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RESUMO 

O desenvolvimento de anemia é frequentemente observado em pacientes com 
câncer. Geralmente ocorre por vários motivos, dos quais a deficiência de ferro é um 
mecanismo importante. Pode ser imperfeito, por perdas nas reservas de ferro, ou 
funcional, por falta de suporte e presença de ferro. Junto com os sintomas associados 
aos baixos níveis de hemoglobina, como falta de ar, palpitações e tonturas, a anemia 
tem um efeito negativo na sobrevida e aumenta a fadiga relacionada ao câncer. Todos 
os pacientes com câncer e anemia devem ter seus níveis de ferro medidos e o trabalho 
diagnóstico deve ser orientado pelo tipo de tumor e pelos sinais e sintomas do 
paciente. A deficiência funcional de ferro também está associada a uma menor 
resposta aos agentes estimuladores da eritropoiese durante o tratamento e já existem 
evidências na literatura do uso de suplementação interna de ferro para melhorar a 
resposta hematopoiética.  
 

Palavras-chave: Anemia; ferro; câncer. 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

The development of anemia is often seen in cancer patients. It usually occurs for a 
variety of reasons, of which iron deficiency is an important mechanism. It can be 
imperfect, due to loss of iron reserves, or functional, due to lack of support and 
presence of iron. Along with symptoms associated with low hemoglobin levels such as 
shortness of breath, palpitations and dizziness, anemia has a negative effect on 
survival and increases cancer-related fatigue. All patients with cancer and anemia 
should have their iron levels measured and diagnostic work should be guided by the 
type of tumor and the patient's signs and symptoms. Functional iron deficiency is also 
associated with a reduced response to erythropoiesis-stimulating agents during 
treatment and there is already evidence in the literature for the use of internal iron 
supplementation to improve the hematopoietic response. 
 

 
Keywords: Anemia; iron; cancer. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (2019), o câncer é o crescimento desordenado 

de células que invadem órgãos e tecidos. Essas células doentes podem espalhar-se 

para outras regiões, o que conhecemos como metástase. 

Atualmente, existem mais de 100 tipos de câncer na literatura médica mundial. 

(BARROS, 2019). A Organização Mundial da Saúde (OMS) em setembro de 2018 

publicou uma nota informativa que relata que o câncer é a segunda principal causa de 

morte no mundo e é responsável por 9,6 milhões de mortes em 2018. A OMS estima, 

ainda, para o ano de 2030, 21,4 milhões de casos incidentes, 13,2 milhões de mortes. 

(OMS, 2018). 

A descoberta do câncer ocasiona um grande impacto na vida do paciente, isso porque, 

historicamente, os índices de mortalidade relacionados a essa patologia são 

consideravelmente elevados, apesar de todos os avanços (BATISTA, MATTOS, 

SILVA, 2015, p. 505).  

Apesar dos avanços obtidos no que diz respeito ao diagnóstico e ao tratamento do 

câncer, esse envolve características diferenciadas de outras doenças crônicas. Além 

dos aspectos físicos alterados, como dor, efeito adverso da terapia e mutilações 

(VICENZI et al, 2013, p. 410). 

 Vários processos sociais contribuíram para essas mudanças: o desenvolvimento do 

conhecimento médico, novas tecnologias diagnósticas e terapêuticas, transições 

demográficas e epidemiológicas, desenvolvimentos na urbanização e industrialização, 

especialização médica, etc. A anemia é caracterizada pela Organização Mundial da 

Saúde como uma baixa no percentual de hemoglobina no sangue (assim sendo o 

pigmento que dá coloração nos glóbulos vermelhos), afetando o transporte de 

oxigênio para os órgãos, essa queda da hemoglobina muitas vezes ocorre ao longo 

de uma carência de nutrientes essenciais ao organismo.  No Brasil, as primeiras 

iniciativas médicas de combate à doença surgiram na década de 1920, mas foi apenas 

na década de 1940, no contexto do desenvolvimento de novas tecnologias 

diagnósticas e terapêuticas e da expansão da medicina hospitalar, que o câncer 

passou a ser considerado um problema de saúde pública, ou seja, uma doença que 

deve ser alvo de ações coordenadas ou cometidas por setores do Estado (TEIXEIRA, 

NETO, 2015). 
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A anemia é um problema recorrente em pacientes com câncer. Até 70% desses 

