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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Neutropenia étnica benigna 
é uma condição caracterizada por uma redução da contagem dos 
neutrófilos abaixo de 1.500 mm³ na circulação sanguínea, estando 
ausentes as causas secundárias, adquiridas ou congênitas. Ocorre, 
principalmente, em populações negras e seus descendentes, não 
apresentando problemas recorrentes de infecção. Diversos estudos 
realizados em outros Países, em que a etnia negra é importante na 
composição populacional, como no Brasil, mostram a importância 
do conhecimento da neutropenia étnica. O objetivo deste estudo 
foi investigar a prevalência de neutropenia étnica benigna, no meio 
de uma população trabalhadora, aparentemente saudável, realizado 
em um hospital de grande porte. 
MÉTODO: Trata-se de um estudo transversal, envolvendo 347 vo-
luntários, que estavam dentro dos critérios de inclusão do estudo. 
RESULTADOS: Os dados deste estudo demonstraram entre os 
trabalhadores estudados, nove (2,59%) entraram nos critérios diag-
nósticos para neutropenia étnica benigna. Relativamente em relação 
aos brancos participantes, os negros, pardos e amarelos apresentaram 
menor contagem de neutrófilos.
CONCLUSÃO: Levando-se em consideração o aspecto racial, este 
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estudo mostrou que pessoas negras e seus descendentes podem 
apresentar diminuição na contagem de neutrófilos, sem predispo-
sição a infecções.
Descritores: Doenças profissionais, Neutropenia étnica benigna.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Benign ethnic neutropenia 
is a condition characterized by a neutrophil count reduction under 
1.500 mm³ in blood circulation, with absence of acquired or congeni-
tal secondary causes. It occurs mainly among afro populations or their 
descendants not presenting problems with recurrent infections. Differ-
ent papers performed in other countries, in which the Black ethnicity 
is important in the population composition, such as in Brazil, discuss 
the importance of knowing about ethnic neutropenia. The aim of this 
paper was to investigate the prevalence of benign ethnic neutropenia 
in an apparently healthy working population of a large hospital.
METHOD: This transversal study comprised 347 volunteers who 
met the study inclusion criteria.
RESULTS: According to this paper, nine (2.59%) among the stud-
ied employees met the diagnostic criteria for benign ethnic neutro-
penia. Relatively in relation to Caucasian participants, Black, Brown 
and Yellow people presented a lower neutrophil count. 
CONCLUSION: Considering the racial aspect, this study showed 
that afro people and their descendants may present a neutrophil 
count reduction, without predisposition to infections. 
Keywords: Benign ethnic neutropenia, Occupational health. 

