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e Ele fortalecerá o teu
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Salmo 27:14
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ABREVIATURAS

OMS

WHO

SUDS

C.S.

D.R.S.

- Organização Mundial de Saúde

- World Health Organization

- Sistema Unificado Descentralizado de Saúde

- Centro de Saúde

- Divisão Regional de Saúde

A.T.C.C.- The American Type Culture Collection

SMF

S~C

Hb

VCM

HCM

CHCM

F.S.

CTLF

Sat

A.F.

B12

n

N.S.

- Salário Mínimo Familiar

- Salário Mínimo Per Capita

- Concentração de Hemoglobina (g/dl)

- Volume Corpuscular Médio (~3)

- Hemoglobina Corpuscular Média (pg)

- Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média (%)

- Concentração do Ferro Sérico (~g/dl)

- Capacidade Total de Ligação com Ferro (~g/dl)

- Saturação da Transferrina (%)

- concentração do Âcido Fólico Sérico (ng/ml)

- Concentração da Vitamina B12 Sérica (pg/ml)

- Número de Amostra

- Não Significativa
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1. INTRODUÇÃO

A anemia é definida como a redução da capacidade de

transporte de oxigênio do sangue, devido à redução do número de

eritrócitos ou do conteúdo hemoglobínico, ou de ambos (FOREMAN,

1981) .
Segundo a Organização Mundial de Saude (1968, 1972) con

sidera-se existir anemia quando a concentração de hemog1obina for

inferior às seguintes cifras, ao nível do mar:

- crianças de 6 meses a 6 anos de idade 11,0 g/d1

12,0 g/d1

13,0 g/d1

12,0 g/dl

11,0 g/dl

- crianças de 6 a 14 anos de idade

- homens adultos
/

- mulheres adultas, não grávidas

- mulheres adultas, grávidas

A Organização Mundial de Saúde (OMS) verificou, em dife

rentes partes do mundo, que 21 a 80% das gestantes são anêmicas e

que 40 a 99% das gestantes apresentam deficiência de ferro (WHQ,

1968). Essa Organização refere-se à anemia severa e à desnutrição

como fatores que afetam o desenvolvimento da gravidez, afetando o

crescimento feta1 e o peso ao nascer, contribuindo
b

mente na mortalidade perinata1 (WHO, 1970).

significant~
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1.1. Classificação das anemias

Segundo ERSLEV (1983), as anemias podem ser classifica

das em anemias relativas ou absolutas, de acordo com a quantidade

de eritrocitos presentes.

As anemias relativas são provenientes da alteração na re

gulação do volume plasmático e não por alteração do volume eritro

citário. Já nas anemias absolutas há uma diminuição no conteúdo

eritrocitário e estas podem ser classificadas de acordo com crité

rios morfológicos ou critérios fisiopatológicos.

A classificação morfológica subdivide as anemias absolu

tas em: anemias macrocíticas, anemias normocíticas e anemias mi

crocíticas e hipocrômicas. Esta classificação, segundo o autor ci

tado acima, apresenta como vantagem o fato de enfatizar a impo!:

tância da observação microscópica direta dos eritrócitos e com is

so alertar para as possíveis. deficiências dé: Vitamina B12 e ác!

do fólico (anemias macrocíticas) ou deficiência de ferro (anemia

microcítica e hipocrômica). Esta tem como desvantagem o fato de

ser uma classificação estática, não sendo adequada para explicar

o mecanismo dinâmico e bioquímico das anemias.

A classificação fisiopatológica subdivide as anemias em:

anemias devido à diminuição de produção dos eritrócitos; e ane

mias devido ao aumento da destruição dos eritrócitos ou devido às

perdas sangfiíneas.

A anemia fisiológica da gravidez é considerada anemia re

lativa e as anemias nutricionais por deficiência de f~rro, ácidofó

lico e vitamina B12

anemias absolutas.

que ocorrem na gravidez,
-
sao consideradas

As anemias por deficiência de ácido fólico e vitamina

B12 podem ser classificadas como anemias macrociticas (classifica

ção morfológica) ou em anemias por distúrbio na síntese do DNA
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(classificação fisiopatológica). Ainda como exemplo de anemias nu

tricionais, a anemia por eficiência de ferro na gravidez pode

ser classificada como anemia microcítica e hipo:crômica (classifi

cação morfológica) ou anemia por distúrbio na síntese de hemoglo

bina (classificação fisiopatológica).
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1.2. Anemia e gravidez

~ gestação representa, para a mulher, um estado de so

brecarga fisiológica, pois o desenvolvimento do feto nao
~

so se

sobrepõe ao metabolismo materno, como também o modifica substan

cialmente. Determina, então, um reajuste do organismo materno a

esta nova condição (ALMEIDA et al, 1973; YAZLLE, 1988).

Na gestação ooorre normalmente uma "anemia fisiológica",

decorrente do maior aumento do volume plasmático (aproximadamente

50%) em relação ao aumento do volume eritrocitário (de 20-30%),

tendo o pico de anemia por volta do sétimo mês de gestação (PECK

& ARIAS, 1979; LANGE & DYNESIUS, 1973; ROSENFIELD & SIGULEM, 1988,

McGANITY, 1987; DEWEES, 1982).

Quando a gravidez ocorre em mulheres normais, como reser

vas suficientes para atender às necessidades da formação da pIa

centa, feto, o organismo materno mantém-se em equilíbrio, nao

acontecendo o mesmo com aquelas que apresentam poucas reservas de.

ferro, ácido fÓlico, vitamina B12' e que facilmente

anêmicas durante a gravidez.

se tornarão

As gestantes e as crianças com menos de cinco anos
-
sao

consideradas por vários autores como grupos de maior risco em

relação à anemia (GILLES, 1981; ALMEIDA et al, 1973; ROYSTON,1982;

GREBE et al, 1979).

A Organização Mundial da Saúde (WHO, 1972) definiu a ane

mia nutricional como a condição na qual o conteúdo hemoglobínico

do sangue está mais baixo do que o normal, como resultado da defi

ciência de um ou mais nutrientes essenciais, independentemente da

causa desta deficiência.

Elevada incidência de anemia nutricional em gestantes

tem sido relatada por vários autores e está relacionada com adie

ta deficiente e/ou pelo aumento da demanda de ferro, ácido fólico

e vitamina B12 (LIRA, et al, 1984; WHO, 1968; SÃO PAULO, Secretaria
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do Estado da Saúde, 1988, VAZ PINTO
a,b

et al, 1975, LIRAet a7, 1978 .

A mulher adulta possui cerca de 2 g de ferro em seus te

cidos, estando 60 a 70% na hemoglobina dos eritrócitos e 10 a 30%

armazenados no fígado, baço e medula óssea. Na gestação, há um a~

mento das necessidades diárias de ferro devido ã expansão do vol~

me eritrocitário materno e a passagem de ferro para o feto e a

placenta (AINEIDA et al, 1973; McFEE, 1979). O aumento da massa eritro

citária materna exige aproximadamente 500 mg de ferro, o feto

aproximadamente 290 mg, a placenta aproximadamente 25 mg e as pe~

das basais cerca de 220 mg, necessitando a gestante e um total

de 1035 mg durante todo o período gestacional. No parto e
~

puerp~

rio, há urna perda adicional de 250 mg de ferro que somados ao fer

ro placentário (25 mg) e ao ferro fetal (290 mg), acarreta
é1

perda final de cerca de 565 mg (WHO, 1970). A dieta normal

urna

nem

sempre é suficiente para suprir as necessidades de ferro na gest~

ção, sendo necessário até dois anos para restabelecer os depósi

tos perdidos no ciclo gravídico-puerperal. Tem sido por isso pro

posta a suplementação de ferro durante a gestação, mesmo em mulhe

res normais (ALMEIDA et al, 1973; são Paulo, Secretaria da Saúde,

1988, DAWSON & ~cGRM~ITY, 1987; MORAIS, 1988; WALLERSTEIN, 1973).

As necessidades de ácido fólico na gestação estão

tadas, não só devido ao consumo pela própria gestante

aumen

corno pelo

seu filho. As fontes de folatos sao as carnes, as hortaliças, a

levedura e os produtos bacterianos, no entanto, os folatos são ex

tremamente lábeis e se destroem com facilidade através da cocçao

a não ser que este seja protegido da oxidação com ascorbato (WHO,
a

1970) .

A mulher não grávida necessita cerca de 100 ~g de ácido

fólico por dia, podendo, na gestação necessitar de 2 a 4 vezes

mais (2QO - 400 ~g) desse elemento diariamente.



A necessidade de vitamina B12 também está
aumentada

recomenda

du
a

rante a gravidez e o Grupo Expertos da WHO (WHO, 1970)

que a ingesta diária desse elemento seja por volta de 3,0 ~g

dia.

6

por
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1.3. Aspectos epidemológicos

No Brasil, são poucos os trabalhos sobre prevalência de

anemia em gestantes. Os resultados encontrados por vários autores

dependem: do critério de seleção da amostragem, da idade gestaci~

nal das gestantes, das condições sócio-econômicas das

estado de saneamento básico da região estudada, etc.

gestantes,

COOK et al (1971) estudaram a anemia nutricional no ter

ceiro trimestre de gestação em sete países da América Latina (Ar

gentina, Brasil, Colornbia, Guatemala, México, Peru e Venezuela) e

encontraram as seguintes prevalências: 38,5% de anemia (concentra

ção de hemoglobina inferior a 11 g/dl); 48,0% de deficiência de

ferro (saturação da transferrina inferior a 15%); 10% de deficiêg

cia de ácido fólico (concentração de ácido fólico sérico inferior

a 3 ng/ml) e 15% de deficiência de vitamina B12 (concentração

vitamina B12 sérica inferior a 80 pg/ml).

de

ALMEIDA et al (1973) estudaram a curva -da concentração

de hemoglobina em um grupo de gestantes normais. Foram estudadas

701 gestantes sem suplementação de ferro, escolhidas por amostra

gem casual simples de um universo de 7050 gestantes, no período

de 1947 a 1969, daquelas inscritas no Serviço de Pré-natal da Fa

culdade de Saúde Pública da Universidade de são Paulo. Os autores

citam que a média de idade da gestação no ato da matrícula do pr~

grama foi de 4 meses e a freqüência de consulta foi de urna por

mês, até o sétimo mês de gestação, a partir daí quinzenal até o

termo. Praticamente, foi feita a dosagem de hemoglobina a cada

consulta mensal.

As médias das concentrações de hemoglobina do 29 ao 99

mês de gestação foram: 11,74 g/dl; 11,62 g/dl; 11,46 g/dl; 11,34 g/dl;

11,25,ç/dl; 11,13 g/dl; 11,26 g/dl e 11,39 g/dl, respectivamente.

Os autores observaram que no sétimo mês de gravidez oco~

reu o máximo de queda da concentração de hemoglobina (11,13 g/dl).
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ALVARENGA et aZ (l973} estuda,ram o índi.ce de status sóci9

econômico,combinando a ocupação do marido ou responsável pela fa

mília, renda e escolaridades do marido e da mulher grávida que

freqüenta o Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza

de Saúde Pública da Universidade de são Paulo. O objetivo

da Faculdade

desse

trabalho era de constituir-se corno medida válida para apreensão da

possível relação entre status sócio-econômico e risco gravídico.

Os autores, após terem selecionado os indicadores (ocu

paçao, renda e educação), estabeleceram os pesos respectivos atra

vés de um critério estatístico (correlação de cada variável com

J
o "score" total). Os autores obtiveram distribuição assimétrica

de freqü~ncias do "score" total, com urna grande concentração das

gestantes nos "scores" 9 a 11 (37%) que correspondiam ao estrato

médio baixo.

SZARFAC (1974) estudou a anemia ferropriva em 263 part~

rientes a termo e 214 recém-nascidos atendidos na "Casa Maternal

e de Assistência à Infância da Legião Brasileira de Assistência" ,

na cidade de são Paulo.

A prevalência de anemia nas parturientes foi 52,3% (con

centração de hamoglohina inferior a 12 g/dl e/ou hematócrito infe

rior a 35%) e 21% nos recém-nascidos (concentração de hemoglobina

~nferior a 13,6 g/dl).

A prevalência de deficiência de ferro.foi de 39,5%. das par

turientes (concentração de ferro sérico inferior a 90 ~g/dl) ou

30,2% das parturientes (capacidade total de ligação com ferro su

perior a 360 ~g/dl).

SZARFAC (1975) comparou os valores hematológicos (hemo

globin~, hematócrito e ferrosérico) de 260 parturientes e 219

recém-nascidos da Casa Maternal e de Assistência à Infância da Le
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gião Brasileira de Assistência, na cidade de são Paulo. Foi apl!

cado o teste de correlação entre os valores de hemoglobina, hemató

crito e ferro sêrico das mães e respectivos filhos. A autora obse,E

vou que: os valores mais elevados de hemoglobina materna corres

pondem aos valores mais altos de hemoglobina fetal, o mesmo acon

tecendo com os valores de hematóc:dto e ferro sêrico. Os valores

maiô elevados de hemoglobina materna correspondem aos valores mais

elevados de hematócrito e ferro sérico maternos. Os valores mais

eleVados de hemoglobina fetal correspondem aos valores mais eleva

dos de hematocrito e ferro sérico fetais. Neste trabalho ainda

formou-se dois grupos de gestantes: gestantes anêmicas (hemoglobi

na inferior a 12 g/dl e/ou hematócrito inferior a 35%) e gestan

tes não anêmicas (hemoglobina igualou superior a 12 g/dl e ou he

matócrito igualou superior a 35%).

Os valores hematológicos médios obtidos para esses dois

grupos de mães e respectivos filhos foram comparados através do

teste de diferença de duas médias. A média obtida para as concen

J trações de ferro sérico no grupo formado por mães anêmicas foi
I

{ Bignificantemente menor do que a obtida entre mães não anêmicas.

O mesmo ocorreu em relação à hemoglobina e ao hematócrito de re-

cém-nascidos, cujos valores médios foram significantemente maio

res no grupo formado por mães não anêmicas. As médias das concen

trações de ferro sérico de recém-nascidos distribuídos segundo o

critério de anemia materna, não mostraram diferenças significati-

vaso

a

VAZ PINTO et aZ (1975) estudaram a anemia de 407
gesta!!.

tes ass~stidas no Serviço de Obstetrícia da Unidade Integrada

Saúde da cidade Satélite de Sobradinho (DF).

de

A distribuição das gestantes segundo a idade gestacional

em trimestres foi o seguinte: 12,3% das gestantes estavan no pri
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meiro trimestre de gestaçio, 34,4% no segundo e 53,3% no terceir~

A prevalência de anemia encontrada nas 407 gestantes foi de 28%.E
í

s~gundo a idade gestacional, as prevalências encontradas
I

42%, 29% e 34% no primeiro, segundo e terceiro trimestre,

~ivamente.
I

foram:

respec

Os autores consideraram existir anemia quando a concen

traçio de hemoglobina era inferior a 12,0 g/dl, devido

da cidade de Sobradinho estar a 1.440 m acima do nível
I

fatoao

do mar,

~crescentou-se 0,2 9 à hemoglobina considerada normal ao nível do
I

mar (11 g/dl segundo WHO, 1968) a cada 300 m de altitude.I

Os autores encontraram que as médias das concentrações

de hemoglobina do primeiro trimestre difere estatisticamente das

médias do segundo e terceiro trimestre de gestaçio. E que as pr~

porções de gestantes anêmicas no primeiro trimestre de gestaçio é

estatisticamente diferente das proporções de gestantes anêmicas

no terceiro trimestre, sendo a proporçio de anêmicas no terceiro

trimestre maior que a proporçio do primeiro trimestre.