pacientes apresentam anemia em algum momento da doença ou do tratamento. A 

gravidade da doença depende do tipo de tumor, da idade do paciente, do estágio da 

doença, do tipo e da força do medicamento na progressão de cada patologia. Existem 

poucos detalhes na literatura sobre a prevalência da deficiência de ferro em pacientes 

com câncer. Um estudo examinou os parâmetros hematológicos em pacientes com 

câncer que deveriam iniciar o tratamento com AEE (agentes estimuladores de 

eritropoese). (CALABRICH, KATZ, 2010). Em um estudo com 2.192 pacientes com 

câncer e Hb <11 g/dL, 17% dos casos com ferritina sérica <100 ng / mL, saturação de 

transferrina <20% e conteúdo de hemoglobina reticulocitária (CHbR) <32 g / dL foram 

detectados em 59% sensibilidade e 27% dos pacientes, respectivamente. Conforme 

discutido anteriormente, o desenvolvimento de anemia em pacientes com câncer é 

um processo complexo. A deficiência de ferro é um dos mecanismos envolvidos, que, 

por si só, é causada por uma série de fatores. Estudos aprofundados ainda são 

necessários para explicar a incidência de deficiência de ferro. (CALABRICH, KATZ, 

2010). 

 

Objetivo 

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão bibliográfica sobre a deficiência de 

ferro em pacientes com câncer. 

 

 

Materiais e métodos 

Trabalho fundamentado em revisão bibliográfica, buscando artigos e trabalhos dos 

últimos anos em idiomas de inglês e português, publicados em plataformas de busca 

como: SciELO, Google Acadêmico, PubMed, Elsevier, Revista Brasileira de 

Hematologia e Hemoterapia. 

Essa Revisão de literatura foi feita com intuito de conhecimento científico sobre o tema 

proposto, com uso de palavras chaves designadas a amplificar a busca como: anemia, 

anemia ferropriva, câncer, deficiência de ferro.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1. Conceito e caracterização do câncer 

Na literatura os primeiros indícios do câncer surgem ainda na era da mitologia onde 

Hipócrates que inventou o primeiro nome para a doença, karkinos associando o 

mesmo a forma do tumor que se parecia com a de um caranguejo. A descrição mais 

antiga em que foram encontrados oito casos de tumores na mama foi no Egito em 

meados de 1600 a.c. Em relação aos estudos e avanços para o tratamento e cura da 

doença ainda continuam sendo escassos, até o século passado pouco se conhecia 

sobre tal apenas esse século que as pesquisas na área foram ganhando maior 

visibilidade. (KERSUL, 2014). 

Entende-se o câncer como uma doença crônica, um grave problema de saúde pública, 

na qual representa um crescimento desordenado de células onde os tecidos e órgãos 

são invadidos pelas mesmas. Essas células quando divididas rapidamente, tendem a 

ser muito agressivas e incontroláveis, dando início à formação de tumores podendo 

ser espalhados para outras regiões do corpo. O principal fator para haver diversos 

tipos de câncer é a correspondência com as células para cada tipo de célula a um tipo 

de câncer, uma causa utilizada para fazer a diferenciação desses tumores são a 

velocidade com que essas células se multiplicam e sua capacidade de invadir outros 

órgãos com a mesma rapidez. (INCA, 2019). 

Desde os primeiros casos até os dias de hoje não se possui uma única causa 

específica para associar ao diagnóstico do câncer fazendo com que se associe a 

doenças com causas internas de base genética, imunológica e hormonal, como 

também se associa a fatores externos, às diversas condições provenientes do meio 

ambiente relacionando os dados mais recentes as mudanças ocorridas no meio 

ambiente através do homem dentre vertentes ligadas ao estilo de vida. As causas 

externas acabam por se interligar, pois, os estudos apontam que mudanças no 

organismo acontecem para que o mesmo se proteja da agressividade do meio 

ambiente. (INCA, 2018). 

Os sintomas costumam variar a depender do tipo de câncer, mas, em sua grande 

maioria costumam obter sintomas iniciais discretos com variabilidade em relação aos 

locais, sendo importante atentar-se a glândulas que aparecem em partes específicas 

do corpo e não desaparecem com facilidade dentre quaisquer sinais que são anormais 

dentro de seu cotidiano. Diante do diagnóstico são comuns reações de tristeza, a 
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depender da personalidade do sujeito este diagnóstico pode vir a afetar também sua 

personalidade, suas relações, seu humor dentre vários outros fatores. (KERSUL, 

2014). 

