
 

 

 

 

A SPPC, em estreita colaboração com o Anemia Working Group Portugal, identifica a 

Ferropénia como um problema de saúde pública.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem emitido guidelines, desde 1977, 

(“Guidelines for the Eradication of Iron Deficiency Anemia”), assim como criado grupos 

de estudo sobre o tema. A ferropénia é a principal causa de anemia a nível mundial e a 

deficiência nutricional mais prevalente1. Com a publicação do estudo Empire4, em 2016, 

tornou-se conhecida a sua dimensão em Portugal, tendo sido dada ênfase ao 

subdiagnóstico desta problemática. 

A SPPC reconhece a importância do tema e a problemática do subdiagnóstico pelo que 

reforça a necessidade de uniformização dos valores de referência. É neste contexto que 

faz uma síntese da abordagem laboratorial da NOC nº 30/2015 da Direção Geral de 

Saúde, “Abordagem, Diagnóstico e Tratamento da Ferropénia no Adulto”.  

 

Introdução 

O ferro é um nutriente essencial e desempenha um papel central em muitos processos 

metabólicos. A anemia ferropénica é a última consequência da deficiência de ferro mas 

não a única. A ferropénia é frequentemente depreciada pelos cuidados de saúde, sendo 

apenas detetada com o estudo da sua manifestação final que é a anemia. A frequência 

da ferropénia em grupos de risco conhecidos, como sejam as grávidas, os doentes 

renais crónicos, os doentes com doenças inflamatórias intestinais ou com insuficiência 

cardíaca, está associada a pior prognóstico, com aumento das necessidades de 

internamento e redução da qualidade e esperança de vida2. 

 

Epidemiologia 

A carência de ferro tem uma prevalência variável, mais frequente em crianças e 

mulheres pré-menopausa (estimada em 6-8%) na Europa e América do Norte3. Mais 

frequente em grupos de risco, estima-se que 37-61% de doentes com insuficiência 

cardíaca, 24-85% de doentes renais e 13-90% dos doentes com doenças inflamatórias 

intestinais tenham carência de ferro2.   

O estudo Empire4 estimou que pelo menos 31,9% dos portugueses apresentam 

ferropénia (ferritina < 30ng/mL), sendo que 53,3% da população estudada apresenta 

valores de ferritina inferiores a 50ng/mL, o que caracteriza uma deficiência funcional 

deste nutriente. É mais frequente em mulheres, acometendo 40,7% das grávidas, e na 

população mais idosa. A prevalência de anemia foi de 19,9%, 84% dos quais sem 

diagnóstico; destes 54,8% apresentaram valores de ferritina <30ng/mL e 75,4% 

inferiores a 50ng/mL. Este estudo demonstrou a elevada prevalência desta carência 

nutricional em Portugal bem como o seu subdiagnóstico laboratorial, consolidando a 

necessidade de estratégias de prevenção, diagnóstico e terapêutica desta patologia. 



 

 

NORMA – Abordagem laboratorial 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ferro sérico (N: 50-150μg/dL): 

• A sua determinação laboratorial apresenta uma variação circadiana 

significativa; 

• A coexistência de processos infeciosos/inflamatórios, mesmo que de carácter 

menor, interferem com a sua determinação laboratorial;  

• A variabilidade biológica condiciona, de forma significativa, a utilidade 

diagnóstica deste parâmetro. 

Ferritina sérica (N:30-340ng/mL, valores variáveis entre diferentes laboratórios): 

• É o parâmetro mais útil e disponível para avaliar os depósitos de ferro do 

organismo, sendo que baixas concentrações são indicadoras de depleção; 

• Valores falsamente normais podem ocorrer em situações infeção/inflamação: 

sugere-se dosear proteína C reativa (PCR). 

Saturação da Transferrina (ST) (N:20-45%): 

• Calculada pela razão entre o ferro sérico e a capacidade total de fixação do ferro 

(CTFF) (100 x ferro sérico/CTFF);  

• Parâmetro útil na avaliação de défice ou sobrecarga, embora deva ser avaliado 

com precaução dada a variabilidade biológica do doseamento do ferro sérico; 

• ST <20% é sinal de ferropénia. 

 

Para diagnóstico diferencial de anemia ferropénica concomitante com anemia de 

doença crónica: 

 

• Concentração de hemoglobina reticulocitária (CHr) <26 picogramas (pg); 

• Recetores solúveis da transferrina (RST) >8,5mg/l; 

• Protoporfirina eritrocitária livre (PEL) >85µg/dL; 

• Percentagem (%) de eritrócitos hipocrómicos >10%. 

 

Deste modo, recomenda-se que em situação de suspeita de ferropénia, esta deva 

ser investigada sob ponto de vista clínico e laboratorial, assim como tratada a sua 

causa, pelo que se reforça a seguinte abordagem laboratorial: 

 

• Hemograma  

• Reticulócitos  

• Parâmetros do metabolismo do ferro  

o Saturação da transferrina-(ST)=ferro/CTFF,  

o Ferritina 

 

 



O ferro na medula óssea pode ser corado por reagente especial (coloração de Pearls). 

A ausência de coloração reflete a depleção dos depósitos e correlaciona-se bem com o 

doseamento de ferritina sérica. Contudo, como método invasivo de diagnóstico de 

ferropénia é utilizado apenas em situações de exceção. 

Todo o utente com cirurgia programada deve ser avaliado, com hemograma e, se 

necessário, com metabolismo do ferro (Ferro, Saturação da transferrina, ferritina) nas 3 

a 4 semanas prévias, para que se possa corrigir antecipadamente uma deficiência 

funcional ou absoluta de ferro 

 

Valores de Referência de Ferropénia no Adulto 

  Ferritina 

Ferropénia absoluta <30ng/mL 

Ferropénia funcional 30-50ng/mL 

Gravidez5 <70ng/mL 

Insuficiência cardíaca5 

<100ng/mL 

100-300ng/mL com ST <20% 

Doença inflamatória intestinal 
ativa6 

<100ng/mL com ST <20% 
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