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UM DIA DE ANEMIA NUM SERVIÇO DE MEDICINA INTERNA 
Vânia Junqueira, Francisco San Martin, Rosa Amorim

Centro Hospitalar do Oeste – Unidade de Caldas da Rainha

Determinar prevalência e abordagem da anemia no Serviço de Medicina Interna a 2 de Setembro de
2020.

Estudo retrospetivo, observacional e transversal.
Incluídos os 26 doentes internados nesse dia. 
Usada definição de anemia da OMS.

*Mulheres: 11
*Homens: 15

* Média de idade:  77 anos
Resultados

Anemia 
76,9%

Aguda
25%

70% 
dependentes 
de terceiros

Motivo de internamento:
65% - Patologia do foro infecioso

Na anemia aguda – 80%

90% - normocítica

Estudo adicional em apenas 31%

O estudo permitiu demonstrar a elevada prevalência de anemia num Serviço de Medicina Interna. Na
maioria dos doentes, era uma condição prévia ao internamento, sobretudo em doentes mais idosos,
com mais comorbilidades e menor autonomia. Correlacionou-se com internamento mais prolongado e
maior mortalidade.
Os autores consideram que o internamento constitui uma oportunidade de diagnóstico, investigação e
correção adequada da anemia, a melhorar no serviço. Reforçam assim, a necessidade de uma
abordagem diagnóstica individualizada a todos os doentes, quando indicado, com o objetivo de diminuir
a morbi-mortalidade associada a esta patologia.

Ferropenia
relativa - 1

A anemia é uma patologia frequente em Portugal, nomeadamente em idosos e em portadores de
doença crónica, relacionando-se com diminuição da qualidade de vida e com pior prognóstico vital. A
prevalência em internamento não está bem definida, havendo estudos que apontam para pelo menos
1/3 dos doentes internados.

* 1 doente com ferropenia funcional e sem 
contraindicação para suplementação

≈ Média de idade: 
79,5 anos

Sem anemia - 68,2 anos Sem anemia – 33% 

Ferro 
endovenoso

0*

Transfusão 
1

Anemia Sem anemia

Demora média 17 dias 14 dias

Mortalidade (30 dias) 38,5% 17%
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Doença renal crónica

Hipertensão arterial

Diabetes  mellitus

Doença pulmonar obstrutiva crónica

Demência

Sonda nasogástrica/ gastrostomia percutânea

Fibrilhação auricular (h ipocoagulada)

Hérnia de h iato

Comorbilidades mais frequentes