Em decorrência do diagnóstico se deve procurar de imediato os tratamentos 

necessários para a estabilização da doença e com os avanços que ocorrem 

gradualmente em relação a terapêutica utilizada os indícios de sobrevivência tem 

crescido de forma considerável. O principal método utilizado para tratar o câncer no 

princípio foi às cirurgias que ainda nesse século são bastante utilizadas, porém, a 

outros métodos como a quimioterapia e radioterapia sendo os mais utilizados tanto 

antes da cirurgia como pós e também em casos onde não se vê o método cirúrgico 

como opção. (KERSUL, 2014). 

Em suma o médico que fará o acompanhamento do indivíduo vai disponibilizar o 

melhor tratamento para corresponder às necessidades do caso em questão, deixando 

como registro que há também outros métodos medicamentosos e a transplante de 

medula mais utilizada em casos de leucemia. Um detalhe significativo para registro é 

o referente à implantação de acesso ao SUS para pacientes que possuem a 

necessidade do tratamento, não levando em consideração a influência do paciente ou 

sua capacidade de locomoção, mas sim, sua necessidade. (KERSUL, 2014). 

Alguns pacientes que adentram nessa situação acabam por demonstrar um agravo no 

quadro afetivo desencadeando até um possível transtorno de adaptação ou 

ajustamento, como podemos identificar esses casos em pacientes que ficam 

deprimidos, com mal-estar, acabam por diminuir a qualidade de vida se desligando de 

forma geral das suas atividades cotidianas.  

Como em grande parte dos casos os familiares que tomam a frente ao cuidado desse 

paciente, esses por sua vez acabam acarretando algumas dessas características que 

propiciam na diminuição de sua qualidade de vida, nos levando a um viés de 

preocupação não só com o paciente acometido pela doença, mas, também pelo seu 

cuidador. (KERSUL, 2014). 

O câncer é uma doença que de forma agressiva, ao decorrer de seu avanço 

proporciona ao indivíduo que lhe é acometido, alterações em aspectos físicos e 

psicológicos, com uma série de limitações, exigindo que este paciente esteja em 

constante esforço adaptativo, onde lhe é imposto um novo estilo de vida, repleto de 

fatores estressores por isso se faz necessário o apoio emocional a esse sujeito e 
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também a sua família, pois, esse apoio propicia um contato maior do médico que está 

acompanhando o tratamento do doente fazendo com que se possa por meio 

interventivo criar estratégias que faça com que as pessoas envolvidas na situação 

busquem meios para tornar a caminhada mais leve e para que sua vida não se 

modifique completamente, o que só agrava o problema. Tal contato ajuda na relação 

estabelecida com a equipe médica e seus pacientes e familiares. (CARVALHO, COLS, 

2008).  

Para os autores Batista, Mattos, Silva (2015, p. 501) é essencial aprofundar os 

conhecimentos que abarcam o adoecimento oncológico, a fim de identificar as 

dificuldades vivenciadas pelos pacientes e familiares nesse processo. (BATISTA, 

MATTOS, SILVA, 2015, p. 501) Devido ao aumento dos casos de câncer e casos de 

óbitos a nível global, o profissional de saúde se tornou ferramenta fundamental para 

levar informação, prevenção, promoção e assistência à população.  

 
 

2.2 Oncologia 
 

  O câncer lidera as causas de morte no mundo e, entre mulheres, o tumor de 

mama é o mais prevalente, inclusive no Brasil. É a maior causa de morte por câncer 

nas mulheres em todo o mundo, com cerca de 520 mil mortes estimadas para o ano 

de 2012, sendo a segunda causa de morte por câncer nos países desenvolvidos, atrás 

somente do câncer de pulmão, e a maior causa de morte por câncer nos países em 

desenvolvimento. (OHL, et al. 2016). 

O desenvolvimento do câncer de mama é decorrente de vários fatores, como os 

biológicos e ambientais, com destaque àqueles relacionados à idade, aspectos 

endócrinos e genéticos. O câncer de mama de caráter hereditário (predisposição 

genética) corresponde a cerca de 5-10% do total de casos. Já em relação aos fatores 

idade e endócrinos, o aumento do risco está associado à história de menarca precoce 

(idade da primeira menstruação menor que 12 anos), menopausa tardia (após os 50 

anos), primeira gravidez após os 30 anos, nuliparidade e terapia de reposição 

hormonal pós-menopausa, principalmente se prolongada por mais de cinco anos. 

