
Será anemia?

Perante todos os sinais, sintomas e manifestações que a anemia e a ferropénia podem assumir, acaba por ser fácil 
dispersar na multiplicidade de potenciais diagnósticos. O cansaço, a fadiga, a palidez, as dores musculares nem 
sempre estão associados ao stresse, à correria do dia-a-dia ou ao desgaste da rotina. E se for anemia? Na semana 
em que se assinala o Dia da Anemia o Dr. António Robalo Nunes, presidente do Anemia Working Group Portugal,  
alerta os profissionais de saúde para que a doença que afeta 20% dos portugueses faça parte das suspeitas na 
hora de fazer o diagnóstico.

Especial Anemia

No âmbito do Dia da Anemia, assinalado a 26 de novembro, gostaria de deixar uma mensagem de valori-
zação – valorização de sinais e sintomas que possam fazer suspeitar e procurar ajuda. A população não 
deve ter qualquer espécie de reserva em olhar para o que sente, valorizar eventuais mudanças no seu 
estado de saúde, procurar ajuda, recorrer ao seu médico especialista em medicina geral e familiar. Por 
outro lado, alertar para o facto de a anemia ser um problema tão comum que diz respeito a toda a comuni-
dade médica pois é transversal, é uma condição democrática que afeta desde o nascimento até às idades 
mais avançadas. Portanto, abrange todas as especialidades, pode estar presente em todos os cenários. 
Todas as especialidades médicas devem encarar a anemia com a importância que ela realmente tem, que 
seja abordada de uma forma sistemática e seja tratada sempre que possível. Por esta via estamos a contri-
buir decisivamente para a redução da carga da doença e melhoria da qualidade de vida dos doentes.

Dr. António Robalo Nunes

Uma iniciativa

+  clique aqui para saber mais  +

ALERTA anemia

O Anemia Working Group Portugal – Associação Portuguesa para os Estudos da Anemia, – desde a in-
quietação inicial que levou à sua formação foi documentada pela perceção real de que temos um proble-
ma de saúde pública em Portugal - e isso gerou em nós um espirito de cruzada. É uma cruzada perma-
nente que nós temos contra a anemia e essa cruzada faz-se através da informação e da formação. É este 
o papel que assumimos, quer a nível da população em geral, quer a nível da comunidade médica. A matriz 
do grupo é multidisciplinar. Percebendo que a anemia está presente nos diversos cenários médicos, o 
grupo em si é composto por especialistas de várias áreas médicas que encontram na anemia este ponto 
de convergência e interesse comum. É este o nosso DNA, a nossa matriz funcional e é isso também que 
se reflete na organização das nossas próprias reuniões. Neste momento reuniões com periodicidade de 
dois em dois anos em que juntamos diversas especialidades.

Formar e Informar é a missão do Anemia Working Group Portugal

“É tão importante o diagnóstico atempado e a correção 
da ferropénia como a investigação da sua etiologia”

+  clique aqui para saber mais  +

Sociedade Portuguesa de Patologia Clínica reforça
norma da DGS sobre avaliação e tratamento da ferropénia

A Sociedade Portuguesa de Patologia Clínica, 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 
prevalente. Com a publicação do estudo Empire, em 2016, tornou-se conhecida a sua dimensão em Portugal, 
tendo sido dado ênfase ao subdiagnóstico desta problemática. A SPPC reconhece a importância do tema e a pro-
blemática 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, “Aborda-
gem, Diagnóstico e Tratamento da Ferropénia no Adulto”.

+  clique aqui para saber mais  +
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Valores de Referência de Ferropénia no Adulto

FERRITINA

Ferropénia absoluta

Ferropénia funcional

Gravidez 

Insuficiência Cardíaca

Doença Inflamatória Intestinal Ativa

<30 ng/mL

30 a 50 ng/mL

<70 ng/mL

<100 ng/mL  (100 a 300 ng/mL com ST<20%)

<100 ng/mL com ST<20%

Recomenda-se que em situação de suspeita de ferropénia, esta deva ser investigada sob ponto de vista clí

-

nico e laboratorial, assim como tratada a sua causa, pelo que se reforça a seguinte abordagem laboratorial: 
• Hemograma 
• Reticulócitos 
• Parâmetros do metabolismo do ferro 

• Saturação da transferrina-(ST)=ferro/CTFF

• Ferritina

Abordagem laboratorial

De acordo com os resultados do estudo EMPIRE, 20% dos portugueses adultos sofrem de anemia, mas 84% 
desconhecem que são afetados por esta condição. Em 52,7% dos casos, a anemia é causada por défice de ferro. 
Segundo a Dr.ª Filipa Paramés, este é um problema de saúde pública para o qual todos devemos estar atentos. 
Do laboratório para o consultório, a embaixadora da anemia da Sociedade Portuguesa de Patologia Clínica 
recomenda que o diagnóstico não esteja centrado apenas na anemia, mas também na ferropénia e nas causas 
que estão por detrás dos défices de ferro.

Anemia Working Group Portugal,

https://drive.google.com/file/d/1e7hSml4-Ki9O7Vn9Wx397naG_XdXSaiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OYb1bjCHBMFml-w9Wfzj6_QKdlLQmssb/view?usp=sharing
https://youtu.be/U__f8vP7Q8A