O exame parasitológico das fezes, nesse estudo, foi pos!

tivo em 51% dos casos.

Em 19 gestantes anêmicas, os autores basearam-se nos va

lores séricos de ferro, ácido fólico e vitamina B12 e na resposta
I

terapêutica para diagnóstico da anemia. Eles concluiram que a ane

~a foi devido à deficiência de ferro em 73,7% dos casos; à defi

çiência de ácido fólico em 26,3% e a deficiência de
\
\
~m 10,5% dos casos.

Vitamina B12

RONCADA & SZARFAC (1975) estudaram a anemia ferropriva

\em gestantesde duas comunidadesdo Vale do Ribeira (Estado de
r

sio Paulo). Os autores examinaram 42 gestantes em Apiar, corre~

pondendo a 50% do número de gestantes desse município e 16 gestag

tes em Ribeira, que corresponde a 100% das gestantes do município

e Ribeira.
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o grupo testemunha foi constituído por 18 mulheres d~

Apiaí e 18 mulheres de Ribeira, não gestantes e nao lactantes,

com distribuição etária semelhante à da amostra, através de amos

tragem casual simples. Os autores encontraram os seguintes vaIo

res médios para as gestantes da cidade de Apiaí e Ribeira, respeE

tivamente: concentração de hemoglobina de 13,0 g/dl e 11,4 g/dl;

hematócrito 35,1% e 31,6%; concentração de ferro sérico de

95,6 ~g/dl e 102,9 ~g/dl e capacidade total de ligação com ferro

de 279,0 ~g/dl e 273,0 ~g/dl.

Os autores citam que a freqfiência de valores não normais

para as gestantes quando comparadas com o grupo testemunha de ca

da município foram os seguintes: concentração de hemoglobina de

23,8% e 57,1%; hematócrito 52,4% e 64,3%; ferro sérico 55,0% e

37,5% e capacidade de ligação com ferro 30,0% e 43,7% para o mu

nicípio de Apiaí e Riheira, respectivamente. Sendo que o . ~
munlCl

pio de Ribeira apresentou maior proporção de casos considerados

não normais para gestantes quando comparados com o município de

Apiaí.

SALZANO e t a Z (1980) estudaram 472 gestantesna área ur

hana do Estado de Pernambuco e 217 em áreas rurais do Estado da

paraíba e encontraram altas prevalências: 33,7% na área urbana de

Pernarnbuco e 36,9% nas áreas rurais do Estado do Paraíba. Os auto

res consideram existir anemia quando a concentração de hemoglob.!.

na era inferior a 11 g/dl.

SZARFAC et aZ (1982) estudarama influênciada quantida

de do atendimento do pré-natal na deficiência de ferro entre ge~

tantes com 36 ou mais semanas de gravidez, em comparação com

grupo padrão.

um

Os autores citam que as gestantes

tud~ foram distribuidas em três grupos:

\
\
\
\

que participaram do e~

\1nn f' I

~\~.ilJ!.\Jt, ."oO,'1.~S
facu\n'üUet.~ .' \ ,..~. .i! i)

. 'L., ."' <...AV . "''''

UniversiuaJ'-' ~~ ~
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- Grupo Padrão (GP)- constituído por 74 gestantes escolhidas por

amo~m casual dentre as atendidasregularmenteno Centro de
-'-- -- --- .- -- _.-

Saúde Geraldo de paula Souza;

- Grupo com Prê-Natal (CPN) - constituído por 77 gestantes que r~

ceberam 3 ou mais consultas de pré-natal, em diferentes servi

ços de saúde.

- Grupo sem Pré-Natal (SPN) - constituído por 77 gestantes que r~

feriram 2 ou menos consultas do pré-natal. As gestantes dos gr~

pos CPN e SPN foram escolhidas por amostragem casual, na

ção Amparo Maternal.

Funda

Os autores observaram que as gestantes do grupo GP, com

pré-natal de qualidade satisfatôria e freqüência regular controla

da pelo Centro de Saúde, tem a média das concentrações de hemoglo

bina maior do que o grupo CPN, com atendimento de pré-natal de di

ferentes qualidades, e que a média da concentração de hemoglobina
.-- - -- ---

do grupo CPN significantemente maior ã.õ-'grupo'-SPN (sem atendimen

to do Pré natal).

Quando os autores compararam as médias da concentração

do ferro sérico, saturação da transferrina e CHCM, observaram que

os grupos GP apresentavam diferença signigicativa em relação ao

grupo CPN e SPN. Já o grupo CPN não apresentou diferença estatis

ticamente significativa emrelação às médias do grupo SPN. As prs=.

valências de anemia (concentração de hemoglobina inferior a 11 g/d]

foram de 4,0%, 12,0% e 26,0%. Para os grupos GP, CPN e SPN, res

pectivamente.

SZARFAC et aZ (1983) estudaram 250 gestantes normais (que

não apresentavam patologia própria ou associada à gravidez) e nao

anêmicas (concentração de hemoglobina igualou superior a llgldl) ,

inscritas no Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, muni

cípio de são Paulo. Os autores citam que cada uma das gestantes



13

receberam no mínimo 4 consultas de pré-natal, tendo pelo menos a

primeira delas ocorrido no primeiro trimestre de gestação; e que

não houve prescrição de medicamentos contendo ferro
~as mulheres

selecionadas.

Os autores encontraram que o maior valor médio de hemo

globina foi observado no início da gestação (13,4 g/dl), e o míni

mo foi atingido no 79 mês, aumentando no final do processo graví

dica. Os valores mínimos de hematócrito e ferro sérico f0ram en

contrados no 79 mês de gestação, tendo um aumento pouco acentuado

no final da gravidez.

A capacidade total de ligação com ferro aumentou durante

todo o processo da gravidez, variando de 320 ~g/dl no início do

processo para 360 ~g/dl no final. Já a saturação da transferrina,

diminuiu de valor durante todo o processo gestacional, passando

de 33% no início a 19% no final da gestação.

Romani et aZ (1984) estudaram 710 gestantes de duas uni

dades de Saúde da cidade de Recife, Pernanbuco, sendo 461 gestan

tes no Centro de SaudeLessa de Andrade (CSL-Andrade) da Secreta

ria do Estado de Pernambuco, 249 no Posto de Assistência Médica

de Areias (PAM-Areias), do INAMPS. Os autores consideraram exis

ti r anemia quando a concentração de hemoglobina era inferior a

11,0 g/dl. Das 461 gestantes do PAM-Areias 23,9% estavam no pri

meiro trimestre, 50,1% no segundo e 26,0% no terceiro trimestre

de gestação. No C.S.L.-Andrade, a distribuição das gestantes se

gundo a idade gestacional foi a seguinte: 18,7% no primeiro, 50,0%

no segundo e 31,3% no terceiro trimestre. As prevalências de ane

mia encontradas foram de 8,9% nas gestantes do PAM-Areias e 39,7%

no C.S.L. Andrade.
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SZARFAC (1985) analisou 4539 prontuários das gestantes

inscritas no programa de atendimento à gestante dos Centros de

Saúde da Secretaria do Estado da Saúde. A autora fixou o período

de tempo compreendido entre setembro de 1977 a dezembro de 1981.

Para chegar a 4539 prontuários, a autora, primeiramente selecio

nou os Centros de Saúde (C.S.) do Estado que solicitaram 360 ou

mais exames de eritrograma para gestantes ao Instituto Adolfo

Lutz. Os 57 C.S. que atenderam a essa condição foram agrupados se

gundo a Divisão Regional de Saúde (D.R.S.) a que pertencem, cons

tituindo os estratos de onde foi retirada a amostra.

A autora cita que a amostra foi de tamanho proporcional

ao número de C.S. constantes em cada D.R.S., dando um número de

39 unidades. Em seguida, através da amostragem casual sistemática

e/ou agendamento laboratorial, identificaram-se os prontuários ~.

gestantes. Dos 39 C.S., 24 foram excluídos da amostra, pois estes

não solicitavam os exames laboratoriais como rotina no programa

de atendimento à gestante, solicitando apenas quando havia suspei

ta de anemia. Assim sendo, os 4539 foram retirados de 15 C.S. do

Estado.

A prevalência de anemia encontrada foi de 35,1% (concen

tração de hemoglobina inferior a 11 g/dl). Sendo as prevalências

parciais de anemias nos C.S.:7,8% (n=257) na Lapa; 8,7% (n=252)ern

são Miguel Paulista; 40,9% (n=386) em Mauá; 48,3% (n=356) em

José dos Campos; 40,6% (n=611) em Jacareí; 51,3% (n=261) em

são

Soro

caba; 65,2% (n=402) em Campinas; 8,8% (n=260) em Casa Branca;

45,9% (n=431) em Arthur Nogueira; 28,6% (n=189) em Ribeirão Preto;

9,7% (n=195) em são Carlos; 6,3% (n=254) em Bauru; 34,9% (n=249)

em são José do Rio Preto; 39,6% (n=250) em Araçatuba e 25,0%

96) em Marília.

(n=

A autora encontrou as seguintes médias das concentrações

de hemog1obina: 12,07 gjd1 no 19 mês (n=122); 12,00 g/d1 no 29
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mês (n=656); 11,87 g/dl no 39 mês (n=773); 11,54 g/dl no 49
-

mes

(n=848); 11,27 g/dl no 59 mês (n=68l); 11,23 g/dl no 69 mês (n=520);

11,21 g/dl no 79 mês (n=378); 11,0 g/dl no 89 mês (n=187) e 11,25

g/dl no 99 mês (n=043).

MARTINS et aZ (1987) estudaram 145 gestantes com 36 sema

nas ou mais de gestação, sendo 74 gestantes escolhidas por amos

tragem casual dentre aquelas regularmente atendidas no Centro de

Saúde Geraldo Paula Souza e 71 gestantes que receberam atendimen

to pré-natal na Maternidade Amparo Maternal, as duas unidades

tão situadas na cidade de são Paulo.

es

Os autores estudaram a prevalência de anemia e deficiên

cia de ferro segundo estrato social, baixo, médio baixo, médi~ mé

dio alto e alto e obtiveram os seguintes resultados, respectiv~

mente: 24,1%, 54,4%, 60,9%,66,7%, 0,0% de gestantes normais (con

centração de hemoglobina superior a 11 g/dl e concentração de fer

ro sérico igualou superior a 90 ~g/dl e saturação da transferina

igualou superior a 25%); 34,5%, 28,9%, 38,4%,0,0%,0,0% de ge~

tantes deficientes de ferro (concentração de ferro séricoinferior a

90 ~g/dl, saturação da transferrina inferior a 25% e capacidade

total de ligação com ferro superior a 360 ~g/dl) 41,4%, 16;7%,

8,7%, 33,3%, 0,0%, de gestantes anêmicas e deficientes de ferro.

NISHIMURA et aZ(1988) estudaram 395 gestantes do _servi

ço de Pré-natal da Clínica Obstética do Centro de Ciências Médi

cas e Biológicas de Sorocaba, Estado de são Paulo. As gestantes

tiveram acompanhamento desde o pré-natal até a assistência ao par

to, a fim de verificar a prevalência de anemia e sua
-

repercussao

sobre o peso fetal. Na primeira consulta do pré-natal, as gestan

tes tiveram a seguinte distribuição segundo a idade gestacional
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~m trimestre: 9,4.% das gestantes estavam no primeiro, 53,7% no

segundo e 36,9% no terceiro.

A prevalência de anemia (concentração de hemoglobina in

ferior a 10,0 g/dl) foi de 7,6% das gestantes estudadas. As preva

l~ncias de anemia nos trimestres de gestação foram 0,0% no primei

ro, 6,6% no segundo e 10,9% no terceiro trimestre.
.-- .-. '.

Após a realização dos exames laborcrtor1:à-rS-,. _t.odas as

gestantes receberam suplementação de ferro (sulfato ferroso) por

via oral, desde a primeira consulta até às proximidades do parto.

As que iniciaram o acompanhamento no primeiro e segundo trimes

tres gestacionais tiveram maior tempo de ingestão de ferro quando

comparado com aquelas que iniciaram o pré-natal no terceiro tri

mestre.

Os autores encontraram que não houve diferença estatisti

camente significativa.s entre as proporções de: recém-nascidos com

baixo peso, filhos de mães anêmicas e não anêmicas que fizeram a

primeira consulta no segundo trimestre de gravidez, mas encontra

ram diferenças estatisticamente significativas naquelas gestantes

que procuraram o serviço de pré-natal somente no terceiro trimes

tre de gestação.

A freqüência de recém-nascidos com baixo peso de filhos

de mães anêmicas foi maior que a freqüência de recém-nascidos com

baixo peso e filhos de mães não anêmicas para aquelas gestantes

que procuraram o serviço de pré-natal somente no terceiro trimes

tre de gravide.?:.! ------ ------
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1.4. Objetivos

Propusemo-nos estudar uma amostra populacional de gestan

tes que procuraram a rede de Centros de Saúde do Estado, no Sub

distrito de Paz do Butantã, com os objetivos de determinar:

prevalência de anemia nas gestantes de primeira consulta;

prevalência de anemia segundo trimestre de gestação;

prevalência de anemia nas gestantes primigestas e multigestas;

prevalência de anemia segundo a paridade;

prevalência de anemia segundo o intervalo do último parto;

.

Drevalência de anemia segundo o salário mínimo per-capita (SMPC);

prevalência de verminose;

- as médias das concentrações de hemoglobina nos trimestres de

gestação;

as médias das concentrações de hemoglobina nas gestantes prim~

gestas e multigestas segundo o trimestre de gestação;

- as médias das concentrações de hemoglobina nas gestantes multi

gestas com intervalo do último parto até dois anos e maior que

dois anos, segundo o trimestre de gestação.

- as prevalências de deficiência de ferro, ácido fõlico, vitami~

na B12 e associação destas deficiências nas gestantes anêmicas;

Drevalência de verminose nas gestantes anêmicas.
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2. CASutSTICA E ~ODOS

2.1. Casuística

Foram estudadas 481 gestantes consecutivas de primeira

consulta inscritas no Programa de Atendimento à Gestante em oito

Centros de Saúde da Secretaria do Estado da Saúde de são

Paulo, no período de abril a outubro de 1988. Das gestantes, 363

não faziam uso de medicamentos que continham ferro, ácido fólico,

vitamina B12 ou associações desses, na ocasião da coleta do

rial.

mate

Os resultados apresentados nesse trabalho serao sempre

em relação às 363 gestantes sem uso dos medicamentos citados aci

ma.

As gestantesestavam inscritasem um dos seguintes Ceg

tros de Saúde (CS): Escola Samuel Bansley Pessoai II Butantãi II

Rio Pequeno i II Caxinguii II Real Parque i III Monte Kemeli III Vi

Ia Borges e III são Luiz. Esses Centros de Saúde fazem parte do

SUDS 02.