(OHL, et al. 2016). 

O paciente com doença crônica, que necessita de visitas regulares ao hospital, pode 

vivenciar dificuldades e obstáculos em sua vida social e familiar, por exemplo, 
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restrição da vida social, faltas escolares frequentes e aumento da ansiedade e tensão 

familiar. Com o crescente envelhecimento populacional, as doenças crônicas não 

transmissíveis aumentaram, sobretudo, o câncer. (COELHO, 2019). 

O câncer ocorre por meio de modificações genéticas celulares, conhecidas como 

neoplasias ou células cancerosas, que se multiplicam de forma descontrolada e 

podem invadir outros tecidos e órgãos por meio da circulação sanguínea e do sistema 

linfático. Essas células têm características variáveis em comparação com as células 

normais e, portanto, têm recursos especiais que afetam o tamanho e a função das 

células. (CASTANHEL, LIBERALI, 2018). 

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer - INCA, o Câncer é o nome dado a 

um conjunto de mais de cem doenças que têm em comum o crescimento desordenado 

(maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se 

(metástase) para outras regiões do corpo. (BRASIL, 2016). 

Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e 

incontroláveis, determinando a formação de tumores (acúmulo de células cancerosas) 

ou neoplasias malignas. Por outro lado, um tumor benigno significa simplesmente 

uma massa localizada de células que se multiplicam vagarosamente e se assemelham 

ao seu tecido original, raramente constituindo um risco de vida. (BRASIL, 2016). 

Os diferentes tipos de câncer correspondem aos diferentes tipos de células do corpo. 

Existem muitos tipos de câncer de pele porque a pele contém mais de um tipo de 

célula. Se o câncer começa nos tecidos epiteliais, como pele ou membranas mucosas, 

é chamado de carcinoma. Se começar nos tecidos conjuntivos, como osso, músculo 

ou cartilagem, é denominado sarcoma. (BARROS et.al. 2019). 

2.3 Causas 
 

O desenvolvimento de anemia em pacientes com câncer é multifacetado. Diferentes 

mecanismos como perda de sangue, aumento da depleção de glóbulos vermelhos ou 

diminuição da produção, podem coexistir na mesma doença. A deficiência de ferro 

prejudicada ou relacionada causa anemia significativamente nesta população. 

(SILVA, 2020). 

O sangramento externo é uma manifestação clínica que pode ocorrer em pacientes 

com tumores intraluminais, como primário ou metastático nas vias gastrointestinal e 

geniturinária. Ocorrem na forma de melena, hematêmese, hemoptise, hematúria e 
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menorragia. A perda de sangue pode ser aguda ou crônica e levar a uma diminuição 

progressiva dos estoques de ferro, resultando em anemia. O câncer de cólon é um 

tumor que frequentemente causa sangramento oculto no trato gastrointestinal, 

geralmente ocorrendo no cólon direito. Os coágulos sanguíneos também podem ser 

internos e ocorrer em tumores que se formam no fígado ou na costa. (BRASIL, 2016). 

 Outro mecanismo associado à anemia por deficiência de ferro em pacientes com 

câncer é a capacidade reduzida de extrair ferro do trato gastrointestinal, 

especialmente em tumores que envolvem a mucosa do duodeno ou jejuno, local de 

captação de ferro. A deficiência da mucosa pode ser causada diretamente pelo 

câncer, como no linfoma, ou por substâncias produzidas por eles, como a amilóide no 

mieloma múltiplo. Também não é incomum que pacientes com câncer sejam 

submetidos a cirurgias urinárias que podem causar deficiência de ferro, como 

gastrectomias totais ou parciais ou lavagem gástrica. (BARROS et.al. 2019). 

Manifestações hematológicas, como coagulopatias, anemia hemolítica auto imune, 

anemia hemolítica microangiopática, anemia ferropriva, podem ocorrer em pacientes 

com câncer e levar ao desenvolvimento de deficiência de ferro. (CASTANHEL, 

LIBERALI, 2018). 