intRODUÇÃO 

Neutropenia é definida como uma contagem de neutrófilos inferior a 
1.500 por mm³ de sangue. O National Cancer Institute, dos Estados 
Unidos da América, estabeleceu a contagem de neutrófilos de 1.500 
mm³, como o valor limite, abaixo do qual, a capacidade dos neutró-
filos de atuar na defesa do organismo estaria prejudicada, tornando-o 
vulnerável a infecções1. Assim, este valor foi adotado como o mínimo 
necessário, na maioria dos casos, para iniciar ou continuar o tratamen-
to em muitos estudos clínicos terapêuticos de câncer. Os valores infe-
riores são comumente aceitos como definição de neutropenia2.
Para o presente estudo este será o valor adotado como limite entre a 
normalidade e o “diagnóstico” de neutropenia.
Entre as causas de neutropenia, listadas no quadro 1, a neutropenia ét-
nica benigna é a condição mais comumente observada em indivíduos 
de ascendência negra e seus descendentes. Trata-se de casos com conta-
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gem de neutrófilos, abaixo do que é considerado “dentro dos limites da 
normalidade”3-5, caracterizada por um reduzido número de neutrófilos 
sem causas definidas que não entrem na categoria de neutropenias crô-
nicas de causas adquiridas, congênitas graves, congênitas raras ou erros 
inatos do metabolismo2,4,5. Diferente de outras causas de neutropenia, 
nesta não ocorre um aumento do risco de infecções2,6.
Esta condição foi primeiramente descrita por Kyle e Linman7 no 
artigo Chronic Idiopathic Neutropenia: A Newly Recognized Entity? 
publicado na revista médica The New England Journal of Medicine e 
revisada posteriormente pelo primeiro autor em 1980, e publicada 
na mesma revista com o título: Natural History of Chronic Idiopa-
thic Neutropenia8,9. Pode apresentar-se como neutropenia isolada ou 
combinada com trombocitopenia e/ou anemia9,10 em mulheres, pre-
dominantemente8,10,11.
Ainda que o exato mecanismo desta ocorrência seja desconhecido, 
diferentes mecanismos podem estar implicados: diminuição na pro-
dução de neutrófilos pela medula óssea; excessivo aumento da margi-
nalização de neutrófilos; extravasamento para os tecidos e destruição 
dos neutrófilos maduros ou de seus progenitores na medula óssea, 
mediada imunologicamente12,13.
No Brasil, onde a população negra tem importante participação 
na composição populacional (a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios - PNAD de 2008, realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), as pessoas que se declararam de cor 
parda ou preta constituem 43,8% e 6,8% da população, respectiva-
mente)14, tal entidade não é considerada ou “relacionada” para even-
tuais diagnósticos diferenciais, pelos médicos, o que poderia gerar 
consequências psicossociais a pacientes ao estigmatizá-lo, podendo 
discriminar indivíduos ainda jovens, em plena capacidade laborativa 
levando a implicações clínicas, sociais e psicológicas.
Como exemplo, a possibilidade de “reprovação” de um candidato a 
emprego por se acreditar que, com a diminuição destes elementos 
sanguíneos, o trabalhador poderia estar mais predisposto a infecções, 
e, consequentemente, exposto a um maior risco de absenteísmo, cus-
tos assistenciais mais elevados e aposentadoria precoce e clínicas.
Entre as implicações clínicas citam-se sua importância no diagnós-
tico no tratamento de negros e seus descendentes com câncer e es-

quizofrenia15-21.
A inicialização de quimioterapia para o tratamento de alguns tipos de 
câncer depende, entre outros fatores, de uma contagem de neutrófilos 
inicial, maior que 1.500 mm³ 16. Assim o encontro de neutropenia ét-
nica benigna, em negros e seus descendentes, podem causar um atraso, 
no início do tratamento, por causa do temor na recuperação da conta-
gem de leucócitos em resposta a quimioterapia citotóxica15,18.
O tratamento de esquizofrenia refratária a outros tratamentos (es-
quizofrênicos resistentes) tem como uma das opções de tratamento 
com clozapina (Leponex®) (antipsicótico cujo mecanismo de ação é 
devido ao bloqueio dos receptores dopaminérgicos, no sistema lím-
bico), o qual é contraindicado quando os leucócitos estão abaixo de 
3.500 mm³ e os neutrófilos abaixo de 2.000 mm³, pois uma reação 
adversa potencialmente grave produzida por este medicamento é a 
granulocitopenia e agranulocitose, com ocorrência estimada de 3% e 
0,7%, respectivamente16-20.
Existem poucos estudos sobre a prevalência de neutropenia étnica 
benigna, na base populacional brasileira. Estudo realizado na cidade 
de Campinas, no ano de 2006, a neutropenia étnica foi diagnosticada 
em 7,2%, de 144 pacientes investigados para neutropenia21.
O objetivo deste estudo foi estudar a ocorrência de neutropenia ét-
nica benigna, entre trabalhadores, de um Hospital Público do Mu-
nicípio de São Paulo.

MÉtODO

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da Faculdade 
de Ciências Médicas, da Universidade Estadual de Campinas, sob o 
número 189/2008, realizou-se este estudo transversal envolvendo os 
funcionários do Hospital Ipiranga da Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo, localizado no município de São Paulo e integrante do 
Sistema Único de Saúde (SUS).
Todos os participantes que consentiram participar da pesquisa en-
tenderam e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido (TCLE).
Dos 1.824 trabalhadores do hospital convidados, 885 concor-
daram em participar da pesquisa. Destes, somente 347 estavam 

Quadro 1 – Causas de neutropenia extraída da norma de vigilância da saúde dos trabalhadores expostos ao benzeno. Ministério da Saúde, Brasília, 
DF, 20033.