O Sistema Unificado Descentralizado de Saúde (SUDS) tem

como objetivos a integração dos serviços públicos, filantrópicos

e particulares conveniados na área de saúde, a universalização e

hierarquização de atendimento (BRASIL, Diário Oficial, 1987)'.~

Os oito Centros de Saúde estão localizados no Subdistri

to de Paz do Butantã, que se situa na zona oeste do município de

são Paulo.

d ' -
8 k 2 -

O Sub lstrito de Paz do Butanta tem 53, 5 m de areai a

população era de aproximadamente 462.618 habitantes em 1988 com

densidade demográfica de 8.591 habitantes/km2 (FUNDAÇÃO SEADE).

Na FIGURA 1 apresentamos a região geográfica pela qual

o SUDS 02 é responsável pelo atendimento à Saúde da população.

Nessa região estão os Subdistritos de Paz: Butantãi Lapai Perdi
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zesi Jardim Américai Vila Madalenai Pinheiros. Apresentamos ainda

nessa figura a disposição geográfica dos Centros de Saúde no qual

as gestantes estavam inscritas (SUDS 02, Secretaria do Estado da

Saúde) .

LAPA

7
o

, - RIO PEQUENO

2- SÃO LUIZ

3- Ir BUTANTÃ

4- C.S.ESCOLA

5- CAXINGUI

6 - V. BORGES

7 - MONTE KEMEL

8 - REAL PARQUE

FIGURA 1

o Subdistrito de Paz do Butantã faz parte da área perif~

rica do município de são Paulo, apresenta corredor industrial em

desenvolvimento ao longo da Rodovia Raposo Tavares e grandes esp~

ços vazios.

A atividade comercial é pouco desenvolvida (São Paulo,S~

cretaria do Estado da Saúde, 1986). Está situado nesse 'subdistri

to o Campus da Universidade de são Paulo, contrastando com a pre

sença de grande número de favelas (DIÂRIO OFICIAL DO MUNIC!PIO ,

1986) e infra estrutura básica carente (SÃO PAULO, Secretaria do

Estado da Saúde, 1986).

,
o

2 3
4
o

o o

BUTANTÃ
o
6

5
o
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Na FIGURA 2 apresentamos a localização do subdistrito do

Butantã no município de são Paulo com as regiões central,

diária e periférica desse município

~o.~

23° 30'

23°.5'

2.° 00'

interme

(Fonte: Fundação SEADE).

46°30 '

23°30'

46°30'

~ ÁREA CENTRAL
. .

J.AMERICA-C.CEZAR - J. PAULISTA

IN DIA N ÓPOLlS -PER DIZES- PINHEIROS
STA CEciLIA -ACLIMAÇÃO-BELA VISTA

V. MADALENA-CAMBUCI- LIBERDA DE

ALTO DA M OÓCA - CONSOLAÇÃO.

8 ÁREA INTERMEDIÁRIA
V.MARIANA- BOMRETIRO - BELENZ!
NHO-BARRA FUNDA - STA IFIGENIA
MOÓCA-PARI- SE - BRÁS -IBIRAPUERA
LAPA -SAUDE -sANTANA-TATUAPE-!
PIRANGA.

o ÁREA PERIFÉRICA
CASA VERDE c P. DE FRANÇA-TUCURUVI
V. MARIA- LIMÃO -V. FORMOSA-V.MA TIL DE

JABAOUARA- v. PRUDENTE- V.JAGUA R A

N.SRA DO Ó-CANGAIBA - STO AMARO

PIRITUBA- C.DO SOCORRO-V.N.CACHOEl
RINHA -E. MATARAZZO-ITAOUERA-PERUS

S.MPAULISTA- JARAGUÁ- GUAIANAZES

PARELHEIROS - BRASILÃNDIA-V.GUILHEfi
ME - BUTANTÃ

24°00'

FIGURA 2
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2.2. Métodos

2.2.1. Co1heita de Material

No Programa de Atendimento à Gestante da Secretaria do

Estado da Saúde, são solicitados exames laboratoriais como rotina

por ocasião da inscrição da gestante no programa (SÃO PAULO, Se

cretaria do Estado da Saúde, 1988) ou na primeira consulta clíni

ca. Os exames laboratoriais do SUDS 02 são realizados rotineira

mente no Instituto Adolfo Lutz Central.

Na tentativa de padronização da coleta do material bioló

gico (sangue e fezes) bem como, pela necessidade de homogeneidade

na aplicação do questionário elaborado para interrogatório das

gestantes, ambos foram sempre realizados por apenas duas pessoas

do Instituto Adolfo Lutz~ as pesquisadoras científicas: E.M.G.e/

ou A.J.V. Solicitamos à Diretoria dos Centros de Saúde, a permi~

são para centralizar as coletas de materiais das gestantes, sema

nalmente, em um único dia para que fosse possível à equipe de co

leta, percorrer cinco Centros de Saúde por semana. As coletas de

sangue e fezes foram iniciadas às sete horas da manhã, bem como a

apresentação dos questionários às gestantes.

As amostras das gestantes que não foram de primeira con

sulta foram encaminhadas à rotina normal dos exames laboratoriais

no Instituto, não fazendo parte do grupo das gestantes estudadas

neste trabalho. A aplicação do questionário ficou restrita às ges

tantes de primeira consulta.

Foram colhidos 20 ml de sangue através do Sistema Vacu

tainer, sendo 05 ml colhidos com anticoagulante sal tripotássico

do ácido etileno diamino tetra-acético para a realização do hemo

grama completo e 15 ml em tubos siliconizados para a realização

das dosagens de ferro sérico, ãcido fõlico sérico e vitamina B12
sérica.
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As dosagens de ferro sérico, ácido fólico e vitamina B12

só foram realizadas no grupo das gestantes anêmicas.

Nos casos em que a gestante não havia trazido a amostra

de fezes, foi solicitado a ela que enviasse a amostra na semana

seguinte, por ocasião da visita da equipe de coleta. Apesar da so

licitação, 63 gestantes não trouxeram as amostras.

No questionário aplicado às gestantes constaram as se

guintes informações: idades das gestantes em anos completos, gru

po étnico; estado de origem; tipo de ocupação; idade gestacional

que foi calculada a partir da data da última menstruação ou na

falta desta informação, através da altura uterina; número de ge.ê.

tações; ~ntervalo do último parto, uso de medicamentos e o tempo

de uso dos mesmOSj renda familiarj e numero de pessoas que comDu.-

nham a família da gestante. Vide ANEXO' 1, página 99.

2.2.2. parâmetros utilizados

Anemia - considerou-se a paciente anêmica, quando a con

centração de hemoglobina foi inferior a 11,6 g/dl, pois estando o

município de são Paulo a 835 m do nível do mar, foram acrescenta

das 0,2 g/dl à concentração de 11 g/dl (WHO', 1968), para cada

300 m de altitude (HURTADO' et aI, 1945, FINCH, 1969).

Deficiência de ferro - quando a concentração de ferro sé

rico foi inferior a 50 ~g/dl ou a saturação da transferrina infe

rior a 15% (WHO', 1968).

Deficiência de ácido fólico - quando a concentração de áci

do fólico sérico foi inferior a 3 ng/ml (WHO',1968).

Deficiência de Vitamina B12-quando a concentração de

tamina B12 sérica foi inferior a 80 pg/ml O\lHO, 1968).

vi

Em relação à renda, utilizou-se o SMPC (salário
... .

m~n~mo

per capita) para cada gestante. O'SMPC foi obtido através de duas
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divisões: em primeiro lugar, foi dividida a renda familiar dada

em cruzados pelo piso nacional de salirio no m&s da aplicaçio do

questionário, obtendo assim a renda familiar em salários mínimos

CSMF}. O valor obtido (SMF)foi dividido pelo número de pessoas que

compunham a família, inclusive as crianças, obtendo-se assim, o

salário mínimo per capita (SMPC).

Na TABELA 1 são apresentados os valores do piso nacional

de salários Cem cruzados) e as cotações do "d6lar" americano no

câmbio oficial do dia 30 de cada m&s no período de abril a outu

bro de 1988.

TABELA 1 -Valor do piso nacional de salários em
cruzados e dod6lar no período de abril a outubro
de 1988.

Piso nacional D6lar oficial
mes de salário dia 30 de CZ$/US$

Cz$ cada mês

abril 7.260,00 137,44 52,8

maio 8.712,00 162,69 53,5

junho 10.368,00 194,63 53,2

julho 12.444,00 241,73 51,5

agosto 15.552,00 292,49 53,2

setembro 18.960,00 362,98 52,2

outubro 23.700,00 468,43 50,1

Hédias no
13.856,00 265,77 52,3

período
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2.2.3. Análise Laboratoria1

2.2.3.1. Reagentes

. CELM kit, CELM lise,Badrão de hemoglobina (13,9 g/dl) {CELM

Cia. Equipamentos de Laboratórios Modernos, são Paulo).

. Clinical Assays (57Co) Vitamin B12 Radioassay kit, lote 0236;

C1inical Assays (1251) Folate Radioassay kit, lote 0313 (DADE,

Baxter Traveno1 Diagnostic Inc., Cambridge, USA).

. Lactobacil1i agar AOAC (0900-15-4); Lactobacilli broth AOAC

(0901-15-3); B12 Assay medium USP (0457-15-1); Fo1ic Acid Ca

sei medium (0822-15-9) (DIFCO LABORATORIES, Detroi t, USA).

. Acetato de sódio anidro (QUIMIS, são Paulo).

. Acido fó1ico aprox. 98% (E. MERCK, Darmstadl, Deustch1and).

. Ácido acético, ácido clorídrico, ácido tioglicóico, cianeto de

potássio, cianeto de sódio, corante de Leishmann, etanol,fosfa

to de sódio monobãsico monohidratado, fosfato de sódio dibási

co anidro e hidróxido de sódio (E. MERCK do Brasil, Rio de Ja

neiro.

. Ácido tricloroacético (REAGEM Quimibrás Indústrias Químicas

S.A., Rio de Janeiro).

Acido ascórbico, batofenantrolina, carbonato de magnésio, vita

min B12 (cyanocobalamin crystalline approx. 99%)

cal Co., St. Louis, USA).

(SIGMA Chemi

. Sulfato ferros o (VETEC Química Fina Ltda., Rio de Janeiro).
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2.2.3.2. Reagentes biológicos

2.2.3.2.1.' Lactobacil'Zus casei subsp. rhamnosus ATCC 7469

Obtenção

As cepas dos Lactobacillus casei utilizadas neste traba

lho são derivadas da cepa ATCC 7469 (The American Type Culture

Collection, Rockville, Maryland USA) e disponíveis na Seção de Co

leção de Culturas do Instituto Adolfo Lutz.

Na Seção citada acima, estas cepas foram semeadas em meio

de cultura Lactobacilli agar. Após 18 horas de incubação o cresci

mento foi ressuspenso em leite desnatado a 10% com 5% de glutama

to de sódio e distribuídos em ampolas de 1 ml. A seguir foram sub

metidas ao processo de liofilização e estocadas a 4oC.

Manutenção

Para dosagem microbiológica do ácido fólico, recebemos

da Seção de Coleção de Culturas as ampolas liofilizadas com os ba

cilos. Essas ampolas foram abertas em meio líquido (Lactobacilli

broth) e incubadas a 370C por 24 horas. Após o crescimento as

pas foram semeadas no meio de manutenção (Lactobacilli agar).

ce

Preparação do inóculo

O meio de cultura utilizado para preparação do inóculo é

o Lactobacilli broth, devendo-se inocular o LactobaciZZus casei

em 10 ml deste meio devidamente esterilizado. Incubar por 24 ho

ras a 370C. O bacilo deve ser procedente de cultura de agar recen

te (até 48 horas).
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Dosagem de ácido Fólico

Para dosagem usa-se o meio de cultura acid folic casei

medium segundo a técnica de WATERS & MOLLIN (1961).

2,2.3.2.2. Lactobacillus leichmannii ATCC 7830

Obtenção

As cepas dos Lactobacillus utilizadas são derivadas da

cepa ATCC 7830 e disponíveis na forma liofilizadas na Seção de Co

leção de Culturas do Instituto Adolfo Lutz.

Manutenção

Assim como os bacilos para dosagem do ácido fólico, os

Lac~obacillu8 leichmannii devem ser mantidos em meio de manuten

ção (Lactobacilli agar).

Preparo do inóculo

Semear os Lac~obacillu8 leichmannii provenientes do meio

de manutenção em 10 ml de meio Lactobacilli broth devidamente

terilizados. Incubar a 370C por 24 horas.

es

Dosagem de vitamina B12

Para dosagem usa-se o meio B12 assay medium USP, segundo

MATTHEUS (1962), com modificação realizada por VAZ PINTO
a

(1973) .

et alo
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2.2.3.3. Soluções

. Líquido de Drabkin

bicarbonato de sódio 10mM; cianeto de potássio 0,79mM;

ferricianeto de potássio 0,60mM.

. solução estoque de ferro (P=l.OOOilg%)

Pesar 100 mg de fio de ferro, polido e lavado, eletroliticamente

puro. Misturar esse pedaço com 2 ml de solução HCl 7N, e colo

car em banho-maria fervente até dissolver, completar o volume

para 100 ml de água isenta de ferro.

. solução standard de ferro (P=2501lg%)

solução P=l.OOOllg% - 250 ml

HCl 0,005N q.s.p. - 1.000 ml

. Reagente precipitante (dosagem de ferro e CTLF).

ácido tricloroacético 0,61Mi ácido tioglicoico 0,43Mi

HCl 2M.

. Solução de batofenantrolina (dosagem de ferro e CTLF).

batofenantrolina (4,7-diphenyl-l,10-phenanthroline dissulfonic

acid). 0,5mMi acetato de sódio anidro 2M.

. Padrão de ferro 1.0001lg% a partir do sulfato ferroso (CTLF)

a. Solução estoque FeS04~ 7H20

sulfato ferroso heptahidratado 18~~; HCl O,lM

b. Solução uso (P=l.OOOllg%)

diluir 1 ml da solução estoque em q.s.p. 100 ml de H20 deio

nizada.
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. Tampão fosfato O,lM pH=6,1

fosfato monobásico de sódio monohidratado 0,2Mi

fosfato dibásico de sódio anidro 0,2M

. Tampão acetato 0,2M pH=4,6

ácido acético 0,2M, acetato de sódio anidro 0,2M.

. NaOH O,lM

. Solução padrão de Vitamina B12

a. Solução A

Cianocobalamina ou (5,6-dimethylbenzimidazolylcyanocobalami-

de) O, 7~M.

Validade de 1 ano a-20oC

b. Solução B

Diluir 1 ml da solução A em q.s.p. 100 ml em tampão

acetato 0,2M pH=4,6

Validade 1 mês a 40C

c. Solução C

Diluir 1 ml de solução B em q.s.p. 1.000 ml em H20 deioniza

da

Concentração = 100 pg/ml.

Esta solução deve ser preparada na hora do uso

. Solução padrão de ácido fólico

a. Solução A

ácido fólico 2,3lmM

ácido pteroilglutâmico ou ácido p'ara-n-4- (2-amino

4-hidroxi~6~pteridil)-metil-amino-benzoil-glutâmico.

Validade 1 ano a -20oC
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.b. solução B

Diluir 1 ml da solução A em q.s.p. 100 ml em etanol 20%

v/v.