A deficiência de ferro em pacientes com câncer também pode estar relacionada, 

devido a alterações no metabolismo do ferro. A "deficiência funcional" ocorre devido 

à retenção de ferro nos macrófagos e à deficiência de ferro que existe para a 

eritropoiese, apesar do fato de haver ferro suficiente no sistema reticuloendotelial. 

(CARVALHO; COLS, 2008).  

A proteína de fase aguda, hepcidina, é agora considerada a principal responsável por 

essa alteração no metabolismo do ferro, pois é causada por macrófagos, levando a 

uma diminuição na captação intestinal de ferro e na liberação de ferro. As citocinas 

liberadas durante os processos inflamatórios, especialmente a IL-6, podem aumentar 

a produção de hepcidina com diminuição da deficiência universal de ferro. Numerosos 

estudos demonstraram que a quimioterapia aumenta a produção de citocinas 

defeituosas, incluindo o IL-6. Além dos resultados mencionados acima, outro efeito é 

a baixa biodisponibilidade do ferro, que é administrado por via oral a pacientes com 

câncer. (KERSUL, 2014). 
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Figura 1. Fisiopatologia da deficiência funcional de ferro no câncer 

 

2.4 Metabolismo do ferro 

 

O ferro é um mineral essencial para a homeostase do organismo, tornando-se para o 

transporte de oxigênio, na síntese de DNA, e no metabolismo energético, 

indispensável. O ferro usado pelo organismo é obtido através da reciclagem de 

hemácias senescentes, e da dieta em forma heme e não-heme (orgânica e 

inorgânica), desse modo a concentração de ferro absorvido é regulado conforme a 

carência do organismo.  (GROTTO, 2008). 

Uma dieta normal é ingerido de 13 a 18 mg de ferro diariamente, é absorvido dentre 

1 a 2mg de ferro por uma dieta inorgânica ou na forma heme, sendo assim a absorção 

ocorre pelo epitélio duodenal, no período menstrual perdem ferro por sangramento e 

uma perda relevante por descamação de células intestinais. Destaca-se a importância 

da ingestão de ferro de forma heme (Fe2+) ou ferro não heme (Fe3+), sua prevalência 

para homeostase perfeita, tal como não falte ferro e não tenha excesso, nesse 

processo vários hormônios, proteínas e células transportadoras encontram-se 

envoltos. (GROTTO, 2008). 

Além dos níveis reduzidos de hemoglobina, ocorrem também alterações nos índices 

hematimétricos, parâmetros hematológicos que permitem classificar a anemia de 

acordo com os valores do volume corpuscular médio (VCM) e da hemoglobina 

corpuscular média (HCM). Através do VCM e HCM, a anemia pode ser classificada 

como microcítica e hipocrômica quando apresentar redução nos dois índices, 

normocítica e normocrômica para anemias com VCM e HCM na faixa de normalidade, 
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e macrocíticas e normocrômicas para casos onde há elevação no VCM enquanto que 

o HCM permanece normal. (KERSUL, 2014). 

Entre as causas de anemia, a deficiência de ferro é a mais frequente das relacionadas 

com uma carência nutricional, manifestando-se através da baixa nas reservas de ferro, 

redução do ferro sérico, pouca saturação de transferrina e diminuição do hematócrito, 

que repercutem na forma de microcitose, hipocromia e anisocitose, com consequente 

complicações na distribuição de oxigênio pelo organismo. (GROTTO, 2008). 

 

 

2.5 Repercussões clínicas 
 
A anemia resulta em uma série de sintomas que podem afetar a condição física e 

funcional dos pacientes, o que tem impacto negativo no tratamento e na qualidade de 

vida. Os sintomas clínicos são variados, como falta de capacidade de exercício, 

cefaleia, dispneia, perda da libido, tonturas, palpitações, náuseas, depressão, função 

cognitiva. A redução subjetiva do bem-estar também interfere em outros aspectos 

socialmente enfermos do paciente, como a capacidade de trabalhar, socializar e 

participar de atividades de lazer. Numerosos estudos estabeleceram uma relação 

direta entre anemia e qualidade de vida. (COELHO, 2019). 

Um dos efeitos mais importantes da anemia é a fadiga, que tem impacto negativo na 

qualidade de vida. A fadiga é um dos sintomas mais comuns em pacientes com 

câncer, às vezes considerada mais importante do que náuseas ou vômitos. A 

alienação pode levar a manifestações físicas, psicológicas e cognitivas. (INCA, 2018). 