Virais Gripe, mononucleose, hepatite, CMV, sarampo, rubéola, dengue, HIV, febre amarela

Infecciosas Bacterianas Tuberculose, febre tifoide, septicemia brucelose.

Outras Histoplasmose, sífilis, ricketsioses, psitacose, malária, calazar

Esplenomegalias Hepatopatia crônica, hepatopatia alcoólica, esquistossomose, esplenomegalia congestiva ,doença de Gaucher, síndrome de Felty

Imunológicas LES, artrite reumatoide, periarterite nodosa, outras colagenoses choque anafilático, DHAI e sarcoidose 

Outras Desnutrição, carência de cobre, hipervitaminose A, agranulocitose, hipopituitarismo e agamaglobulinemia. 

Agentes 
leucopenizantes

Regulares Colchicina, irradiação, citostáticos e benzeno

Ocasionais Analgésicos, antibióticos, anticonvulsivantes, sais de ouro, tranquilizantes, antitiroidianos, diuréticos, 
hipoglicemiantes, antimaláricos, anti-histamínicos, tuberculostáticos, sulfonamidas, barbitúricos.

Alterações da 
medula óssea

Infiltração Metástase, linfoma, necrose da medula óssea

Deficiências Ferro, vitamina B12, vitamina B6 e ácido fólico

Alteração do 
parênquima

Leucemias, síndrome mielodisplásica, síndrome de Fanconi, hemoglobinúria paroxística noturna, anemia 
aplástica idiopática, neutropenia cíclica familiar, hipoplasia crônica, agranulocitose infantil

CMV = citomegalovírus; HIV = vírus da imunodeficiência humana, LES = lúpus eritematoso sistêmico; DHAI = doença hemolítica autoimune 
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dentro dos critérios de inclusão do estudo. 
A entrevista e a coleta de amostra para hemograma completo foram 
realizadas entre março e novembro de 2008, por ocasião do exame 
periódico de saúde ocupacional, realizado pelo hospital.
No instrumento de entrevista, foram coletados, os seguintes dados: 
número do prontuário no hospital; profissão (cargo), idade; etnia, 
parentes de outra etnia e respectivo grau de parentesco; sexo, na-
turalidade, nacionalidade; dados clínicos e sociais (etilismo, taba-
gismo, uso de tóxicos, história de alergia, doenças hematológicas, 
doenças autoimunes e uso de medicamentos, pregressos e atuais), 
história ocupacional, sobre o uso de produtos químicos ocupacio-
nais e exposição à radiação.
Foram considerados fumantes todos os que declararam ter fumado 
pelo menos um cigarro por dia, durante pelo menos um ano (um 
ano maço), e os que continuavam a fumar no período da entrevista.
Consideraram-se como “consumidores” de bebida alcoólica, todos 
os que afirmaram fazer uso pelo menos moderado dela, definido 
como 533 mL (18 ounces) de cerveja, ou mais de 207 mL (7 oun-
ces) de vinho ou ainda, 59 mL (2 ounces) de destilados (uísque, 
vodka, etc.) diariamente23. Foram considerados “não consumido-
res”, aqueles que relataram nunca beber ou fazer uso irregular; e, 
“ex-consumidores” aqueles que referiram ter suspenso a utilização 
de bebida alcoólica havia pelo menos um mês.
O uso de drogas foi considerado positivo quando o trabalhador 
utilizou entorpecentes, no último mês, independente de consumir 
diariamente.
A exposição a produto químico, no ambiente de trabalho, foi con-
siderada positiva quando ocorreu histórico de contato ocupacional, 
durante sua jornada de trabalho, com substâncias que possam cau-
sar alterações na crase sanguínea, comprovados ou suspeitos, tais 
como: benzeno, solvente de colas (foi indagado sobre o solvente 
para verificar que não fosse água), cola de sapateiro, outras colas; 
tintas e vernizes; tolueno, xileno, tiner, água raz, n-hexano.
A amostra sanguínea constou de, aproximadamente entre 3 a 5 mL 
de sangue venoso, coletado por vácuo, em tubos com anticoagu-
lante EDTA (tampa roxa), para hemograma completo e analisado 
no Centro Estadual de Análises Clínicas (CEAC) da Zona Sul, até 
6 horas, após a coleta, em um hemocitômetro marca Pentra 120 
Horiba/ABX.
Quando constatada no hemograma completo número de neutrófilos 
circulantes abaixo de 1.500 mm³, valor adotado como limite entre a 
normalidade e o “diagnóstico” de neutropenia, para as finalidades do 
presente estudo, procedeu-se coleta de nova amostra sanguínea com 
dosagens de ferro sérico, folato, vitamina B12, ácido úrico, ferritina, 
desidrogenase lática sérica, creatinina, transaminases séricas, fosfatase 
alcalina, gama glutamiltranspeptidase e fator reumatoide, para ex-
cluir doenças que pudessem causar neutropenia. 
Novo hemograma completo foi realizado em 30, 60 e 90 dias, 
quando o trabalhador foi enquadrado no item anterior, para afas-
tar, entre as outras causas de diminuição dos neutrófilos, a neutro-
penia cíclica, conjuntamente aos outros exames22-25.
Os critérios de inclusão foram trabalhadores considerados saudá-
veis e livres de infecção, após avaliação pelo exame médico clínico; 
não ocorrência de exposição a agentes químicos ocupacionais (pas-
sada ou presente) e dados negativos para sintomas relacionados à 
baixa imunidade e doenças hematológicas. 
Os critérios de exclusão foram históricos que demonstrava ocor-