Validade 1 mês a 4oC.

c. Solução C

Diluir 0,1 ml da Solução B em q.s.p. 1.000 ml de H20 deioni-

zada.

Esta solução deve ser preparada na hora do uso.

Concentração = 1 ng/ml.
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2.2.3.4. Metodologia Laboratorial Empregada

o estudo da prevalência de anemia em gestantes foram fei

tos através dos seguintes testes:

. Determinação do microhematocrito (DACIE & LEWIS, 1984).

. Dosagem da hemoglobina, através do método da cianometahemoglob!

na segundo DRABDKIN & AUSTIN, 1932; com modificação citada por

DACIE &LEWIS, 1984.

. Contagem de células vermelhas e células brancas, através do con

tador eletrônico Symex Microcell Counter, modelo CC-110 Toa Me

dical Eletronics Co., Ltd. Japan (HELLEMAN & BENJAMIN, 1969).

. Determinação dos índices hematimétricos VCM, HCM e CHCM (DACIE

& LEWIS, 1984).

. Dosagem de ferro sérico e capacidade total de ligação com ferro

através do método da batofenantrolina, segundo BEALE et alo,

1962; INTERNATIONAL COMITTEE FOR STANDARDIZATION IN HEMATOLOGY,

1971, com modificação e padronização realizadas por MASPES et

alo, 1982.

Determinação da saturação da transferrina.

. Dosagem do ácido fólico pelo método microbiológico, utilizando

o Lactobacillus caseiATCC 7469, segundo a técnica de WATERS &

MOLLIN, 1961.

. Dosagem da Vitamina B12 através do método microbiológico, utili

zando o Lactobacillus leischmannii ATCC 7830, realizada de acor

do com a técnica de MATTHEWS, 1962, com algumas
a

por VAZ PINTO et al., 1973.

modificações
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. Dosagem de ácido fólico utilizando o Kit" (1251), folate radio~

say kit", DADE Baxter Travenol Diagnostic Inc. (GHITIS, 1967;

TAJUDDIN & GARDYNA, 1973).

. Dosagem de Vitamina B12 utilizando o Kit" (57co) Vitamin B12 ra

diossay kit" DADE Baxter Travenol Diagnostic 1nc (LAU et aZ.,1965;

RAVEN et aZ~ 1969; RAVEN et aZ., 1972).

. Exame protoparasitológico pelo método direto ou exame a fresco

(PESSOA & MARTINS, 1977).

. Exame protoparasitológico pelo método de Hoffman ou método

sedimentação espontânea, segundo HOFFMAN et aZ., 1934.

da

. Exame protoparasitológico pelo método de Kato, segundo KOMIYA &

KOBAYASHI, 1966.

. Exame protoparasitológico pelo método de Willis, segundo WILL1S,

1921.
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2.2.4. Análise Estatlstica

Para as variáveis: idade, concentração de hemoglobina,

concentração da hemoglobina corpuscular média (CHCM), havendo in

teresse em verificar se as médias de cada variável citada acima,

difere nos três trimestres de gestação, usou-se a Análise de Va

riância para médias independentes (BERQUO et aI, 1981). Quando a

análise mostrou diferença estatística usou-se o Teste de

corno teste complementar da análise de variância.

SCHEFF~

Para a análise estatística de dois grupos, por exemplo,

concentração de hemoglobina nos grupos de gestante primigestas e

gestantes multigestas, usou-se o Teste t de Student (BERQUÓ et

al, 1981).

Construiu-se tabelas de associação e tabelas de contin

gência para comparar as prevalências de anemia frente às várias

modalidades das variáveis estudadas. Usou-se o Teste do Qui Qu~

drado para estas tabelas, sendo que na de contingência usou-se "a

Decomposição Aditiva do Qui Quadrado (Partição do Qui Quadrado)

(SIEGEL, 1975), tendo-se, sempre o cuidado de obedecer em

todos os casos as restrições impostas por COCHRAN (COCHRAN, 1954).

Em todos os testes estatísticos o nível de rejeição da

hipótese de nulidade foi sempre igualou menor do que 0,05 (5%)

ou seja p ~ 0,05.

Quando a estatística calculada apresentou um valor que

permitiu rejeitar a hipótese de nulidade, usou-se um asterisco p~

ra caracterizá-Ia; quando não significativa usou-se a abreviatura

N.S.
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RESULTADOS

Os resultados são apresentados de acordo com a ordem obe

decida na elaboração do questionário (vide ANEXO 1 página~q).

Jdade

A idade média das gestantes foi de 25 anos, com idade mi

nima de 14 e máxima de 46 anos.

O GRÂFICO 1 mostra a distribuição das idades (anos com

pletos), em percentagem.

~ "'/0

40

10

30

20

1DA D E
ANOS COMPLETOS

10J--- 15I--- 20t 251--- 30f--- 35 f--- 40f--- 45 t 5O

GRÁFICO 1 - Distribuição das idades (anos completos) das gestantes, em %.
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Na TABELA 2 são apresentados os resultados das médias

das idades das gestantes no primeiro, segundo e terceiro trimes

tres de gestação. A análise estatística pelo Teste da Análise de

Variância mostrou não haver diferenças estatisticamente signific~

tivas entre as médias das idades nos três trimestres.

-
TABELA 2 - Médias das idades das gestantes segundo o trimestre de

gestação

Idade
gestaciona1
(trimestre)

n
Idade Média

das
gestantes

I 196 24,27

11 139 25,01

111 28 23,75

ANÁLISE DE VARIÂNCIA

F calculado = 1,1364 F crítico (2; 120; 5%) = 3,07

N.S.

Na Tabela 3 são apresentados os resultados das preva1ên

cias de anemia segundo os intervalos de idade das gestantes. A

analise estatística pelo Teste da Decomposição Aditiva do Qui Qu~

drado não foi possível, sendo não ana1isáve1 devido às restrições

de COCHRAN.
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TABELA 3 - Preva1ências deanemia em gestantes de primera consu1
ta, segundo os intervalos de idade das gestantes.

Idade
(anos

Total

(A)

tB)

tC)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

Anêmicas % anêmicasNão anêmicas

10 1--15

15 I-- 20

20 I-- 25

25 I-- 30

30 1--35

351--40

40 I-- 45

45 I-- 50

TOTAL

NÃO ANALISÁVEL -. RESTRIÇÕES DE COCHRAN

Grupo :etnico

Das 363 gestantes estudadas, 175 eram negróides (42,8%)

e 188 eram caucasóides (51,8%).

Na TABELA 4 são apresentados os resultados das preva1ên~

cias de anemia segundo o grupo étnico. A análise estatística pelo

Teste de Decomposição Aditiva do Qui Quadrado mostrou nao haver

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos estuda

dos (A, B e C).

TABELA 4 - Preva1ênciasde anemia segundo o grupo étnico em
tantes de primeira consulta

ges-

Grupo
Anêmicas Não anêmicas Total % Anêmicas

(A) caucasóides

(B) negróides (mulatas)

(C) negróides (negras)

TOTAL

QUI QUADRADO

2
X calculado= 0,381
N.S.

X2 crítico (2 gl; 5%) - 5,991

00 01 01 0,00
11 64 75 14,66

15 124 139 10,79

08 73 81 9,87

05 36 41 12,19

05 14 19 26,31

01 05 06 16,66

00 01 01 0,00

45 318 363 12,40

25 163 188 13,30
15 121 136 11,03
05 34 39 12,82

45 318 363 12,40



36

Estado de Origem

Em relação ao Estado de origem, apenas 122 gestante nas

ceram no Estado de são Paulo (33,6%). Do restante, 42 gestantes

eram provenientes de outros Estados da região srideste (11,6%) ;

162 eram da região nordeste (44,6%); 32 eram provenientes da re

gião sul (8,8%); 4 eram provenientes da região centro-,oeste (1,1%)

e 1 gestante era proveniente do Chile (0,3%).

Na TABELA 5 são apresentados os resultados das prevalêg

cias de anemia segundo os Estados de origem das gestantes estuda

das.

A análise estatística pelo Teste da Decomposição Ativa

do Qui Quadrado mostrou não haver diferença estatisticamente

nificativaentre os grupos estudados (A, B, C e D) .

sis.

TOTAL 45 313 358 12,57

QUI QUADRADO

2
X calculado = 0,658 X2 crítico (3 gl; 5%) = 7,815

N.S.

TABELA 5 - Prevalências de anemia segundo o Estado de origem em
gestantes de primeira consulta.

Gestantes
Anêmicas Não Anêmicas Total % anêmicas

Estado
de origem

(A) são Paulo 15 107 122 12,30

(B) Outros Estados
04 38 42 9,52Sudeste

(C) Estados do
21 141 162 12,96Nordeste

(D) Estados do
05 27 32 15,63Sul
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ocupação

Das 363 gestantes, 200 não trabalhavam fora de

(55,1%), isto é, não tinham renda nem ocupação. O restante,

trabalh.avam fora de casa com as seguintes ocupações: 66

mêsticas; 15 diaristas; 9 auxiliares técnicas; 8 cozinheiras,

costureiras; 7 faxineiras (firmas de limpeza); 7 balconistas;

habás; 6 operárias; 5 secretárias; 4 recepcionistas; 4 serventes

(de escolas, creches); 3 professoras; 4 ajudantes gerais, 2 arru

madeiras; 2 atendentes de enfermagem; 2 manicures; 2 escriturá

rias; 1 governanta; 1 técnica; 1 analista de compras e 1 gari (lim

peza de rua).

Na TABELA 6 são apresentados os resultados das
,-

preva.1.en

cias de anemia nas gestantes anêmicas que trabalhavam fora de ca

sa e gestantes anêmicas que não trabalhavam fora de casa.

A análise estatistica pelo Teste do Qui Quadrado mostrou

haver diferença estatisticamente significativa entre o grupo

gestantes anêmicas que trabalhavam fora de casa e o grupo de

daf;

ge~

tantes anêmicas que não trabalhavam fora de casa.

A proporção de gestantes anêmicas no grupo das que traba

lhavam fora de casa é maior do que a proporção de gestantes anêmi

cas que nao trabalhavam fora de casa.

TABELA 6 - Prevalências de anêmia em gestantes de primeira consul
ta que trabalhavam fora de casa e gestantes que não
trabalhavam fora de casa

casa

163:,

eram do

7

6

Gestantes Anêmicas Não Anêmicas Total % Anêmi cas
pos ----------

Trabalhavam fora 27 136 163 16,56

Não trabalhavam fora 18 182 200 9,00

TOTAL 45 318 363 12,40

QUI QUADRADO

2 *
X2 críticó (l gl, 5%) = 3,841X calculado = 4,732.
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Idade gestacional

A idade gestacional é dada em trimestre.de gravidez.

A maior parte das 363 gestantes, 54,0% estavam no primei

ro trimestre, 38,3% no segundo e àpenas 7,7% estavam no terceiro

trimestre de gestação.

Na TABELA 7 são apresentadas as médias das concentrações

de hemoglobina nos trimestres de gestação. A análise estatística

pelo Teste da Análise de Variância mostrou haver diferenças

tisticamente significativas entreas médias das concentrações

esta

de

hemoglobina nos três trimestres. O Teste de Scheffé mostrou que

a média das concentrações de hemoglobina no primeiro trimestre di

fere estatisticamente das médias do segundo e terceiro trimes

tres, e que a média das concentrações de hemoglobina do segundo

trimestre não difere estatisticamente da média no terceiro tri

mestre. Sendo a média das concentrações de hemoglobina no pri

meiro trimestre maior que as médias das concentrações de hemoglo

bina no segundo e terceiro trimestres de gestação.

TABELA 7 - Médias das concentrações de hemoglobina segundo a
de gestacional (trimestre)

ida

Idade gestacional médias das concentrações de hemoglobina
(trimestre) (g/dl)

I 13,47(A)

(B) 11 12,47

(C) 111 12,25

ANÁLISE DE VARIÂNCIA

F calculado = 41,80* F crítico (2; 120; 5%) = 3,07

TESTE DE SCHEFF~

A X B F calculado = 8,32*

B X C F calculado = 1,00*

A X C F calculado = 5,61*

F Crítico = 2,48
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Na TABELA 8 são apresentados os resultados das preva1ên-

cias de anemia segundo o trimestre de gestação. A análise estatís

tica pelo teste da Decomposição Aditiva do Qui Quadrado mostrou

haver diferençaS estatisticamente significantes entre as preva1êg

cias de anemia nos três trimestres.

A proporção de gestantes anêmicas no primeiro trimestre

é significantemente menor, do ponto de vista estatístico, das prQ

porções de gestantes anêmicas no segundo e terceiro trimestres de

gestação.

TABELA 8 - Preva1ências de anemia em gestantes de primeira consu1
ta segundo a idade gestaciona1 (em trimestres)

Gestantes Anêmicas Não Anêmicas Total % Anêmicas

QUI QUADRADO

2
X calculado = 33,285* X2 crítico (2 gli 5%) = 5,991

TODAS COMPARAÇÕES DA PARTIÇÃO

2
X (1 gli 5%) = 3,841

(A) I 07 189 196 3,57

(B) II 29 110 139 20,86

(C) III 09 19 28 32,14

TOTAL 45 318 363 12,40

PARTIÇÃO DO QUI QUADRADO

A X BC
2

X calculado = 30,555*

B X C
2

X calculado = 2,730
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paridade

No grupo de gestantes de primeira consulta estudadas, 363

gestantes, 41,6% eram primigestas e 58,4% eram multigestas. As
~

me

dias das concentrações de hemoglobina para os grupos de primigestas e

multigestas foram: 13,1 g/dl e 12,9 g/dl, respectivamente.

Na TABELA 9 são apresentadas as médias das concentrações

de hemoglobina para os grupos primigestas e multigestas em cada

um dos trimestres de gestação. A análise estatística pelo Teste t

de Student mostrou não haver diferença estatisticamente signif,!.

cati va entre as médias das concentrações de hemoglobina das gestag

tes primigestas e multigestas no primeiro, segundo e terceiro

trimestres tlegeatação.

TABELA 9 - Médias das concentraçõesde hemoglobina nas gestantes
de primeira consulta primigestas e multigestas no pri
meiro, segundo e terceiro trimestres de gestação. -

Trimestres

Médias das

concentrações
de hemoglobina

(g/dl)
Teste t de Student

. Primigestas Multigestas

I 13,40 13,53

T calculado = 0,933

T crítico (194; 5%)::::1,980

N.S.

T calculado = 0,389

11 12,52 12,45 T crítico (137; 5%)=1,980

N.S.

III 12,88 11,90

T calculado = 1,951

T crítico (26;5%)=2,056

N.S.
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Na TABELA 10 são apresentados os resultados das prevalên

cias de anemia nos grupos de gestantes primigestas e multigestas.

A análise estatística através do Teste de Qui Quadrado mostrou

não haver diferença estatisticamente significativa eritreas propor

ções de anemia nos grupos das gestantes primigestas e multigestas.

TABELA 10 - Prevalências'de anemia em gestantes de primeira consul
ta nos grupos de primigestas e multigestas.

Gestantes

TOTAL

Grupos

Primigestas

Multigestas

QUI QUADRADO

2
X calculado = 1,444 X2 crítico (1 gli 5%) = 3,841

N.S.