Yellen provou e aprovou dois instrumentos que medem os efeitos da fadiga e outros 

sintomas relacionados à anemia em pacientes com câncer: 1) a medição FACT-F 

(Avaliação Funcional da Terapia Externa do Câncer); 2) O teste FACT-Anemia (FACT-

An), que inclui o teste FACT-F e perguntas sobre anemia não relacionada à fadiga. A 

presença de níveis elevados de hemoglobina foi associada a menos fadiga e melhor 

qualidade de vida. (CALABRICH, AKNAR F. C. e KATZ, 2010). 

Outro aspecto importante é o efeito da anemia no prognóstico do paciente. Numerosos 

estudos demonstraram que a oxigenação insuficiente no local do tumor e / ou baixos 

níveis de hemoglobina estão associados a piores desfechos em pacientes tratados 

com radioterapia. A oxigenação dos tecidos prejudicada leva à produção de fatores 

angiogênicos que podem inibir a progressão do tumor. A anemia também está 
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associada ao aumento da mortalidade. No entanto, não está claro se a anemia 

contribui diretamente para um pior prognóstico ou se é apenas um sinal de doença 

avançada. (TEIXEIRA; NETO, 2015). 

Os sintomas de anemia incluem fadiga por deficiência de ferro, erupção cutânea, 

fraqueza, inquietação, dor de cabeça, dormência ou formigamento, mãos e pés frios, 

irritabilidade, inflamação ou dor na língua, unhas molhadas, aumento da frequência 

cardíaca e diminuição da coordenação. O ferro determina a cor e o tamanho dos 

eritrócitos; da mesma forma, os glóbulos vermelhos na anemia por deficiência de ferro 

parecem hipocrômicos ("cor baixa") e microscópicos ("pequenos") sob exame 

microscópico (Urrechaga 2009). Os resultados do teste de hemograma completo 

fornecem informações que podem ajudar a diagnosticar a anemia por deficiência de 

ferro: contagem corpuscular média baixa (MCV) com glóbulos vermelhos 

"microcíticos" e hemoglobina corpuscular média baixa (MCH) com glóbulos vermelhos 

baixos (MCH) de “sangue hipocrômico ” (Laboratory Corporation ofAmerica 2013a). 

Outro sintoma da anemia por deficiência de ferro é o nível de ferritina sérica (Weiss 

2005; WHO 2011b). A ferritina, uma proteína retentora de ferro, é regulada 

diretamente de acordo com o estado do ferro. À medida que os estoques de ferro do 

corpo diminuem, a ferritina atua como um sinal sensível de deficiência de ferro (Weiss 

2005; Clark 2008). 

A ADC (Anemia de Doença Crônica) geralmente não é uma forma grave de anemia; 

portanto, os sintomas de anemia geralmente são leves. Assim, os sintomas mais 

proeminentes associados à ADC são os de doença crônica subjacente (Merck 2011). 

É importante distinguir entre ADC e anemia ferropriva, pois o principal tratamento para 

a anemia ferropriva, pode ser prejudicial em pacientes com ADC que já podem ter 

níveis elevados de ferro. Em ambas as condições, a saturação da hemoglobina e da 

transferrina é baixa; na anemia por deficiência de ferro, isso ocorre porque todos os 

estoques de ferro do corpo são baixos, e na ADC, isso ocorre porque o ferro foi 

removido do sangue. A transferrina é uma proteína de ligação ao ferro encontrada no 

sangue e a "saturação da transferrina" representa a taxa de transporte do ferro. O 

nível de ferritina sérica pode ser usado para diferenciar entre as duas doenças. 

(ALLEMANI, 2018) 
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Anemia por deficiência de vitaminas. Junto com os sintomas de deficiência de ferro, a 

anemia por deficiência de vitaminas está associada à perda de peso, diarreia, 

fraqueza muscular e estresse emocional ou esquecimento (MayoClinic 2011h). 

A deficiência de folato causa anemia megaloblástica, um tipo de anemia em que os 

glóbulos vermelhos se tornam aumentados ou "macrocíticas" (aumento de MCV) no 

exame microscópico. Os glóbulos vermelhos aumentam devido à síntese anormal de 

DNA nos progenitores dos glóbulos vermelhos, o que leva ao crescimento negativo 

dos eritrócitos (Khanduri 2007). A taxa normal de folato no sangue vermelho é 499-

1504 ng / ml (Laboratory Corporation ofAmerica 2013b). 