rência de doença hematológica; uso de corticosteróide, à época 
do exame, até 30 dias antes; infecção ativa ou crônica viral, bac-
teriana, fúngica (inclusive micoses superficiais), ou parasitária, 
após avaliação clínica e, se necessário, laboratorial; consumo de 
quaisquer medicamentos que não tenha sido interrompido por, 
pelo menos, um mês, anteriormente ao exame; histórico de do-
ença autoimune como artrite reumatoide ou lúpus eritematoso 
sistêmico, entre outras; constatação de tratamento com sulfato 
ferroso, vitamina B12 ou folato, em qualquer fase da vida do 
trabalhador; constatação de tratamento, em curso, para doen-
ça da tiróide; histórico de câncer, seguido de quimioterapia ou 
radioterapia; cirurgia recente, considerada quando ocorreu um 
procedimento cirúrgico há menos de 10 dias26; constatação de 
gravidez ou de teste de gravidez positivo e histórico de doença 
cardiovascular, clinicamente significante.
Os resultados foram expressos, em números absolutos e porcenta-
gem de células por milímetros cúbicos de sangue. Foi considerado 
que o trabalhador apresenta neutropenia étnica, quando:
• O número de neutrófilos circulantes estava abaixo de 1.500 mm³ 
em três hemogramas realizados nos últimos três meses (30, 60 e 90 
dias) de observação24,25,27;
• Exclusão de doenças associadas à neutropenia como: agranulo-
citose genética infantil, neutropenia familiar, neutropenia cíclica;
• Ausência de doenças com produção de neutrófilos insuficiente e 
imunodeficiência grave (exemplos: insuficiência pancreática com 
neutropenia, neoplasias malignas, lúpus eritematoso sistêmico, ar-
trite reumatoide);
• Condições associadas à esplenomegalia (p. ex., síndrome de Felty, 
malária e sarcoidose); 
• Exclusão de exposição a radiações, medicação citotóxica ou qual-
quer outra, que possa causar neutropenia como: antineoplásicos, 
quimioterapêuticos, fármacos antitireóideos (também chamadas 
tionamidas: propiltiouracil [PTU], metimazol [MMI, tapazole]), 
fenotiazínicos, anticonvulsivantes (derivados da hidantoína, feni-
toína), beta lactâmicos, sulfonamidas e cloranfenicol, quinina, qui-
nidina, derivados da fenazona, entre outras.
Os dados registrados de contagem de leucócitos total e de neu-
trófilos, linfócitos, monócitos, basófilos e eosinófilos, incluindo-se, 
também, hemácias, hemoglobina, hematócrito e plaquetas, foram 
analisados utilizando-se métodos estatísticos, para comparações 
dos resultados entre sexos, hábito de fumar e os cinco grupos étni-
cos (branco, negro, amarelo, pardo e indígena) nas tabelas de fre-
quências para variáveis categóricas e medidas de posição e dispersão 
para variáveis contínuas.
Para o estudo de associações ou comparação de proporções, foi uti-
lizado o teste Qui-quadrado ou o Exato de Fisher, quando necessá-
rio (valores esperados menores que 5).
Na comparação de variáveis contínuas ou ordenáveis entre dois gru-
pos foi utilizado o teste de Mann-Whitney e no caso de mais grupos, 
o teste de Kruskal-Wallis. Em comparações múltiplas foi aplicado o 
teste LSD de Fisher (Least-Significant-Difference), devido a grande 
diferença no tamanho das amostras dentro das categorias estudadas. 
Com relação à verificação da relação linear, foi aplicado o coeficien-
te de correlação linear de Spearman. Para explicar a contagem de 
neutrófilos, foi utilizada a análise de regressão linear univariada e 
múltipla. O nível de significância adotado para os testes estatísticos 
foi de 5%.
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RESUltADOS 

