatias foram 

necessários, uma vez que não há estudos comparativos recentes de prevalência. 

Os resultados de anemias carenciais encontram-se provavelmente 

subestimados, o que reforça a necessidade da realização de exames 

complementares para a identificação das suas ocorrências e o direcionamento da 

melhoria das condições alimentares e acompanhamento clínico dos que 

necessitarem.  

A prevalência da anemia é considerável no grupo de pacientes com UCMI, o 

que sugere que não se pode descartar sua investigação laboratorial nesta 

população, visando melhor apoio clínico destes pacientes. 
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ANEXO 1 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - UFF 
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APÊNDICE 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL DA PRESENÇA DAS 

PRINCIPAIS ANEMIAS CARENCIAIS E HEMOLÍTICAS HEREDITÁRIAS EM 

PORTADORES DE ÚLCERAS CRÔNICAS DE MEMBROS INFERIORES 

Pesquisador Responsável: HYE CHUNG KANG.   

Aluna responsável: EMILLY FREIRE NOVAES SILVA. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: DEPARTAMENTO DE 

PATOLOGIA – UFF. 

Telefones para contato: (21) 26299096. 

CAAE: 64109316.0.0000.5243 

 

Nome do voluntário:_______________________________________________. 

Idade:______ anos.                                                     R.G.:_________________ . 

 

            O(A) SR. (ª) ESTÁ SENDO CONVIDADO(A) A PARTICIPAR DO 

PROJETO DE PESQUISA “INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL DA PRESENÇA 

DAS PRINCIPAIS ANEMIAS CARENCIAIS E HEMOLÍTICAS HEREDITÁRIAS EM 

PORTADORES DE ÚLCERAS CRÔNICAS DE MEMBROS INFERIORES”, DE 

RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR HYE CHUNG KANG.  

A anemia é uma condição que causa cansaço, mal estar e tontura, mas que 

pode passar despercebido pelo paciente, apesar de sua identificação pelo 

hemograma. Alguns tipos de anemia de caráter carencial e hereditário apresentam 

associação com as úlceras crônicas de perna. Por isso, gostaríamos de investigar a 

presença das anemias em pacientes com úlceras crônicas de perna para avaliar a 

contribuição da anemia para a gravidade das úlceras, através de técnicas adicionais 

e mais específicas que o hemograma. 

 A sua participação nessa pesquisa consistirá em fornecer uma amostra de 

sangue (6 a 15 mL), que será coletada por pessoal especializado, no ambulatório 

de curativos onde foi convidado a participar. Este procedimento não implica nenhum 
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risco, pois faz parte dos procedimentos de rotina para a coleta de sangue, para o 

qual já estão habituados a realizar. A coleta de sangue pode acarretar algum 

incômodo ou deixar uma pequena mancha roxa. Asseguramos que todos os 

cuidados serão tomados e providenciaremos assistência em caso de intercorrência. 

O (a) Sr (a) terá acesso aos resultados dos exames, se assim o desejar, na 

próxima data de retorno ao ambulatório, em torno de 30 a 45 dias após a coleta do 

material ou após a conclusão da pesquisa. Caso necessite do resultado pode 

solicitar a urgência, que será fornecido, se o mesmo estiver finalizado. 

Solicitamos a autorização para acessarmos os seus registros médicos em 

prontuário, para obtenção de informações que auxilie a condução do estudo. Mas 

garantimos que as informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e 

sigilosas. Os resultados serão divulgados em apresentações ou publicações com 

fins científicos o educativos, jamais revelando sua identidade. 

Para conhecimento do histórico das lesões e aspectos pessoais e sociais que 

contribuam ao entendimento do quadro, gostaríamos que respondessem um breve 

questionário aberto com duração de aproximadamente 10 minutos, após a 

concordância em participar do projeto. Este questionário complementará as 

informações do prontuário, sendo importante para compor o quadro apresentado 

pelo paciente. 

Todas as amostras utilizadas no estudo serão autoclavadas e descartadas 

após a realização dos ensaios laboratoriais. 

Pode nos contatar a qualquer momento para solicitar esclarecimentos e/ ou 

saber sobre o andamento do estudo, pelo telefone 26299096. A recusa em participar 

do projeto ou a mudança de ideia sobre a sua participação, pode retirar a 

autorização a qualquer momento, o que não afetará sua relação com o Hospital, seu 

tratamento, laboratório ou universidade.  

A sua participação não é obrigatória, mas voluntária. Você pode se recusar a 

participar da pesquisa sem que este fato cause qualquer constrangimento ou 

prejuízo na assistência médica continuada prestada pelo HUAP. Os pesquisadores 

se obrigam a não revelar a identidade do paciente em qualquer publicação 

resultante deste estudo. Os exames e procedimentos aplicados serão gratuitos. A 

participação neste estudo poderá não trazer benefícios diretos para você, mas 
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estará contribuindo para aumentar os conhecimentos em relação à anemia e às 

úlceras crônicas de membros inferiores. Qualquer outra pesquisa será realizada 

somente após sua autorização e após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do HUAP. 