O GRAFICO 2, página 42, mostra a distribuição dos grupos

(gestantes anêmicas, não anêmicas e total) em percentagem segundo

o número de partos.

Anêmicas Não Anêmicas Total % Anêmicas

15 136 151 9,93

30 182 212 14,15

45 318 363 12,40
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Na TABELA 11 são apresentados os resultados das prevalêg

cias de anemia segundo o número de partos das gestantes. A análi

se estatística pelo Teste da Decomposição Aditiva do Qui Quadrado

mostrou haver diferença estatisticamente significativa entre os

grupos A, B e C. A proporção de gestantes anêmicas com mais de

três partos ésignificantemente maior que as proporções encontradas

em anêmicas primigestas (nenhum part~ e naquelas anêmicas com até

três partos.

TABELA 11 - Prevalênciasde anemia em gestantes de primeira consul
ta segundo o número de partos.

Anêmicas Não Anêmicas Total % Anêmicas

QUI QUADRADO

2
X calculado = 6,606* X2 crítico (2 gl; 5%) = 5,991

PARTIÇÃO DO QUI QUADRADO

2
X calculado = 6,326*AB X C

A X B 2
X calculado = 0,280

TODAS COMPARAÇÕES DA PARTIÇÃO

2
X (1 gl; 5%) = 3,841

Número de-
(A) O 15 136 151 9,93

(B) lH3 21 156 177 11,86

(C) '>3 09 26 35 25,71

TOTAL 45 318 363 12,40
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Intervalo do Oltimo Parto

Em relação ao intervalo do último parto, as 112 gestan

tes multigestas foram subdivididas em dois subgrupos: 102 gestan

tes tiveram o intervalo do último parto até dois anos e 110 tive

ram o intervalo maior que dois anos.

As médias das concentrações de hemoglobina para os sub

grupos de gestantes multigestas com intervalo do último parto até

dois anos foi de 12,56 g/dl e para as multigestas com intervalo

maior que dois anos foi de 13,00 g/dl.

Na TABELA 12 são apresentadas as médias das concentra

çoes de hemoglobina das gestantes multigestas com intervalo do úl

timo parto até dois anos e intervalo maior que dois anos para os

três trimestres de gestação. A análise estatística pelo Teste t

de Student mostrou não haver diferenças entre as médias das ge~

tantes multigestas com intervalo do último parto até dois anos e

com intervalo maior que .dois anos nas três trimestres.

~ABELA 12 - Médias das concentrações de nemoglobina em gestantes
de primeira consulta, multigestas com intervalo do úl
timo parto até dois anos e intervalo maior que dois
anos nos nos três trimestres.

Teste t de Student

T calculado = 0,777

T crítico (103; 5%)=2,000

N.S.

11 12,44 12,46

T calculado = 0,092

T crí.tico (87; 5%)=2,000

N.S.

111 11,91 11,88

T cálculado = 0,062

, T crítico (16;5%)=2,120

N.S.

Gestantes Médias das
Multigestas concentrações

(Intervalo de hemoglobina
Interpar- (g/dl)

tal 2 anos >2 anos

f

I 13,45 13,60
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NA TABELA 13 são apresentados os resultados das prevalê~

cias de anemia em gestantes multigestas com intervalo do último

parto até dois anos e com intervalo maior que dois anos. A análi

se estatística pelo Teste do Qui Quadrado mostrou não haver dife

renças estatisticamente significativa entre as proporções de ges

tantes anêmicas nos dois intervalos.

TABELA 13 - Prevalênciasdeanemia em gestantes multigestas de pri
meira consulta segundo o intervalo do último parto. -

Intervalo
do último

Gestantes
Anêmicas Não Anêmicas Total % Anêmicas

QUI QUADRADO

2
X calculado = 1,978 X2 crítico (I glj 5%) = 3,841

N.S.

Na TABELA 14 são apresentadas as prevalências de anemia

no grupo das gestantes primigestas segundo o trimestre de gest~

ção. A análise estatística pelo Teste da Deco~posição Aditiva do

Qui Quadrado mostrou haver diferenças nas proporçoes de anêmicas

nos três trimestres. A proporção de gestantes primigestas anêmi

cas no primeiro trimestre é significantemente menor que aS propoE

ções encontradas no segundo e terceiro trimestres.

até dois anos 18 84 102 17,65

maior que dois anos 12 98 110 10,91

TOTAL 30 182 212 14,15
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TABELA 14 - Prevalências de anemia em gestantesprimigestasde
primeira consulta segundo a idade gestacional.

Gestantes
. ----

TrJ.mestre
Anêmicas Não Anêmicas Total % Anêmicas

QUI QUADRADO

2
X calculado= 11,276* X2 crítico (2 gli 5%) = 5,991

TODAS COMPARAÇÕES DO QUI QUADRADO

2
X (1 gli 5%) = 3,841

Na TABELA 15 são apresentadasas prevalênciasde anemia

no grupo das gestantes mul tigestas com intervalo de últiITDparto ate

dois anos, segundo os trimestres de gestação. A análise estatíst!

ca pelo Teste da Decomposição Aditiva do Qui Quadrado mostrou ha

ver diferenças nas proporções de gestantes anêmicas nos três tri

mestres. A proporção de gestantes multigestas com intervalo do úl

timo parto até dois anos no primeiro trimestre é significantemen-

te menor que as proporções encontradas no segundo e terceiro tri

mestre.

(A) I 03 88 91 3,30

(B) 11 10 40 50 20,00

(C) 111 02 08 10 20,00

TOTAL 15 136 151 9,93

PARTIÇÃO DO QUI QUADRADO

A X BC 2
X calculado = 11,276*

B X C 2
X calculado = 0,000
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~ABELA 15 - Prevalências ge anemia em gestantes multigestas (com
intervalo do ultimo parto até dois anos) de primeira
consulta segundo o trimestre de gestação.

QUI QUADRADO

2
X calculado = 9,199* X2 crítico (2 gl; 5%) = 5,991

TODAS COMPARAÇÕES DA PARTIÇÃO
2

X (1 gl; 5%) = 3,841

Na TABELA 16 são apresentadas as prevalências de anemia

no grupo das gestantes multigestas com intervalo do úl timo parto

maior que dois anos no segundo trimestre de gestação. A análise

estatística pelo Teste da Decomposição Aditiva do Qui Quadrado

mostrou haver diferenças nas proporções de gestantes nos três tri

mestres.

A proporção de gestantes anêmicas multigestas com inter

vaIo do último parto maior que dois anos no primeiro trimestre é

significantemente menor que a proporção de anêmicas no segundo

trimestre.

Anêmicas Não Anêmicas Total % Anêmicas
neS"Cre --------

(A) I 03 47 50 6,00

(B) II 11 28 39 28,21

(C) III 04 09 13 30,77

TOTAL 18 84 102 17,65

PARTIÇÃO DO QUI QUADRADO

A X BC 2
X calculado = 9,155*

B X C 2
X calculado = 0,044
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Por sua vez, a proporção de gestantes anêmicas no segundo

trimestre é significantemente menor que a proporção encontrada no

terceiro trimestre.

TABELA 16 - Prevalências de anemia em gestantes multigestas (com
intervalo do último parto maior que 2 anos) de pri
meira consulta, segundo a idade gestacional.

Gestantes
Anêmicas Não Anêmicas Total % Anêmicas

QUI QUADRADO

X2 calculado = 18,408*~ X2 crítico (2 glj 5%) = 5,991

PARTIÇÃO DO QUI QUADRft~O

AB X C X2 calculado = 12,988*

A X B 2
X calculado = 5,420*

TODAS COMPARAÇÕES DA PARTIÇÃO

2
X (1 gl; 5%) = 3,841

I 01 54 55 1,82

11 08 42 50 16,00

111 03 02 05 60,00

TOTAL 12 98 110 10 ,91



Número de pessoas na família

Entende-se por família da gestante: a mesma, seu

(independente do tipo de ligação), filhos e pessoas que

mente vivem no mesmo lar.

As famílias das gestantes tinham em média 4 pessoas.

número mínimo de pessoas foi de um (5% das gestantes nao

família) e o número máximo foi quinze pessoas.

49

marido

efetiva

o

tinham

o GRÁFICO 3 mostra a distribuição (em percentagem) do nú

mero de pessoas que compunham a família da gestante.
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Salãrio mínimo per capita

o salário mínimo per capita (SMPC)médio foi de 0,98~.

Das gestantes, cinco não declararam renda familiar.

o GRÁFICO 4, página 52, mostra a distribuição (em fre

qüência corrigida) das gestantes segundo o SMPC. Foi utilizada a

freqüência corrigida devido aos intervalos da SMPC adotados serem

diferentes.

Na TABELA 17 são apresentadas as prevalências de anemia

segundo os intervalos de salários mínimos per capita. A análise

estatística pelo Teste da Decomposição Aditiva do Qui Quadrado

mostrou haver diferença estatisticamente significativa entre as

proporções de anêmicas nos diversos intervalos. A proporçao de

gestantes anêmicas no intervalo de até 0,5 SMPC é significantemeg

te maior que as proporções de gestantes anêmicas nos demais inter

valos de SMPC.

TABELA 17 - Prevalências de anemia em gestantes de primeira consul
ta segundo o salário mínimo per c~pita (SMPC).

TOTAL

SMPC

(A)

(B)

(C)

W)

(E)

~ °,5

0,5 ~ 1,0

1,0 ---1 2,0

2,0 ---13,0

> 3,°

QUI QUADRADO

x2 calculado = 12,963*

TODAS COMPARAÇÕES DA PARTIÇÃO
2

X (1 g 1 ; 5 % ) = 3, 8 41

Anêmicas Não Anêmicas Total % Anemicas

23 79 102 22,55

11 123 134 8,21

08 81 89 8,99

02 20 22 9,09

01 10 11 9,09

45 313 358 12,57

x2 "'tO (4 gl; 5%) -= 9;488crl lCO

PARTIÇÃO DO QUI QUADRADO

BCDE X A x2 calculado = 12,925*
B X CDE x2 calçulado = 0,038
C X DE x2 calculado = 0,000
D X E x2 calculado = 0,000
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FREQUENCIA
CORRIGIDA
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GRÁFICO 4 - Distribuição das gestantes (freqüência corrigicla),
segundo o SMPC
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concentração de hemog1obina (g/dl}

A concentração média de hemoglobina das 363 gestantes de

primeira consulta foi de 13,0 g/d1.

A prevalência de anemia nas 363 gestantes foi 12,4%.

o GRÂFICO 5 mostra a distribuição em percentagem das con

centrações de hemog1obina das gestantes.

%
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GRÂFICO 5 - Distribuição das concentrações
gestantes.

de hemoglobina das
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concentração da hemoglobina corpuscular média (CHCM)

o CHCM médio encontrado foi de 33,2%.

Na TABELA 18 são apresentadas as médias do CHCM para os

três trimestres de gestação. A análise estatística pelo Teste da

Análise de Variância mostrou não haver diferenças estatisticamen

te significantes entre as médias dos três trimestres.

TABELA 18 - Médias das concentrações do CHCM segundo o trimestre
de gestação.

AN~LISE DE VARIÂNCIA

F calculado = 1,085 F crítico (120i 2i 5%) = 3,00

N.S.

Trimestre n Concentrações médias
de CHCM

I 196 33,15

11 139 33,34

111 28 33,07
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Preva1ência de verminose

A prevalência de verminose nas 363 gestantes foi de

64,7%. Na TABELA 19 são apresentadas as prevalências de he1mintos

e protorozoários intestinais em gestantes de primeira consulta.

~ABELA 19 - Prevalência de helmintos e protozoários
em gestantes de primeira consulta.

intestinais

Como podemos observar, na TABELA 19, a soma das prev~

lências dos helmintos e protozoários não correspondem a 64,7%.

Isto deve-se ao fato de algumas gestantes estarem infectadas por

mais de uma espécie de enteroparasitas, corno podemos observar na

TABELA 20.

Prevalências
Espécies n %

Ascaris lumbricoides 58 19,3

Ancilostomídeos 42 14,0

Trichuris trichiura 53 17,7

Strongyloidesstercoralis 13 4,3

Schistosoma mansoni 10 3,3

Hymenolepis nana 09 3,0

Enterobius vermicularis 03 1,0

Taenia sp 02 0,7

Giardia lambJia 10 3,3

Entamoeba hystolitica 18 6,0

Entamoeba coli 64 21,3

Endolimax nana 89 29,7

Iodamoeba butschllii 10 3,3

Total positivos 194 64,7

Total negativos 106 35,3

TGtal de amostras
300 100,0examinadas
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';rABELA 20 - Prevalências de infecção por espécie de enteroparasi-
tas em gestantes de primeira consulta nos Centros de
Saúde do Estado, subdistrito Butantã, Município de
são Paulo. '

Prevalência

Infecção por n %

1 espécie 80 26,7

2 espécies 60 20,0

3 espécies 42 14,0

4 espécies 08 2,7

,5 espécies 01 0,3

6 espécies 03 1,0

Total positivo 194 64,7

Total negativo 106 35,7

Total de amostras 300 100,0examinadas
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Resultados do grupo de gestantes anêmicas

o grupo das gestantes anêmicas constituiu-se de 45 ge~

tantes. Deste grupo, 07 estavam no 19 trimestre de gestação; 29

no 29 trimestre e 09 no 39 trimestre.

Na TABELA 21 são apresentadas as distribuições das ges

tantes anêmicas segundo o trimestre de gestação com as respecti

vas médias e desvios-padrão em relação à idade, paridade, salário

mínimo per capita (SMPC), concentração de hemoglobina, volume cor

puscular médio, hemoglobina corpuscular média, concentração de he

moglobina corpuscular média, concentração de ferro sérico, capaci

dade total de ligação com ferro, saturação da transferrina, con

centração de ácido fólico sérico e concentração da Vitamina
B12

sérica.

Considerando-se a classificação morfo16gica das anem~~s,

subdividimos as gestantes anêmicas em: anemia mormocítica (VCM

83-97), anemia microcítica (VCM <83) e anemia macrocítica (VCM>97).

Como resultado, obteve-se que a maioria das gestantes (33), esta

vam no grupo das anemias normocíticas (TABELA 22).

TABELA 22 - Distribuição das gestantes anêmicas segundo a classi
ficação morfológica das anemias.

Anemias 3
VCM (11 ) n

normocíticas 83-97* 33

microcíticas < 83 11

macrocíticas > 97 01

TOTAL 45

* Valor normal para VCM segundo WINTROBE et aI, 1974.



TABELA
21 - Distribuiçãodas gestantes anêmicas por trimestrede gestação com_as respectivas médias

para: idade, paridade, salário mínimo per capita (SMPC)~ concentraçao de hemoglobina (Hb);
volume Corpuscular Médio (VCM), Hemoglobina Corpuscular Médio (HCM),Concentracão da Hemo
globina Corpuscular Médio (CHCM), Concentração de Ferro Sérico (F.S.); Capacidade Total
Ligação com Ferro (CTLF), Saturação da Transferrina (Sat), Concentração de Âcido fólico

sérico (AF) e concentração da Vitamina B12 sérico (B12).