Os sintomas de anemia celular incluem dor (especialmente nas costas e joelhos), 

fadiga, diminuição da tolerância ao exercício e rigidez (MayoClinic 2011d; Parsh 

2012). As células agudas são validadas por meio de um teste laboratorial denominado 

eletroforese de hemoglobina, que permite uma avaliação cuidadosa da estrutura da 

hemoglobina em uma amostra de sangue. (Lanzkron, 2010). 

 

 

2.6 Abordagem diagnóstica 
 

A deficiência de ferro em pacientes com câncer é mais frequentemente manifestada 

por baixa saturação de transferrina (SAT) (<20%) e conteúdo de hemoglobina 

reticulocitária (CHbR) (<26 pg / célula). A dose de ferritina sérica pode ser falsa 

elevada em pacientes com câncer porque é uma proteína de fase sólida; No entanto, 

valores menores que <15 ng / mL são muito específicos para a detecção de deficiência 

de ferro, embora não muito sensíveis. A proporção de hemácias hipocrômicas também 

é um sinal importante de deficiência funcional de ferro. (OHL, et al. 2016).  

O estudo das causas da deficiência de ferro em pacientes com câncer está 

relacionado às manifestações clínicas apresentadas, bem como ao tipo e localização 

do câncer. Em primeiro lugar, é necessário identificar o mecanismo responsável pela 

deficiência de ferro, como sangramento, hemólise intravascular ou desidratação. 

Como exame preliminar, níveis séricos de bilirrubina e haptoglobina, teste de Coombs, 

teste de sangue oculto nas fezes, análise de urina I, função hepática e renal, e 

coagulograma devem ser solicitados. O sequenciamento dos testes de ocupantes 

deve ser orientado por uma combinação dos resultados acima com os sinais e 
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sintomas do paciente, a fim de evitar custos e dores desnecessários. (OHL, et al. 

2016).  

 

2.7 Prevenção 
 

O ferro administrado por via oral é menos absorvido nas doenças inflamatórias 

crônicas e na insuficiência renal, fato também questionável em pacientes com câncer. 

No entanto, altas doses de ferro oral causam sintomas gastrointestinais que abrem 

caminho para a baixa adesão ao seu uso nessa população doente. Devido à eficácia 

do ferro parenteral em doenças renais inflamatórias e crônicas, seu uso está cada vez 

mais sendo estudado na oncologia. (KERSUL, 2014). 

Estudos randomizados avaliaram o benefício da administração de ferro endovenoso 

associada ao uso de eritropoetina (EPO). Em 2004, Auerbachet al. avaliaram o uso 

do ferro associado a EPO em 157 pacientes portadores de câncer em quimioterapia 

e que possuíam Hb <10.5 g/dL associado a ferritina sérica < 200ng/dL ou SAT < 19%. 

O aumento dos níveis de hemoglobina foi maior nos pacientes que receberam ferro, 

principalmente na forma endovenosa (EV) (p<0.02), além deste grupo apresentar uma 

melhora significativa na qualidade de vida. Em outro estudo, 187 pacientes em 

quimioterapia e com ferritina sérica > 100 ng/dL ou SAT > 15% foram randomizados 

à EPO sem ferro, com ferro oral ou com ferro EV. O aumento dos níveis de Hb> 2g/dL 

ocorreu em mais pacientes que receberam ferro EV (73%) do que ferro oral (46%, 

p<0.01) ou sem ferro (41%, p<0.003). Recentemente, Bastitet al. randomizaram 396 

pacientes portadores de neoplasias não mielóides em quimioterapia e Hb< 11 g/dL 

para darbepoetina com ou sem ferro EV. A taxa de resposta hematológica 

determinada foi estatisticamente maior com uso do ferro combinado; houve também 

redução na necessidade de transfusão sanguínea. Outros dois importantes estudos 

demonstraram o papel do ferro EV associado a agentes estimuladores de eritropoiese 

(AEE) em pacientes sem deficiência de ferro. NCCN (NationalComprehensiveCancer 

Network) em todos os pacientes com câncer e deficiência de ferro completa devido à 

ferritina sérica <30 ng / mL e SAT <15%, ou relacionados àqueles tratados com 

ferritina sérica <300 ng / mL são recomendados. SAT <20%. As recomendações da 

American SocietyofClinicalOncology e da American SocietyofHematology são menos 

específicas, com evidências menos conclusivas. (ALLEMANI, 2018). 
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Portanto, em todos os pacientes com câncer que evoluem para o nível de anemia, é 

importante investigar se há deficiência de ferro. Se os parâmetros indicam baixos 

níveis de ferritina, saturação de transferrina ou conteúdo de hemoglobina dos 

reticulócitos, a deficiência de ferro é preferencialmente detectada por via parenteral. 