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações 

específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

EU DECLARO TER SIDO INFORMADO E CONCORDO EM PARTICIPAR, COMO 

VOLUNTÁRIO, DO PROJETO DE PESQUISA ACIMA DESCRITO. 

NOME DO PACIENTE_________________________________________________ 

RG Nº:_______________________. 

Nº DO PRONTUÁRIO _____________________. 

Rio de Janeiro, ____________/___________/___________ 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do paciente 

 

_________________________________________________________ 

Nome da testemunha 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE 2 

FICHA CLÍNICA 

 

DADOS DO PARTICIPANTE 

 

Nº DO PRONTUÁRIO: _______________ CÓDIGO DO PARTICIPANTE: ______________ 

NOME: ___________________________________________________________________ 

SEXO: (   ) M   (   ) F     DATA DE NASCIMENTO:  ____/____/______  COR: ____________ 

FILIAÇÃO:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

TELEFONE: _____________ CELULAR:_______________ CPF/RG:__________________       

DATA DE INÍCIO: ____/____/____ NATURALIDADE: _________. ESTADO CIVIL:________ 
__________.       

 
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

  
 Ter idade superior a 18 anos, sem distinção de sexo. 

 

 Apresentar úlceras crônicas de membros inferiores com tempo de evolução 

maior que 12 semanas. 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

  
 Condição de gravidez ou amamentação; 
 
  Suspeita de malignidade da úlcera; 
 
 Ter recebido transfusão sanguínea nos últimos 3 meses 
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QUESTIONÁRIO AO PARTICIPANTE 

Doença crônica: (    ) Não  (    ) Sim.  Qual (is)?   ____________________________ 

Qual o diagnóstico das lesões? __________________________________________ 

Tempo de histórico das lesões:_____ (período desde o início da primeira ocorrência) 

Recorrência das úlceras: (    ) Não (    ) Sim Quantas vezes (tempo):_____________ 

Tempo de duração da lesão não cicatrizada:________________________________ 

Possui algum membro familiar com feridas: (    ) Não (    ) Sim Quais:_____________ 

Locais de acompanhamento da lesão: _____________________________________ 

Etilista: (   ) Não  (    ) Sim; Quantas vezes (tempo):___________________________ 

Tabagista: (   ) Não  (    ) Sim; Quantas vezes (tempo):________________________ 

 

DADOS DO PRONTUÁRIO 

Cadastro no HUAP: _________________________. 

Tempo de registro no HUAP: ____________________________________. 

Doença de base: (    ) Não (   ) Sim  

Qual (is)? (Ano do diagnóstico) __________________________________________ 

Qual o diagnóstico das lesões? __________________________________________ 

Tempo de histórico das lesões:_____ (período desde o início da primeira ocorrência) 

Recorrência das úlceras: (    ) Não (    ) Sim Quantas vezes (tempo):_____________ 

Tempo de duração da lesão não cicatrizada:________________________________ 

Locais de acompanhamento da lesão: _____________________________________ 

Ambulatórios de acompanhamento no HUAP:_______________________________ 

___________________________________________________________________ 

ACOMPANHAMENTO DAS LESÕES 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

EXAMES LABORATORIAIS 
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Ocorrência de quadro/indicativo de anemia: (   )Não   (   )Sim. Quantas vezes:_____ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

EXAMES LABORATORIAIS 

 

I. HEMOGRAMA   
 

PARÂMETROS 
DATAS DE VERIFICAÇÃO DE PRONTUÁRIO 

     

Hemácias      

Hb (g/dl)      

Ht (%)      

VCM (mm3)      

HCM (pg)      

CHCM (g/dl)      

RDW (%)      

PDW (%)      

Reticulócitos      

Plaquetas      

Leucócitos      

Segmentados      

Bastões      

Linfócitos      

Linf. Atípicos      

Monócitos      

Eosinófilos      
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Basófilos      

Mielócitos      

Metamielócitos      

 
 

II. EXAMES PARA VERIFICAÇÃO DE ANEMIAS CARENCIAIS 
 

PARÂMETROS 
DATAS DE VERIFICAÇÃO DE PRONTUÁRIO 

     

Vitamina B12      

Ácido fólico      

Ferro sérico      

Ferritina      

Transferrina      

TIBC      

 

III. BIOQUÍMICA 
 

PARÂMETROS 
DATAS DE VERIFICAÇÃO DE PRONTUÁRIO 

     

Bilirrubina 
Total 

     

Bilirrubina 
Direta 

     

LDH      

 

OBSERVAÇÕES: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

HISTÓRIA DA CLÍNICA 
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APÊNDICE 3 – Fluxograma do delineamento metodológico 

 