II 29 24 (:6) 2 (:2)
10 8 87

+ , +
0,8(-0,7) (:0,7) (-6,5)

28,4 32,3 73,6 378 20,7 3,6 400

(:!:2,9) (:1,7) (:33,6) (:63,1) (:!:11,4) (:!:1,8) (:!:187)

III 09 27 (:!:8) 2 (:2) + 10,8 85 27,4 32,4 60,9 459 12,9
O 7(-0 3) --

, , (:!:0,6) (:10,7) (:2,9) (:1,5) (:50,5) (:79,1) (:9,7)

3,6

(1,6)

347

(:166 )

(~) desvios-padrão.

lJ1
(X)

Médias

TriIrestre n Idade (anos Hb VQ.1 HCM CHCM F.S. Cl'LF Sat A.F. B12
carpletos) Paridade SMPC (g/dl) (113) (pg) (%) (l1g/dl) (l1g/dl ) (%) (ng/rnl) (pg/rnl )

11,0 84 26,7 31,7 51,8 385 14,5 3,8 594
07 26 (t8) 3(!2)

+
(:3,5) (:1,5) (:1,2) (:23,1) (:88,1) (:8,0) (:1,6) (t162)

I 0,7 (-O ,8)
(:0,4)
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Na TABELA 23, são apresentadas as distribuições das ge~

tantes anêmicas segundo os grupos de anemias normocrômicas e hipo

crômicas.

TABELA 23 - Distribuição das gestantes anêmicas segundo os grupos
de anemias normocrômicas e hipocrômicas.

Anemias CHCM (%) n

Na TABELA 24 são apresentados os resultados das prevalên

cias das deficiências em: ferro, ácido fólico, vitamina B12

sociação de ferro e ácido fólico.

e as

TABELA 24 - Prevalência de deficiências em: ferro, ácido fólico,

Vitamina B12 e associação_d7 ferro e ácido fólico no.
grupo das gestantes anemlcas

Deficiências Concentrações
Prevalências

n %

42,2
46,7

40,0

44,4

Vitamina B12 Vitamina B12 sérica <80 pg/ml
00 00,0

Ferro e
Ácido fólico

Ferro sérico <50 ~g/dl e satu-
ração <15% e ácido fólico séri
co <3 ng/ml

08 17,8

normocrômicas 31-35* 39

hipocrômicas <31 06

*Valor normal do CHCM segundo WINTROBE et al, 1974.

Ferro sérico < 50 g/dl 19
Ferro Saturação da transferrina <15% 21

Ferro sérico < 50 g/dl e satu 18

ração <15%

Ácido fólico Ácido fólico sérico <3 ng/ml 20
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Nas TABELAS 25, 26 e 27 são apresentados os resultados

das prevalências de deficiência de ferro de acordo com

tre de gestação no grupo das gestantes anêmicas.

o trimes

A análise estatística pelo Teste da Decomposição Aditiva

do Qui Quadrado mostrou não haver diferença significativa nas pr~

valências de deficiência de ferro considerando a concentração de

ferro sérico < 50 ~g/dl ou saturação transferrina < 15% ou ambos

para os três trimestres de gestação.

TABELA 25 - Prevalênciasdedeficiênciade ferro (concentração de
ferro sérico <50 ~g/dl) segundo a idade gestacional
no grupo das gestantes anêmicas.

Trimestre

Ferro Sérico Deficiência de ferro
<50 ~50 Total %

I 05 02 07 71,43

11 09 20 29 31,03

111 05 04 09 55,56

TOTAL 19 26 45 42,22

QUI QUADRADO

2
X calculado = 4,591 X2 crítico (2 gl; 5%) = 5,991

N.S.
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TABELA 26 - Prevalências de deficiência de ferro (saturação da
transferrina <15%) segundo a idade gestacional no
grupo de gestantes anêmicas.

Trimestre

Saturação
(%)

Deficiência de ferro
< 15 ~ 15 Total %

r 04 03 07 57,14

rr 11 18 29 37,93

rrr 06 03 09 66,67

TOTAL 21 24 45 46,67

Qur QUADRADO

2
X calculado = 2,644 X2 crítico (2 gli 5%) = 5,991

N.S.

TABELA 27 - Prevalênciasde deficiência de ferro (concentração de
ferro sérico <50 ug/dl e saturação da transferrina
< 15%) segundo a idade gestacional no grupo de gesta~
tes anêmicas.

Ferro sérico
()Jsr/dl), < 50

Trimestre ~tur~ < 15çao
.=.::,.

Deficiência 'de ferro
~ 50 ou
~ 15 ou
ambos

Total %

r 04 03 07 57,14

rr 09 20 29 31,03

rrr 05 04 09 55,56

TOTAL 18 27 45 40,00

Qur QUADRADO

2
X calculado = 2,736 X2crItico (2 gli 5%) = 5,991

N.S.
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(

Na TABELA 28 são apresentados os resultados das prevalên

cias de deficiência de ácido fólico segundo a idade gestacional.

A análise estatística pelo Teste da Decomposição Aditiva do Qui

Quadrado mostrou não haver diferença significativa entre as preva

lências de deficiência de ácido fólico nos três trimestres de ge~

tação.

TABELA 28 - Prevalências de deficiência de ácido fôlico no grupo
d~s gestantes anêmicas segundo o trimestre de gesta-
çao .

QUI QUADRADO

2
X calculado = 0,630 X2 critico (2 gl; 5%) = 5,991

N.S.

Deficientes

<3,0 3,O Total de ácido fólico
Trimestre %

I 03 04 07 42,86

11 14 15 29 48,28

111 03 06 09 33,33

TOTAL 20 25 45 44,44
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Na TABELA 29 são apresentados os resultados das preva1êg

cias de deficiência de ferro e ácido fólico no grupo das gestag

tes anêmicas segundo o trimestre de gestação.

TABELA 29 - Prevalências de deficiência de ferro e ácido fó1ico no
grupo das gestantes anêmicas segundo os trimestres de
gestação.

Ferro Sérico (]lg/dl) e

Saturação (%)
':'rimestre ~ Acido fõ1ico

(ng/rnl) < 3

< 50
< 15

~50 ou
~15 ou

ambos ou
<3 ou ~3 Total

Deficientes
de ferro e
ácido fõ1ico

%

I 02 05 07 28,57

11 04 25 29 13,79

111 02 07 09 22,22

TOTAL 08 37 45 17,78

NÃO ANALISAVEL - RESTRIÇÕES DE COCHRAN
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Prevalências de verminose no grupo das gestantes anêmicas

A prevalência de verminose nas gestantes anêmicas foi de

73,7%.

Das 45 gestantes anêmicas, 07 gestantes não fizeram exa

mes protoparasitológicos.

Na TABELA 30 são apresentadas as prevalências de infec

çao por helmintos e protozoários no grupo das gestantes anêmicas.

TABELA 30 - Prevalência por helmintos e protozoários em gestantes
anêmicas.

Prevalência
Espécies

n %

Arcaris Zumbricoides 09 23,7

Ancilostomideos 03 7,9

Shistosoma mpnsoni 02 5,3

Trichuris trichiura 06 15,8

StrongyZoides stercoraZis 05 13,1

HymenoZepis nana 03 7,9

Enterobius vermicuZaris 01 2,6

Giardia ZambZia 02 5,3

Entamoeba hystoZitica 01 2,6

Entamoeba coZi 07 18,4

EndoZimax nana 14 36,8

Total exames positivos 28 73,7

Total exames negativos 10 26,3

Total exames realizados 38 10,0



TABELA 31 - Prevalência de infecção segundo o número de espécies de enteroparasitas no grupo das gestan
tes anêmicas.

1 espécie de protozoário

1 espécie de helmintos

1 espécie protozoário +
1 helminto.

2 ou mais espécies de heI
mintos.

2 ou mais esnécies protozoá
rios.

1 espécie de protozoário + 1 ou
:mais helmintos.

0'\
VI

Exames Número de Prevalências
espécies n %

P

O 1 13 34,2

S

I 2 06 15,8

T

I 3 08 21,1

V

O 4 01 2,6

S

Total positivos 28 73,7

Total negativos 10 26,3

Total de amostras 38 100,0examinadas

Preva1ências

n %

07 18,4

06 15,8

02 5,3

02 5,3

05 13,1

06 15,8



66

DISCUSSÃO

Propusemo-nos estudar gestantes de primeira consulta

pois quando as mesmas são inscritas no programa de atendimento

às gestantes, elas realizam como rotina os exames laboratoriais,

e nessa ocasião não estariam fazendo uso de medicamentos.

Em 481 gestantes de primeira consulta examinadas, 118

faziam uso de medicamentos. Isto orovavelmente ocorreu por
.. -

dois

motivos: primeiro, a gestante se automedicava, ou, após ter pa~

sado pela primeira consulta 01inica a gestante recebia as guias

para os exames laboratoriais e as receitas com a medicação, com~

çando a tomar os medicamentos antes de se submeter aos exames Ia

boratoriais. Assim sendo, como indicamos na casuistica, realiza

mos este inquérito nas 481 gestantes, mas para o presente traba

lho somente consideramos 363 que não faziam uso de medicamentos

por ocasião da coleta do material.

convém ressaltar, que apesar de ser agendado o dia da

coleta, as faltas nesse dia eram comuns, provavelmente, devido à

problemas pessoais da gestante (falta de dinheiro para a passa

gem de ônibus, não ter com quem deixar os filhos, não poder fal

tar ao trabalho, etc).

A idade média das gestantes foi de 25 anos, semelhante
a

à encontrada pelos autores VAZ PINTO et al, 1975; MAYET, 1985.

LIRA et al, 1984; CARDOZO et al, 1985; LAMPARELLI et al, 1988;

ISAH et al, 1985; HERCBERG et al, 1987; LORIA et al, 1979).

Não encontramos diferenças significativas entre as ..

me

dias de idade nos três trimestres de gravidez, mostrando ser uma

amostra homogênea quanto a este aspecto.

As prevalências de anemia segundo o intervalo de idade

foram semelhantes até 34 anos, sendo maiores a partir de 35 anos.
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Isto provavelmente ocorreu devido ao pequeno número da amostra

nestes intervalos (26 gestantes).

Em relação ao grupo étnico, observamos distribuição pró'

xima entre os grupos negróides (42,8%) e caucasóides (5l,8%).Não

encontramos nenhuma gestante mongolóide no grupo estudado, prova

velmente, devido às características sócio-econômicas deste grupo.

A distribuição das gestantes anêmicas segundo a idade

gestacional (em trimestre) nos grupos étnicos foram semelhantes

para os grupos caucasóide e negróide (mulatos), tendo as seguin

tes distribuições: 12% e 13% de gestantes anêmicas no primeiro

trimestre de gravidez, 68% e 67% no segundo, 20% e 20% no tercei

ro trimestre, respectivamente. As gestantes anêmicas negróides

(~egras) tiveram a seguinte distribuição quanto à idade gestaci~

nal: 40% estavam no primeiro, 40% no segundo e 20% no terceiro

trimestre de gravidez.

Através do estado de origem, pudemos observar que a no~

sa amostra é caracterizada por uma população de migrantes provig

das de outros Estados, visto que, apenas 33,6% das gestantes nas

ceram no Estado de são Paulo.

A distribuição das gestantes anêmicas segundo a idade

gestacional (primeiro, segundo e terceiro trimestres& nos grupos

formados pelo Estado de origem, foram respectivamente: são Pau

10 (13%, 60% e 27%); outros Estados da região sudeste (25%, 0% e

75%); Estados da região nordeste (14%, 57% e 29%) e Estados da

região sul (20%,80% e 0%). A análise estatística não mostrou di

ferenças entre as prevalências de anemia segundo o Estado de or!

gemo Acreditamos que outros fatores possam ter interferido, tais

como
os hábitos alimentares de algumas populações que não fazem

uso de hortali~as cruas na alimentaçdo, renda familiar que imp~

de o consumo de carnes, ovos, etc.
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Neste trabalho consideramos como família da gestante, a

mesma, o marido (qualquer tipo de ligação), os filhos e as pe~

soas que efetivamente vivam no mesmo lar. As famílias das gestag

tes estudadas tinham em média 4 pessoas. Da amostra, 5% foi cons

tituída por gestantes que não tinham família, ou seja, ela era

o único membro da família.

Nas gestantes estudadas, o salário
~ .m1n1mo per capita

(SMPC) médio foi de 0,98 SMPC.

A distribuição das gestantes estudadas segundo a renda

mensal per capita foi a seguinte: 28,5% das gestantes pertenciam

a famílias que tinham renda per capita até 0,5 SMPCi 37,4% tinham

renda maior que 0,5 até 1,0 SMPCi 24,9% tinham renda maior que

1,0 até 2,0 SMPCi 6,1% tinham renda maior que 2,0 até 3,0 SMPC

e 3,1% tinham renda per capita maior que 3,0 SMPC.(ALVARENGA et

al (1973) estudaram o "índice de status sócio-econômico" da famí

lia da mulher grávida que freqüenta o Centro de Saúde Geraldo

Paula Souza da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de são

Paulo e encontraram a seguinte distribuição das gestantes, segun

do a renda mensal per capita: 29,0% tinham renda per capita me

nor que 1,0 SMPCi 36,0% tinham renda entre 1,0 e menor que 2,0

SMPCi 12,0% com renda entre 2,0 e menor que 3,0 SMPCi 15,0% com

Encontramos em nosso trabalho, maior proporção de ge~

tantes com renda mensal per capita até 1,0 SMPC (65,8%) quando

comparado com o trabalho de ALVARENGA et al (1973) no qual encon

ram 29,0% de gestantes com renda mensal per capita menor que 1,0

SMPC. As freqüências das gestantes com mais de 1,0 SMPC de renda

mensal per capita em nosso trabalho, foram menores

Ias encontradas por ALVARENGA et al (1973).

do que aqu~

renda entre 3,0 e menor que 4,0 SMPCi 2,0% com renda entre 4,0 e

menor que 5,0 SMPCi 3,0% com renda entre 5,O e menor que 6,O SMPG

e 3,0% tinham renda mensal per capita superior a 6,0 SMPC.
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Em nosso trabalho achamos que mais da metade das gestag

tes não trabalhavam fora de casa, e que a proporção de gestantes

anêmicas que trabalhavam fora de casa é estatisticamente

que nas gestantes anêmicas que não trabalhavam fora de casa. Tal

maior

vez o encontrado se deva ao fato de as gestantes que trabalham

fora o fazem por necessidade econômica e nesta estafante ativida

de não se alimentem adequadamente, premidas pela renda familiar

insuficiente.

Na amostra populacional por nós estudada observamos que

a maior parte das gestantes procurou a rede de Centros de Saúde

estava no primeiro trimestre de gestação, diferindo da população
a

estudada em Sohradinho (DF) por VAZ PINTO et aZ (1975),na qual

predominava as gestantes pertencentes ao terceiro trimestre, de

gestação. Esta discrepância possivelmente se deva à maior ofer

ta de serviços de saúde gratuitos na região por nós estudada, o

que poderia explicar a maior precocidade na procura do atendimen

to médico por parte da gestante.

ROYSTON (1982) fez uma revisão da prevalênciade anemia

nutricional em mulheres nos países em desenvolvimento com os da

dos disponíveis na Biblioteca da Organização Mundial de Saúde e

nos Centros de documentação individual dos membros assistentes da

OMS. Verificou em sua revisão que por ordem de freqüênci~ a maior

prevalência de anemia em gestantes está na Âsia, seguida pela

Âfrica e América Latina.

