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A anemia 6 uma doença rc de forma brusca. Es1es 
hcmatol6g ica que ocorre componcn1 c~ são ri:sponsá
qu ~mdo h;1 diminuição do veis pela oxigenaç~o e nu-

nõ mero da cé lula sangüínea ~~~:~~ n~=:s :·~~~-i~~~ 
- glóbulos vermelhos (hc- r11ente revertida alravts da 
mácias), decrtsc imoda con- d 
ccncração da protc ~n3 he- reposição de un idades e 

moglobina na hcmjc1a - rc~- ~~';;~~~:;'~~e ~!~~~~d~~ 
pousável pelo m1ns portc de 
oxigênio para as células do choque . Es1c zelo t coma
corpo . e/ou r~d ução d.o do 1:101 0 pelo ~ m6dic~s 
hcmatócrito. E:uscem ván- como os dentistas, po is 
os ti pos de ane_mias. A através da an11mncsc e exa
classificação mais abran- me ífsico do paciente 6 pos
gcnie ta avaliação cm re- síve l levantar suspeitas so
lação ao vo lume do cntró- · bre as possíveis pa1ol~gias 
cilo (glóbulo vermelho) e.iis1enlCS que possa~ inter
por fa ll a de algum elemen- vir no processo anêmtc0. 
1o vital. e pela concentra· Outro f~tor respon~vel 
ção de hemoglobina . Qual- _ pela..; ancmt~ ta .deP4:'~'.1;r _ 
quer allcração que ocorra - eia de certos e lementos-que 
"ª" hc m{i i,: 1;1!' , J i.! u rde m fo7..cm pan e Ja fonna~o e 
qu:1111i1 a11 va e qualitativa, cons1il~ição das hem~ias. 
havcr.1umd is1úrbio:'l scrdi- Os m;i1s d c.o;tacados sao: o 
"':lgnosticado e 1rn1ado. Ferre;>. k !do Fólico (F~l:11?) 

Estima-se que para cada ea v11:amina Bu . A ~n::nc1a 
. 1000 pesso.,s são encontra- de um deles é sufic ien te de 
dos ce rca de 18 casos de ocasionar o distúrbio. Pois 
ancmiu por ano. É uma pa- o glóbulo vermelho ~rá. for
tologia rcl :u ivamcnte co- mado de forma deficiente e 
mum e de extrenm impor- ins:ui sfa1 ória para exercer 
tânci3 cm um atcndimc n10 sua função. 
médico-odontológico com A carência de Ferro t 
intervenção inva..;iv:i., princi- explicada pelo desfalque 
p:1hnente. como as cinirgi- ag ud o ou crônico de san 
as gerai s e bucais. Qualquer g ue. r-eja pela ingestão in
proccd imcnlo c irúrgico de- sufi c iente de Ferro. ou sua 
,.e se adiado. quando este má :.ahsorçi\o . Alguns re· 
for elc1ivo, ou cuidadosa- médios süo responsáve is 
mente contro lado dur.ln le por es ta inadequada ab
o a to opern tó r io. Caso sorçào, como a lguns anti · 
contrário o paciente n5o ácidos to mados pe lo indi
tcrj condições boas de rc- ,.,duo (au tomedicação) a 
cupc raç3o e poderá en1rar longo prazo. 
em c hoque hern orr.'igico. A deficiê nc ia de vitami-
corrcndo risco de vida . na B

1
, 1150 se dá prcferenci-

A causa mais direw das alme1lte pcln diet<t, mas sim 
anemias é a perda exccssi- pela abso rç5o inadequada 
"ª de snnguc. seja por um por fa li a de um fa1or produ-
1rn111n:1 íl r- 1co no por lk~c n - 7ido pelo cs1õmago que an
ç:is que lcva1 n a pi.:rda i-;111· >.i li:.ioproccs~decapc.aç5o. 
gUfnca . att! menstruações O Folalo advêm da ali 
abundíl ntcs podem favore· mcntaçâo, se esla est iver 
ccr tal episódio. por vo\13 de insnti sfatória haverá anemia 
1 O a 20% das mu lheres . por deficiência, ou por má 
Fren te a um sangra me nto absorção de tal substânc ia. 
visíve l é r~cil deteclá· lo e o uso do álcool e certos me
saná· IO. O mesmo jd não dicamentos podem imerfc
acontece em hemorrag ias rir ncs1c úh imo evento. 
ocull as, como as gastrites e Encontram-se, ainda. as 
lesões intcs1inais. as quai s anemias: por desordem gc
podem proporcionar sangue né1ica. corno as Talassemias 
nas fe zes de difíci l cons- (Maior e Menor); doenças 
1a1aç i40 a olho nu . Nestes hc p!\ t icar-: d oença s prt
ca!'Os o exame labomtorial lcucêmic:1o;; hi potirco1dis
é fundamental para ta l ave- mo: anemias hcmolfticas: 
riguação, claro que ampara· dentre outras . 
do por suspe itas cl ínic:.is A i;. ane mi as aprescn · 
condizentes . tam manifes tações cHni -

Em acidenles. c irurgi:is c as sis1é mic as e bucais 
de grande porte. ou pacicn- . que auxi liam a suspei ta 
1es com distúrbios hcmor- diagnóst ica. Es tas se rão 
rág icos, a diminuição dos abord adas na próxima se
elementos sangüfneos ocor· mana nes ta coluna. 