Entre os 347 participantes do estudo, 297 eram do sexo feminino 
(85,59 %) e 50 do sexo masculino (14,41%).
Declararam-se brancos (62,82%), negros (11,24%), pardos (23,63%), 
amarelos (2,31%). Nenhum participante declarou-se indígena.
A média de idade da amostra foi de 46,01 ± 9,658 anos e a me-
diana de 46 anos, sendo a idade mínima de 23 anos e a máxima 
de 66 anos. Outras informações sobre a distribuição geral quanto 
à faixa etária são apresentadas na tabela 1.
Os participantes do estudo que declararam ter parentes de outra 
etnia foram 88 (25,36%) e os que negaram foram 259 (74,64%). 
Em relação aos dados sobre tabagismo, encontrou-se 52 (14,99%) 
se declarando tabagistas. 
Os valores mostrados no hemograma, tanto para a série vermelha 
como para a série branca, estavam dentro da faixa da normalidade 

para a maioria dos pesquisados, ocorrendo o mesmo para a con-
tagem de plaquetas.
Na pesquisa, a contagem de leucócitos variou de um mínimo de 
2.900 a um máximo de 14.100 mm³ com uma média de 6.839 
mm³ e mediana de 6.610 mm³ (desvio padrão: 1.931). A con-
tagem de leucócitos foi menor que 3.500 mm³ em 31 (8,93 %) 
dos participantes.
Os valores dos neutrófilos apresentaram uma variação de 730 a 
10.760 mm³ com média de 3.973 mm³ e mediana de 3.700 mm³ 
(desvio-padrão: 1.587). Os neutrófilos estavam abaixo de 1.500 
mm³ em 9 (2,59%) dos voluntários sendo 3 pardos, 3 negros e 
3 brancos mantendo-se nestes níveis após investigação comple-
mentar, para excluir outras causas de neutropenia.
Relativamente em relação aos brancos participantes, os negros, 
pardos e amarelos apresentaram menor contagem de neutrófilos, 
porém contagem similar nos outros parâmetros.
A prevalência de neutropenia (contagem de neutrófilos menor que 
1.500 mm³), quanto à etnia, de toda a amostra estudada, foi de 
7,69% entre negros participantes, 4,88% entre pardos e 1,38% 
entre brancos. Não se detectou casos entre os amarelos estudados.
A maioria dos participantes (1 negro, 3 brancos e 2 pardos), apre-
sentou neutropenia leve (entre 1.000 e 1500 mm³) se 3 neutrope-
nia moderada (2 negros e 1 pardo) (neutrófilos entre 500 e 1.000 
mm³). Não houve nenhuma diferença significativa entre sexos. 
A tabela 2 apresenta a análise descritiva da variável idade, em 
cinco grupos, com o teste de Kruskal-Wallis e a tabela 3 apresenta 