DEMAYER & ADIELS - TEGMAN (1985) fizeram revisão sobre

a prevalência de anemia no mundo, utilizando, tal como ROYSTON

(1982), todo o material disponível nas bibliotecas da OMS e dos

centros de documentação dos membros assistentes da OMS. Os auto

res puderam estimar a prevalência total de anemia no mundo de
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aproximadamente 30%, sendo as crianças e as gestantes, os grupos

mais afetados com prevalência global estimada de 43% e 51%, res-

pectivamente.

Os autores encontraram as seguintes prevalências médias

de anemia em gestantes nas diversas partes do mundo: 50% na Afri

ca; 41% na América Latina (51% na América Central, 42% no Caribe,

33% nos países da América do Sul situados entre os trópicos, 36%

nos países da América do Sul situados na região temperada); 20% na Asia

Oriental; 56% na Asia Meridional; 46% Oceânia; 9% na Europa e 1%

na URSS.

Os autores citam que a prevalência de anemia em gestag

tes no mundo é por volta de 53%, sendo a prevalência de anemia

nas gestantes de regiões em desenvolvimento cerca de 54% e de r~

giões desenvolvidas (América do Norte, Japão, Europa, Austrália,

Nova Zelândia e URSS) cerca de 9%.

Na amostra de gestantes por nós estudadas encontramos

12,4% de prevalência de anemia. Esta prevalência
..
;e semelhante'

àquelas encontradas por SZARFAC et aZ (1982) prevalência encon

trada no grupo de gestantes CPN (com atendimento pré-natal em di

ferentes serviços de saúde}; ROMANI et aZ (1984) para o grupo

gestantes do PAM-Areias, Recife; SZARFAC (1985) para o grupo

de

de

gestantes do CS Lapa (município de são Paulo); LIRA et aZ (1978)

em gestantes de distrito de Santiago no Chile; GREBE et aZ (~79)

em gestantes da área sul oriente de Santiago, Chile; COULIBALY

et aZ (1987) Norte de Cameroon, Africa; FLORES et aZ (1984) em

Três Rios, Costa Rica; HO et aZ (1987) na China.

A prevalência de anemia em gestantes de primeira consul

ta no subdistrito de Paz do Butantã, município de são Paulo foi

menor do que aquelas encontradas por COOK et aZ (1971);
a

(1974); VAZ PINTO et aZ (1975), SALZANO et aZ (1980) ;

SZARFAC

SZARFAC
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et aZ (1982) para a preva1ência encontrada no grupo de gestante

sem atendimento depré-nata1i ROMANI et aZ (1984).preva1ência de

anemia encontrada no C.S.L. Andradei SZARFAC (1985) i JOHNSON et

aZ (1982) na Guyanai BAILEY et aZ (1980) na F1óridai DIEZ-EWALD

& MOLINA (1972) em Maracaibo, Venezue1ai SIMMONS et aZ (1982) na

Jamaica, SHUKLA et aZ (1982) em Uttar pradesh, !ndiai ISAH et aZ

(1985) na zária, Nigériai LIRA et aZ (1984) em Santiago do Chi-

lei CARDOZO et aZ' (1985) em Santa Cruz, Bo1íviai LILJESTRAND et

aZ (1986) em Mozambiquei JACKSON & JACSON (1987) na República da

Libéria, Âfrica Ocidenta1i KULKARNI (1987) na Guinea Savana

Norte da Nigériai LAMPARELLI et aZ (1988), em Johanesburg,

do

Âfri

ca do SU1i HERCBERG et aZ (1987) em Benin, Âfrica.

A preva1ência Dor nós encrntrada é maior do que aquelas encon~ -
tradaspor SZARFAC et aZ (1982) no grupo de gestantes que rea1i-

zam o atendimento pré-nata1 regularmente no C.S. Geraldo Paulo

Souzai NISHIMURA et aZ (1988) em gestantes atendidas no Serviço

de Pré-nata1 em Sorocaba, são Paulo.

Na população estudada, foram encontradas as seguintes pre'

va1ências de anemia, segundo o trimestre de gestação; 3,57% no

primeiro, 20,86% no segundo e 32,14% no terceiro trimestr~, mos

trando que à medida que aumenta a idade gestacionaJ., aumenta a
a

freqüência de anemia. VAZ PINTO et aZ (1975) encontraramas seguig

tes preva1ências de anemia em gestantes da cidade Satélite de So

bradinho (DF): 22%, 29% e 34%, para o primeiro, segundo e tercei

ro trimestres de gestação, respectivamente.

NISHIMURA et aZ (1988) encontraram as seguintes prev!:!

1ências de anemia, segundo o trimestre de gestação: 0% no prime~

ro, 6,6% no segundo e 10,9% no terceiro, no grupo, de gestantes

que foram atendidas no serviço de pré-nata1 na cidade de

ba, são Paulo.

Soroca
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MAYET (1985) encontrou que as preva1ências de anemia se

gundo o trimestre de gestação (19, 29 e 39) em gestantes india

nas foram respectivamente: 13,2%, 28,1% e 47% e para as gestan

tes negras, também estudadas, foram respectivamente: 18,8%, 26,0%

e 28,6%.

SHUKLA et al (1982) estudaram 256 gestantes numa popu1~

ção rural de Uttar Pradesh, índia, e encontraram as seguintes

preva1ências para o 19, 29 e 39 trimestres, respectivamente: 25,9%;

67,1% e 75,9%.

CARDOZO et al (1985) estudaram 200 gestantes de segu~

do e terceiro trimestre de gestação em Santa Cruz, Bolívia, e en

contraram as seguintes preva1ências de anemia: 21% no segundo e

28% no terceiro trimestre.

DIEZ-EWALD & MOLINA (1972) estudaram 132 gestantes em

Maracaibo, Venezue1~ e encontraram as seguintes preva1ências de

anemia segundo o trimestre de gestação (19, 29 e 39 trimestres) ,

respectivamente: 20%, 34% e 53%.

LIRA et al (1978) estudaram 235 gestantes com até 20 s~

manas de gestação e 215 gestantes com mais de 20 semanas de ge~

tação em Santiago, Chile, e obtiveram as seguintes prevalências

de anemia, respectivamente: 8,6% e 18,7%.

GREBE et al (1979) estudaram 237 gestantes com até 20

semanas de gestação e 201 gestantes com 21 a 38 semanas,.e obtiveram

as seguintes prevalências de anemia, respectivamente: 10,1% e

17,4%.

FLORES et al (1984) estudaram 121 gestantes na provín

cia de Cartago, Costa Rica, e encontraram as seguintes Drevalên
.. -

cias de anemia: 12,5% no primeiro, 10,0% no segundo e 24% no ter

ceiro trimestre de gestação.

LAMPARELLI et al (1988) estudaram 224 gestantes de raça

negra em Johannesburg, Âfrica do Sul, e encontraram as seguintes
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preva1incias de anemia: 4~0% 17,4% e 18,9% para o primeiro, se

gundo e terceiro trimestres, respectivamente.

Na amostra estudada encontramos as seguintes médias das

concentrações de hemog10b~na: 13,47 'g/d1 no primeiro trimestre,

12,47 g/d1 no segundo e 12,25 no terceiro trimestre de gestação.

As médias das concentrações de hemog10bina encontradas

neste trabalho são maiores que aquelas médias encontradas por

ALMEIDA et aI (1973); SZARFAC (1985); ISAH et aI (1985),MAYEl',(1985~;

RAZVI et aI (1980); SHUKLA et aI (1982); FLORES et aI (1984) e

semelhantes às médias encontradas nos trimestres de gestação por
a

VAZ PINTO et aI (1975); SZARFAC et aI (1983); LORIA et aI (1979)e

LAMPARELLI et aI (1988).

Nas gestantes estudadas, não encontramos diferença. es

tatisticamente significativa entre as médias das concentrações de

hemog10bina das gestantes primigestas e as médias das concentra

çoes de hemog10bina das gestantes mu1tigestas segundo os trimes

tres de gestação. Também não houve diferenca
~

estatisticamente

significativa entre as preva1incias de anemia nas gestantes pri

migestas e mu1tigestas.

Na África, onde a preva1ência da malária é alta, as me

dias das concentrações de hemog10bina das primigestas
-
sao meno

res do que as médias das mu1tigestas, e a preva1ência de anemia

das primigestas é maior que as preva1ências encontradas nas mu1

tigestas (ISAH et aI, 1985; LAMPARELLI et aI, 1988) devido ao fa

to das gestantes mu1tigestas, possivelmente, apresentarem maior

resistência à malária. BRAY & ANDERSON (1979) mostraram que na

Gâmbia,a prevalência e a densidade da parasitemia da malária de

cresce com o aumento da paridade, e tem sido relacionado ao fato

de a gravidez elevar a resistência imunológica.
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Em nosso trabalho, não consideramos os abortarnentos

tidos pela gestante na variável paridade, mas consideramos os ca

sos de natimortos. Das gestantes estudadas, 41,6% eram prirnige~

tas e 58,4% multigestas. Em relação ao número de partos

foi de 1 parto. No GRÂFICO 02, observamos que a partir

a moda

do ter

ceiro parto, a freqüência de gestantes anêmicas e maior que

a freqüência de gestantes não anêmicas. Na TABELA 11 observamos

que a prevalência de anemia, aumenta com o aumento da paridade.

A distribuição das gestantes <,.ilêrnicassegundo idade gestacional nos g~

pos formados pela paridade (1 a 10 partos) foram semelhantes.

PALGI et aZ (1981) citam que a prevalência de anemia au

rnenta com as gestações subseqüentes como resultado da depleção

dos estoques do ferr~.ROYSTON (1982) na revisão feita sobre a

prevalência de anemia nutricional em mulheres de países em desen

volvimento, notou que vários trabalhos têm sido realizados mos

trando que o aumento da paridade é prejudicial à saúde materna

no que diz respeito ã freqüência de anemia.

Das gestantes estudadas, 212 eram multigestas sendo que

102 gestantes tiveram o último parto até dois anos e 110 gestan

tes tiveram o intervalo do último parto maior que dois anos. Ob

servamos que não houve diferenças estatisticamente significativa

entre as médias das concentrações de hemoglobina nos grupos de

gestantes multigestas com intervalo do último parto até dois

anos e multigestas com intervalo maior que dois anos, nos três

trimestres de gestação. Não encontramos também, diferença

tisticamente significativa entre as prevalências de anemia

esta

nas

gestantes multigestas com intervalo do último parto até dois

anos (17,65%) e intervalo maior que dois anos (10,91%).

Quando estudamos as prevalências de anemia nas gestan

tes primigestas segundo o trimestre de gesta~ão, encontramos que
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a prev~Üência de anemia no primeiro trimestre é significativamente

menor que as prevalências encontradas no segundo e terceiro tri

mestres. O mesmo aconteceu com as gestantes multigestas com in

tervalo do último ~arto até dois anos. Para as gestantes multi

gestas com intervalo do último parto maior que dois anos,

tramos diferenças estatisticamente significativa 'entre-as preva

encon

lências de anemia nos três trimestres. A proporção de ges

tantes anêmicas no primeiro trimestrede gestação é significati

vamente menor que a proporção de gestantes anêmicas no segundo

trimestre, e o segundo é significativamente menor que a propor

ção de gestantes anêmicas no terceiro trimestre de gravidez. Es

ta diferença nas prevalências do segundo e terceiro trimestres

(16,0% e 60,0%),provavelmente,ocorreu devido ao número reduzido

de gestantes multigestas, de terceiro trimestre de gravidez, com

intervalodo último parto maior que dois anos (5 gestantes).

As prevalências de anemia para os grupos de gestantes'

primigestas, multigestas com intervalo do último parto até dois

anos e multigestas com intervalo maior que dois anos foram, res

pectivamente: 9,93%, 17,65% e 10,91%. Encontramos assim, maior

prevalências de anemia (17,65%) no grupo das gestantes multige~

tas com intervalo do último parto até dois anos, provavelmente,

devido à depléção das reservas de ferro deste grupo de gestantes,

não havendo tempo hábil para refazê-Ias, associado ao aumento da

demanda desse elemento devido à nova gestação.

Na amostra de gestantes de primeira consulta por nóse~

tudada, encontramos que a prevalência de verminose foi 64,7%,com

maior prevalência de infecção por Ascaris lumbrieoides (19,3%) ,

seguido pela infecção por Trichuris trichiura (17,7%) e após,' ~n

fecção por ancilostomídeos (14,0%) e demais freqfiências que estão
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na TABELA 19. A nossa prevalência de verminose é maior do que
a

aquelas encontradas por VAZ PINTO et al (1975) na cidade satéli

te de Sobradinho; JOHNSON et al (1982) em gestantes da Guyana,

MAYET (1985) em gestantes indianas e gestantes africanas.

GANDRA (1970) refere-se a prevalência de infecção para

sitária, como um fator importante na freqllência de anemia ferro

priva nas regiões tropicais da América Latina, devido ao aumento

da perda intestinal de ferro hernoglobfnico. O autor cita que in

fecções por Ancilostoma duodenale, Necator americanus, Trichuris

trichiura, Schistosoma haematobiúm e Schistosoma mansoni podem

produzir perdas de sangue de modo crônico, levando à anemia fer

ropriva.

A prevalência de infecção por ancilostomídeos, nas 300

gestantes estudadas, foi de 14%. Esta prevalência é menor do que

a encontrada por jACKSON & JACKSON (1987) em gestantes da

blica do Libéria, J\.fricaOcidental; CARDOZO et al (1984) em

Repú

ge~

tantes da cidade de Santa Cruz, Bolívia; é maior que as prevalêg

cias encontradas por MAYET et al (1985) em gestantes africanas e

negras; KULKARNI (1987) em gestantes da Guinea Savana do Norte
a

da Nigéria, e semelhante à encontrada por VAZ PINTO et al, 1975.

Em nosso estudo encontramos 26,7% das gestantes infecta

das por uma s6 espécie de enteroparasitas e 38% por mais de uma

espécie. Provavelmente, as más condições de higiene, associadas

à infra-estrutura básica carente da região estudada tênham colabo

rado com essa prevalência de verminose.

No grupo das gestantes anêmica~ a prevalência de vermi

nose foi 73,7%, sendo a prevalência de infecção por ancilostomí

deos menor do que a encontrada na amostra total estudada. Apenas

3 gestantes anêmicas estavam infectadas por ancilostomídeos. Po~

sivelmente, a infeccão por ancilostomídecsnãofoi um fator que te. -
nha influenciado na etiologia da anemia no grupo das gestantes

... .

anemlcas.
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As anemias nutricionais são freqüentes na gravidez devi

do ao aumento da demanda e/ou absorção deficiente de ferro, áci

do fólico e vitamina B12.

A anemia nutricional e definida como a condição na qual

o conteúdo hemoglo.bInicoestá mais baixo do que o normal como re

sultado da deficiência de um ou mais nutrientes essenciais, inde

pendente da causa desta deficiência (WHO, 1972).