O ferro parenteral deve ser considerado em todos os pacientes que iniciarão o 

tratamento com AEE, pois a terapia combinada fornece uma resposta aumentada aos 

níveis elevados de hemoglobina. (KERSUL, 2014). 

 

2.8 - ANEMIA E CÂNCER 

 

Pacientes com câncer podem apresentar diversas alterações hematológicas. Cerca 

de 50% dos pacientes apresentam anemia, o que representa a maior causa de 

morbidade nessa população (Bron et al, 2001). A anemia é mais frequente em 

pacientes com câncer hematológicos do que com tumores sólidos e sua frequência 

aumenta à medida que a doença se torna mais grave (Skillings,1993). 

Um estudo epidemiológico conduzido no Canadá em que indivíduos com vários tipos 

de câncer foram estudados mostrou que 28% dos pacientes tornaram-se anêmicos 

em algum estágio da doença e 12% desses pacientes necessitaram de transfusão 

(Skillings et al, 1999). Na França um estudo com 1064 pacientes em quimioterapia 

(sem derivados de platina) para tratamento de câncer da região coloretal, de mama, 

de pulmão e ovário revelou que 37% dos pacientes apresentaram anemia (Coiffier et 

al, 2001). A prevalência foi relativamente baixa em pacientes com câncer coloretal e 

mama que recebem tratamento quimioterápico (10 a 20%), mas relativamente alta em 

pacientes recebendo tratamento quimioterápico para linfoma não Hodgkin, câncer de 

ovário e pulmão (50 a 60%) (Skillings et al, 1995). Em um levantamento feito na 

Europa com 15.367 pacientes com câncer, foi relatado que 67% deles tiveram anemia 

e que mais de 60% não receberam nenhum tratamento específico. (Harper e 

Littlewood, 2005). 

A prevalência e a gravidade da anemia associada ao câncer estão relacionadas com 

a agressividade, tipo e estágio do tumor, assim como com o tempo e a intensidade do 

tratamento (Obermair et al, 1998). 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Esse estudo foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica onde se tornou 

possível a compreensão do desenvolvimento do paciente e de sua necessidade de 

busca alternativa tanto na parte psicológicas como suas necessidades de viver como 

uma pessoa normal e não como uma pessoa doente que é visto de forma diferenciada, 

onde ele se sinta compreendido para uma melhor qualidade de vida, e para isso, use 

formas diferenciadas de enfrentamentos para que possa auxiliar nesse momento 

difícil.  

Cerca de 1/3 da população de pacientes com câncer estudada apresentou anemia e 

a forma mais frequente de anemia foi a Anemia Relacionada ao Câncer (ARC), 

seguida da Anemia de Doença Crônica (ADC) e finalmente da Anemia Ferropriva (AF). 

O diagnóstico diferencial entre os diversos tipos de anemia foi bastante dificultado 

devido à possibilidade da coexistência de diversos fatores etiológicos. O índice 

sTfR/log FTNA (Receptor solúvel da Transferrina dividido pelo logaritimo da Ferritina) 

foi o melhor indicador na diferenciação entre ADC e AF em pacientes com câncer. 

A atividade inflamatória foi mais evidente no grupo de pacientes com ADC.O processo 

inflamatório mediado por proteínas pró-inflamatório aparentemente exerce um efeito 

negativo sobre a eritropoiese e de maneira menos expressiva no metabolismo do 

ferro, contribuindo, assim, para o estabelecimento da ADC. 

A Neopterina, produto dos macrófagos estimulados pelo IFN, cuja determinação pode 

estimar a extensão do stress oxidativo e a ativação do sistema imune, mostrou níveis 

elevados em todos os grupos de pacientes com câncer. 

Não foi possível demonstrar a participação da hepcidina na anemia de pacientes com 

câncer utilizando a metodologia empregada.  
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