Tabela 2 – Análise descritiva da variável idade, em cinco grupos, com o teste de Kruskal- Wallis.
Idades

< 25 anos 25-34 anos
Desvio Desvio

Variáveis N Média Padrão Min Mediana Max Variáveis N Média Padrão Min Mediana Max
Leucócitos 4 6.855 2.405 4.250 6.585 10.000 Leucócitos 48 7.497 2.043 4.660 6.970 13.400
Neutrófilos 4 3.363 1.951 1.740 2.755 6.200 Neutrófilos 48 4.512 1.861 1.640 4.089 10.760
Eosinófilos 4 0.420 0.388 0.080 0.350 0.900 Eosinófilos 48 0.255 0.164 0.030 0.220 0.850
Basófilos 4 0.075 0.025 0.040 0.080 0.100 Basófilos 48 0.140 0.273 0.000 0.060 1.560
Linfócitos 4 2.275 0.284 1.910 2.320 2.550 Linfócitos 48 2.036 0.503 0.850 2.000 3.580
Monócitos 4 0.555 0.117 0.450 0.535 0.700 Monócitos 48 0.510 0.170 0.250 0.475 1.010

35-44 anos 45-59 anos
Desvio Desvio

Variáveis N Média Padrão Min Mediana Max Variáveis N Média Padrão Min Mediana Max
Leucócitos 93 6.760 1.814 3.190 6.750 13.100 Leucócitos 175 6.691 1.949 2.900 6.510 14.100
Neutrófilos 93 3.852 1.332 1.130 3.710 7.540 Neutrófilos 175 3.873 1.621 0.730 3.550 9.910
Eosinófilos 93 0.233 0.243 0.000 0.150 1.400 Eosinófilos 175 0.277 0.363 0.000 0.190 3.900
Basófilos 93 0.080 0.135 0.000 0.060 1.320 Basófilos 175 0.079 0.110 0.000 0.060 1.000
Linfócitos 93 2.108 0.668 0.850 2.060 4.820 Linfócitos 175 2.046 0.588 0.400 1.960 4.340
Monócitos 93 0.487 0.195 0.200 0.480 1.580 Monócitos 175 0.519 0.533 0.138 0.460 5.960

>=60 anos
Desvio

Variáveis N Média Padrão Min Mediana Max Variáveis p-valor
Leucócitos 27 6.903 1.840 4.100 6.600 10.700 Leucócitos 0,1665
Neutrófilos 27 4.171 1.482 1.430 4.130 7.010 Neutrófilos 0,2676
Eosinófilos 27 0.192 0.146 0.036 0.143 0.700 Eosinófilos 0,1152
Basófilos 27 0.167 0.247 0.030 0.070 1.140 Basófilos 0,5196
Linfócitos 27 1.957 0.517 1.030 1.880 3.310 Linfócitos 
Monócitos 27 0.477 0.163 0.028 0.500 0.855 0,4472

N = número de Funcionários estudados; Min = Mínimo; Max = Máximo (Valores em mm³ para média e desvio-padrão, minímo, mediana, máximo)
*teste de Kruskal-Wallis.

Tabela 1 – Distribuição geral dos indivíduos quanto à faixa etária.
Idade
(anos)

Frequência Frequência 
CumulativaNº %

< 25 4 1,2 4
25 – 34 48 13,8 52
35 – 44 93 26,8 145
45 - 59 175 50,4 320
>=60 27 7,8 347
Total 347 100,0
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também a relação entre idade e variáveis estudadas pelo coeficien-
te de correlação de Spearman que demonstrou correlação positiva 
entre idade e número de neutrófilos.
Utilizou-se um modelo de regressão linear univariada (Tabela 4), 
para explicar a contagem de neutrófilos, a única variável que mos-
trou ser significativa foi a cor.