Dentre as anemias nutricionais, a anemia por deficiên

cia de ferro é a mais freqüente (SZARFAC, 1988; FORE~~, 1981;

TUDISCO, 1988; LAYRISSE, 1988; MONTEIRO, 1985), seguida em ordem

de freqüência pela anemia por deficiência de ácido fólico e mais
a

raramente por deficiência de vitamina B12 (VAZ PINTO et aI, 1975).

MASPES & TMUGAKI (1979) referem-se a anemia ancilosto

mótica como uma anemia ferropriva, devido à es!;>oliaçãodo sangue

pelo parasita, no qual ocorre de maneira lenta e progressiva.

O ferro, o ácido fólico e a vitamina B12 são elementos

essenciais à eritropeiese. O ferro é necessário à síntese de he

moglobina, o ácido fôlico e a vitamina B12 são necessários à sín

tese do ácido desoxirribonucleico (ADN) .

No decorrer da gravidez há diminuição na concentração

do ferro sérico, aumento da capacidade total de ligação com o

ferro e diminuição significativa da saturação da transferrina;e~

ta alteração e mais significativa no terceiro trimestre de

gestação (WALLERSTEIN, 1973).

As concentrações sericas do ácido fólico e vitamina B12'

tambem diminuem progressivamente durante a gravidez (COOPER, 1973,
b

VAZ PINTO, et aI, 1973).
a

VAZ PINTO et aI (1973) observaram que os níveis de Vita

mina B12 e ácido fólico foram 1,5 e 2,5 vezes maiores nos recem-

nascidos quando comparados com os níveis sericos de suas maes,

respectivamente.
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As gestantes anêmicas, em nosso trabalho, constituiu-se

de 45 gestantes, com a seguinte distribuição de freqüência segug

do a idade gestacional: 15,6% no primeiro, 64,4% no segundo e

20% no terceiro trimestre. No grupo de gestantes, as médias do

número de partos, salário mínimo per capita (SMPC) foram seme

lhantes nos três trimestres de gestação. As medias das idades das

gestantes no primeiro, segundo e terceiro trimestres de gestação

foram, respectivamente: 26, 24 e 27 anos. Observamos que a maio

ria das anemias (73,3%) era normocítica quando utilizamos os va

lores normais para o VCM (83-97 113), segundo WINTROBE et aZ (1974).

TEDESCO (1988) refere-se ao VCM como importante índice

hematimétrioona determinação da deficiência de ferro, que nao

foi observado em nosso trabalho.

ROSENFIELD ,& SIGJLEM (1988), sugerem COI!D parârretro de normali
3

dade para o VCM em gestantes, o valor de 80 II , e recomendam a

terapêutica marcial quando o VCM é inferior a 80 113.

WHO (1972) cita que a concentração deCHCM (concentra

ção da hemoglobina corpuscular média) inferior a 31% sugere a

presença de deficiência de ferro. Em nosso trabalho, observamos

que apenas 13,3% das gestantes anêmicas tinham o CHCH inferior a

31%.

Nas gestantes anêmicas, a prevalência de deficiência de

ferro encontrada foi de 42,2% quando consideramos a concentração

de ferro sérico inferior a 50 Wg/dl (WHO, 1968), ou 46,7% se con

siderarmos a saturação da transferrina inferior a 15%. Das ge~

tantes anêmicas, 40,0% tiveram concentração de ferro sérico infe

rior a 50 Wg/dl e saturação da transferrina inferior a 15%. A

prevalência de deficiência de ferro, encontrada em nosso traba
a

lho, é menor do que aquela encontrada por VAZ PINTO et aZ (1975)

em gestantes anêmicas da cidade satélite de Sobradinho (DF), HO

et aZ (1987) em <Jestantes chinesas, CAR,DOZO et a~ (1985) na cida
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ce de Santa Cruz, Bolívia. ~ maior que aquela encontrada por

DIEZ-EWALD & MOLINA (1972) em Maracaibo, Venezuela. JOHNSON et

al (1982) referem-se à deficiência de ferro como o fator etioló

gico mais importante na anemia das gestantes na Guyana.

As prevalências de deficiência de ferro segundo a idade

gestacional, nas gestantes anêmicas, não mostraram diferenças e~

tatisticamente significativas entre os três trimestres de gest~

çao.

A prevalência de deficiência de ácido fólico, nas ge~

tantes anêmicas, foi de 44,4%. Esta prevalência é maior do que
a

aquelas encontradas por VAZ PINTO et al (1975), HO et al (1987);

DIEZ-EWALD & MOLINA (1972).

A associação de deficiência de ferro e ácido fólico, foi

encontrada em 17,8% das gestantes anêmicas. DIEZ-EWALD & MOLINA

(1972) observaram que 30% das gestantes anêmicas estudadas em Ma

racaibo, Venezuela, eram deficientes de ferro e ácido fólico con

comitantemente.

CHANARIN et al (1959) observaram a presença de deficiêg

cia de ácido fólico em pacientes com processos hemolíbicos de di

versas naturezas.

MUNOZ et al (1979) estudaram a níveis de ácido fólico e

vitamina B12 em pessoas normais e pacientes com difersas doenças

hematológicas. Observaram que nas pacientes que tinham anemia hi

pocrômica, 35,2% destes apresentaram níveis abaixo do valor nor

mal para ácido fólico. MAYET (1985) cita em seu trabalho que a

associação entre a deficiência de ferro e baixa concentração de

ácido fólico tem sido relatàdo na literatura, sugerindo que a de

ficiência de ferro produziria, secundariamente, deficiência de

ácido fólico, devido à alteração no metabolismo deste.
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As prevalências de deficiência de ácido fólico, defi-

ciência de ferro e ácido fólico, nas gestantes anêmicas,não mos

traram diferenças estatisticamente significativas segundo o

mestres de gestação.

tri

Nas gestantes anêmicas estudadas, não encontramos defi

ciência de vitamina B12 (concentração sérica inferior a 80 pgjml).

A menor concentração sérica de vitamina B12 encontrada foi de 138

pg/ml em uma gestante anêmica. Esta paciente era uma gestante

multigesta com intervalo do último parto até 2 anos, estava no

terceiro trimestre de gestação, tinha concentração de ferro séri

co igual a 61 ~g/dl, saturação da transferrina igual

ácido fólico igual a 4,1 ng/ml.

a 10,9%,

As demais concentrações de vitamina B12 tiveram

superiores a 140 pg/ml.

~ .

n1ve1S

a
VAZ PINTO et al (1975) observ~ram 10,5% de prevalência

de deficiência de vitamina B12 nas gestantes anêmicas da cidade

satélite de Sobradinho. Os autores consideraram deficiência de

v~tamina B12 quando a concentração sérica era inferior a 140

pg/ml. Em nosso estudo, se considerássemos o critério utilizado
a

por VAZ PINTO et al (1975), teríamos 2,2% de prevalência de defi

ciência de vitamina B12.
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CONCLUSOES

1. A preva1ência de anemia nas gestantes de primeira consulta

Centros de Saúde do Estado, subdistrito de Paz do Butantã,

em

mu

nicípio de são Paulo foi de 12,4%

2. Na população estudada, a proporção de gestantes anêmicas no pr~

meiro trimestre (3,57%) € significantemente menor que as prQ

porç6es de gestantes anêmicas no segundo (20,36%) e terceiro

(32,14%) trimestres.

3. As preva1ências de anemia nos grupos de gestantes primigestas

e mu1tigestas foram respectivamente: 9,93% e 14,15%, não have~

do diferença estatisticamente significativa entre as propoE

çoes dos dois grupos.

4. Na amostra estudad~observamos que à medida que aumenta a pari

dade aumenta a freqüência de gestantes anêmicas, estatistica

mente comprovada. As preva1ências de anemia encontrada segundo

o número de partos foram: 9,93%, 11,86% e 25,71% para as gestan

tes primigestas, gestantes com at€ 3 partos e gestantes com

mais de 3 partos, respectivamente.

5. As preva1ências de anemia nos grupos de gestantes mu1tigestas

com intervalo do último parto até dois anos e maior que dois

anos, foram respectivamente: 17,65% e 10,91%, não havendo dife

rença estatisticamente significativa entre as duas preva1ên

cias.

6. Na população estudada encontramos maior preva1ência de anemia

(22,55%>. nas gestantes que pertenciam ã família que tinham até
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0,5 SMPC (salário mlnimo per capita), diferindoestatisticamente

das prevalências encontradas nos outros intervalos de SMPC.

7. A prevalência de verminose foi de 64,7%, obedecendo a seguinte

distribuição de freqüência segundo o número de espécie de ent~

roparasitas: 26,7% para uma espécie, 20,0% com duas espécies,

14,0% com três espécies, 2,7% com quatro espécies,0,3% com cin

co espécies e 1,0% com 6 espécies.

8. As médias das concentrações de hemoglobina no primeiro, segun

do e terceiro trimestre de gestação foram respecti vamente:

13,47 g/dl, 12,47 g/dl e 12,25 g/dl. A média do primeiro tri

mestre foi estatisticamente maior que as médias do segundo e

terceiros trimestres.

9. As médias das concentrações de hemoglobina para o grupo de ge~

tantes primigestas de primeiro, segundo e terceiro trimestre"s

foram respectivamente: 13,40 g/dl, 12,52 g/dl e 12,88 g/dl; p~

rao grupo de gestantes multigestas: 13,53 g/dl, 12,45 g/dl e

11,90 g/dl, respectivamente. Não encontramos diferenças (~sta

tistica~ente significativa entre as médias das concentrações

de hemoglobina dos grupos de gestantes primigestas e multige~

tas, segundo o trimestre de gestação.

10.As médias das concentrações de hemoglobina para as gestantes

multigestas com intervalo do último parto até dois anos com

idade gestacional no primeiro, segundo e terceiro trimestres

foram respectivamente: 13,45 g/dl, 12,44 g/dl e 11,91 g/dl.

As médias das concentrações de hemoglobina para as gestantes

multigestas com intervalo do último parto maior que dois anos
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foram respectivamente: 13,6 g/dl, 12,46 g/dl e 11,88 g/dl. Não en

contramos diferença esta.tisticamente significativas entre as

medias das concentrações de hemoglobina segundo o intervalo do

último parto das gestantes multigestas de acordo com os trimes

tres de gestação.

11. Nas gestantes anêmicas encontramos as seguintes prevalências:

Deficiência de ferro: 42,2% de gestantes com concentração~ de

ferro serico inferior a 50 ~g/dl; 46,7% com saturação da tran~

ferrina inferior a 15%; 40,0% com concentração de ferro sérico

inferior a 50 ~g/dl e saturação da transferrina inferior a l5%~

Deficiência de vitamina B12: não foi encontrado deficiência de

Vitamina B12 nas pacientes anêmicas (concentração de vitamina

B12 serica inferior a 80 pg/ml).

Deficiência de ácido fólico: 44,4% das gestantes eram deficieg

tes de ácido fólico (concentração de ácido fólico sérico infe

rior a 3 ng/ml).

Deficiência de ferro e ácido fólico concomitantes: 17,8% das

gestantes tinham concentração de ferro serico inferior 50 ~g/dl,

saturação da transferrina inferior a 15% e concentração de áci

do fólico serico inferior a 3 ng/ml.

12y A prevalência de verminose nas gestantes anêmicas foi de 73,796

e a prevalência de infecção por ancilostomídeos foi de 7,9%.
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RESUMO

Foram estudadas 363 gestantes de primeira consulta, que

não faziam uso de medicamentos que continham ferro, ácido fõlico,

vitamina B12 ou associação destes, na ocasião da coleta do mat~

rial, em Centros de Saúde do Estado, no Subdistrito de Paz do Bu

tantã, município de são Paulo.

A prevalincia de anemia (concentração de hemoglobina in

ferior a 11,6 g/dl) foi de 12,4%. As medias das concentrações de

hemoglobina e as prevalincias de anemia, segundo o trimestre de

gestação, foram respectivamente: 13,47 g/dl e 3,57% no primeiro,

12,47 g/dl e 20,86% no segundo e 12,25 g/dl e 32,14% no terceiro

trimestre.

Não encontramos diferença. estatisticamente significati

va entre as médias das concentrações de hemoglobina e entre as

prevalincias de anemia nas gestantes primigestas e multigestas.

o mesmo aconteceu com as médias e as prevalincias das gestantes

multigestas com intervalo do último parto ate dois anos e maior

que dois anos.

Na amostra estudada, encontramos maior prevalincia de

anemia naquelas gestantes que pertenciam às famílias que tinham

renda per capita até 0,5 SMPC (salário mínimo per capita).

As prevalincias de verminose e de ancilostomídeos nas

300 gestantes foram respectivamente: 64,7% e 14,0%. Nas gestantes

animicas foram respectivamente: 73,7% e 7,9%.

Nas gestantes animicas, a prevalincia de deficiincia de

ferro foi de 42,2% (concentração de ferro sêrico <50 l-lg/dl) ou

46,7% (saturação da transferrina <15~ ou 40,0% (concentração de

ferro serico <50 l-lg/dle saturação de transferrina <15%). A pre

valincia de deficiincia de ácido fôlico foi 44,4%. A prevalência

de deficiincia de ferro e ácido fôlico foi de 17,8%. Não encontra

mos deficiência de vitamina B12 nas gestantes anê~icas.
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ANEXO 1

RECUSOU [] MOT IVO ..................

IDADE. . . . . . . . . . . . . [] NEGRO [] BRANCO [] MULATO [] OUTROS

ENDEREÇO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PONTO DE REFERtNCIA .............................................

CENTRO DE SAÚDE .Matric. ...................

ESTADO DE ORIGEM QUANTO TEMPO NO EST.S.P. .......

QUANTO TEMPO NA CIDADE DE S.PAULO []MAIS QUE DOIS ANOS

[]MENOS OU IGUAL A DOIS ANOS

TIPO DE OCUPAÇÃO [] TRABALHA NA PR6PRIA CASA

O OUTRO TRABALHO. QUAL?......................

DATA DA ÚLTIMA MENSTRUAÇÃO ALTURA U~ERINA............

NÚMERO DE GESTAÇÃO N9 DE ABORTOS ....................

INTERVALO DO ÚLTIMO PARTO ANOS

CIRURGIA O NÃO

[]NÃO

OSIM

Os 1M

QUAL? .............................

TRANSFUSÃO QUANTO TEMPO? .....................

FAZ USO REGULAR DE MEDICAMENTOS? []NÃO [] S1M QUAL? ~...........

QUANTO TEMPO? ...................................................

A SENHORA ESTÂ TOMANDO SULFATO FERROSO? []NÃO []SIM QTO.TEMPO....

A SENHORA TOMOU SULFATO FERROSO NA GESTAÇÃO ANTERIOR?

ONÃO []SIM QUANTO TEMPO? ....................

QU AL A SUA AL IMENT AÇAO? ........................................

SE CITAR CARNE, QUANTAS VEZES POR SEMANA .......................

A SENHORA COME VERDURAS CRUAS (FOLHAS) ONÃO oSIM .

QUAL? ..........................................................

TERRA OSIM o NÃO

A SENHORA TEM VONTADE DE COMER:
ARROZ' CRU Os 1M []NÃO

QUANTAS PESSOAS MORAM NA SUA CASA? .............................

QUEM SÃO? '..

QUEM TRABALHA, QUANTO GANHA POR MtS? ...........................

OUTRAS RENDAS..................................................

DATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PO M~20 M>20