DiSCUSSÃO

Os resultados do estudo devem ser considerados com reservas 
quanto à extrapolação dos dados para a população brasileira, 
já que a amostra estudada foi composta em sua maioria por 
mulheres brancas acima de 40 anos.
Entre os participantes, nove (2,59%) entraram nos critérios 
diagnósticos para neutropenia étnica benigna. 
Ressalve-se a que o não encontro de diferença entre homens 
e mulheres, na contagem de neutrófilos, diferente de outros 
estudos2,8,11,18,20,28,29, pode ter sido em parte, influenciado 
pela menor proporção de homens participando do estudo de 
25,36%, e a média de idade dos estudados (o grupo com a 
idade entre 45 e 59 anos representou 50,43% da amostra).
Diferente de outros estudos os quais têm demonstrado que 
negros saudáveis e seus descendentes também apresentam uma 
contagem menor de plaquetas, do que a apresentada por in-
divíduos da raça branca isto não foi encontrado neste traba-
lho8,11,27,28. Uma possível explicação é a diferente porcentagem 
de participantes negros e brancos, influenciando o resultado 
(11,24% e 62,82%), respectivamente.
Relativamente em relação aos brancos participantes, os negros, 
pardos e amarelos apresentaram menor contagem de neutró-
filos, (o valor médio de 6.839 mm³ e 3.973 mm³), porém 
contagem similar nos outros parâmetros. Este resultado en-
contrado na população estudada apresenta-se, em concordân-
cia, com praticamente toda a literatura a respeito2,11,18,20,26,27-29.
A contagem de neutrófilos diferiu com a idade. No resultado 

Tabela 4 – Análise de regressão linear univariada para contagem de neutrófilos.
Variável Estimativa Erro Padrão p-valor IC* (95%)
Idade (contínua) -0.01354 0.00882 0.1257 -0.03088; 0.00381
Cor
Negra versus Parda -0.08674 0.30657 0.7774 -0.68979; 0.51630
Branca versus Parda 0.53429 0.20418 0.0093 0.13267; 0.93592
Sexo
Feminino versus Masculino 0.06347 0.24294 0.7941 -0.41436; 0.54130
Tabagismo
Sim versus Não 0.07973 0.23901 0.7389 0.33; 0.73890

*Intervalo de 95% de confiança para a estimativa do modelo. 
Valor de p = teste de significância estatística; IC 95% = Intervalo de confiança da razão de prevalência a um nível de confiança de 95%.
OBS.: 1. Foi desconsiderada para a variável COR, a categoria AMARELA por apresentar baixa frequência.
           2. Na regressão linear múltipla, a única variável que mostrou ser significativa foi a variável Cor.

apresentado, foi encontrada uma variabilidade muito próxima 
da descrita em outros estudos, com diminuição com o aumen-
to da idade, mas não em neutrófilos concomitantemente como 
descritos em outros estudos2,18,24-29, uma possível interferência 
com o tipo da amostra deve ser considerada, com diminuição 
de outros tipos leucocitários.
Quanto à análise do hábito de fumar e neutropenia, nos re-
sultados estudados, não se demonstrou nenhuma correlação 
com neutrófilos ou qualquer outro dos elementos sanguíneos, 
diferente de outros estudos2,18,29 quando se demonstrou que os 
leucócitos, neutrófilos e plaquetas para fumantes eram mais 
altos que os apresentados para participantes que nunca fuma-
ram. Esta variabilidade pode ser explicada pelo pequeno nú-
mero de fumantes no estudo.
Embora a contagem de neutrófilos no sangue possa flutuar 

com infecções virais, enfermidades médicas, ou medicamentos 
(Quadro 1), a seleção da amostra evitando estes casos minimi-
zou este efeito.
Uma avaliação da população mais jovem não pode ser feita 
devido ao pequeno número de participantes abaixo de 25 anos 
(4 voluntários perfazendo 1,15% da população do estudo). 
Deste modo, a prevalência de neutropenia em participantes 
mais jovens ficou prejudicada.
Em estudos realizados nas populações, de diversos países, os re-
sultados foram muito variáveis. Em Israel, Shoenfeld e col. re-
lataram casos de neutropenia em 75 de 200 Judeus Iemenitas 
investigados, assintomáticos, não encontrando associação com 
alguma tendência a infecções30. Adewuyi e col. analisaram a 
distribuição total e diferencial de leucócitos em uma amostra 
de homens negros e brancos do Zimbábue que viviam nos 
mesmos ambientes. Brancos Zimbabuanos apresentaram uma 
contagem de leucócitos maior que Negros e a diferença foi 
devida à baixa de neutrófilos neste último grupo31. Papadaki 
e col. descreveram na população da ilha de Creta, na Gré-
cia, uma estimativa de 1,67% de neutropenia étnica benigna, 

Tabela 3 - Relação entre idade e variáveis estudadas pelo coeficiente de correlação de Spearman
Idade (contínua)

Leucócitos Neutrófilos Linfócitos Eosinófilos Monócitos Basófilos

Idade r:-0,10556
p: 0,0494

r:-0,07078
p:0,1884

r:-0,06253
p: 0,2453

r:-0,04112
p: 0,4451

r:-0,06902
p: 0,1996

r:0,00217
p:0,9678

r= Correlação de Spearman; p = p-valor, valor de p do teste de significância estatística.
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principalmente em mulheres de meia idade11. Kaaba e col. na 
população do Kuwait descrevem em 11% a prevalência em 
adultos saudáveis32. Hsieh e col. realizaram um estudo com 
o objetivo de determinar a ocorrência de diferenças na con-
tagem de neutrófilos na população dos Estados Unidos da 
América. A prevalência de neutropenia foi de 4,5% entre os 
participantes negros, 0,79% entre os brancos, e 0,38% entre 
Mexicano-Americanos em 25.222 participantes2.
Neste último estudo, o tabagismo foi associado com um au-
mento do número de leucócitos e neutrófilos, mas apresentou 
um efeito menor entre negros e Mexicano-Americano quando 
comparado aos participantes brancos2.
Nos Emirados Árabes Unidos, estudo publicado no ano de 
2009, comparando a contagem média de neutrófilos e a preva-
lência de neutropenia benigna por idade, sexo e entre 22 gru-
pos familiares (designados como tribos) envolvendo 1032 pes-
soas, a neutropenia benigna esteve presente em 110 (10,7%) 
indivíduos23.
 
COnClUSÃO 

Os dados deste estudo demonstram entre os trabalhadores 
pesquisados 9 (2,59%) entraram nos critérios diagnósticos 
para neutropenia étnica benigna, 
Levando-se em consideração o aspecto étnico, este estudo 
mostra que pessoas negras e seus descendentes podem apre-
sentar uma diminuição na contagem de neutrófilos, sem pre-
disposição a infecção. 
A relação entre idade e variáveis do hemograma pelo coefi-
ciente de correlação de Spearman mostrou correlação positiva 
entre idade e número de leucócitos.
Como a neutropenia é usada para denotar qualquer redução 
no número de neutrófilos circulantes abaixo do limite estabe-
lecido o fator etnia e idade deveriam ser levados em conside-
ração na interpretação de valores na contagem de leucócitos 
e neutrófilos no hemograma completo pelos profissionais de 
saúde e laboratórios de hematologia. 
Os resultados demonstraram que são necessários mais estudos 
nesta área para que, no futuro, sejam implementados mode-
los que possam explicar os mecanismos da gênese de doenças 
nestes trabalhadores, já que ainda pouco se conhece sobre a 
neutropenia étnica em nosso meio.
Os resultados devem ser entendidos como uma primeira apro-
ximação do tema a ser mais bem tratado posteriormente, com 
estudos mais abrangentes envolvendo uma população maior, 
como uma cidade brasileira. 
O trabalho, mesmo que diretamente não resolva definiti-
vamente, as questões propostas, pretende contribuir como 
um referencial e suporte para trabalhos posteriores de maior 
 extensão.
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