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Como se define anemia? 

A anemia é definida como uma diminuição da 
concentração de hemoglobina no sangue abaixo dos 
valores de referência. Pelos critérios da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) podemos definir anemia no 
adulto com um nível de hemoglobina inferior a 13 g/dL 
nos homens e inferior a 12 g/dL nas mulheres. 

Esta definição não é linear e há que ter em conta outras 
variáveis que podem mascarar a existência de anemia, 
como por exemplo a desidratação.

O Estudo EMPIRE (estudo epidemiológico nacional 
publicado em 2016) realizado pelo Anemia Working 
Group Portugal (AWGP), veio demonstrar uma 
prevalência de anemia em Portugal de 20%. 

A anemia pode ter diversas causas. Pode ser classificada 
como congénita/hereditária ou adquirida. Pode assim 
ser devida a alterações genéticas, hemólise, perdas 
hemáticas agudas ou crónicas, infecções/inflamações, 
neoplasias ou surgir de défices nutricionais, 
nomeadamente de ferro, de vitamina B12 ou de ácido 
fólico. 

A deficiência de ferro é a causa mais comum de anemia 
em todo o mundo, sendo responsável por cerca de 50% 
dos casos de anemia.

E deficiência de ferro (ferropénia)?

A ferropénia é definida como uma diminuição do ferro 
corporal.
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A revista O Hospital quis saber de que forma a patologia clínica pode ajudar para um melhor 
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laboratorial” sem esquecer de se tratar a causa do problema.
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A ferropénia pode ter várias causas, entre elas: 1) o 
aumento das necessidades de ferro (ex. durante o 
período de crescimento, gravidez); 2) o défice de aporte 
de ferro (sobretudo nos países em desenvolvimento; 
dieta inapropriada); 3) aumento das perdas hemáticas 
(ex.: perdas ginecológicas, hemorragia gastrointestinal 
(ex. cancro do cólon), pós-cirurgia muito hemorrágica, 
hematúria); e 4) diminuição da absorção do ferro (ex. 
gastrite atrófica, doença celíaca, medicação para 
diminuição da acidez gástrica, pós-gastrectomia).

Quais são os parâmetros laboratoriais que 
permitem o diagnóstico da ferropénia?

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: 
pedido de hemograma, reticulócitos e parâmetros do 
metabolismo do ferro, como a ferritina e a saturação da 
transferrina.

Na ferropénia o parâmetro mais útil é a avaliação da 
ferritina. A ferritina sérica permite avaliar os depósitos 
de ferro no organismo e tem um valor normal entre os 
30-340 ng/ml (embora os valores de referência possam 
variar consoante o laboratório). Níveis de Ferritina < 
30 ng/ml são indicadores de défice de ferro. Contudo, 
devem ter-se em atenção valores “falsamente” normais 
como em situações de inflamação/infecção, doença 
renal crónica e outras doenças crónicas, e neste caso 
devem ser avaliados outros parâmetros como a proteína 
C reactiva (PCR). A Saturação da Transferrina (ST) é um 
parâmetro útil na avaliação de défice ou sobrecarga 
de ferro embora deva ser avaliada com precaução 
dada a variabilidade biológica no doseamento do 
ferro sérico que é usado para o seu cálculo. Se a ST 
for <20% considera-se sinal de ferropénia. O Recetor 
Solúvel da Transferrina (RST), é uma molécula da 
membrana dos precursores eritroides da medula 
óssea e um pequeno fragmento desta molécula 
liberta-se para a circulação e pode ser doseado no 
soro. Na ferropénia há mecanismos que permitem 
uma maior expressão destes recetores na membrana 
dos precursores eritroides com o consequente 
aumento da concentração do seu fragmento solúvel. 
Uma concentração elevada traduz uma situação de 
défice de ferro (embora possa estar aumentado em 
outros tipos de anemia). Tem a vantagem de ser pouco 
influenciado por processos inflamatórios pelo que é 
particularmente útil no diagnóstico diferencial com 
anemia da inflamação. 

A anemia por défice de ferro surge-nos mais 
frequentemente como uma anemia microcítica (VGM 
< 80fL) e hipocrómica  (HGM< 27 pg). Deve ter-se em 
atenção que se existirem outros défices nutricionais 
concomitantes, a ferropénia pode não apresentar-se 
desta maneira. Da mesma forma, esta apresentação 
não é exclusiva da ferropénia, e também algumas 
hemoglobinopatias e determinados tipos de anemia 
cursam com microcitose e hipocromia. Há que ter 
em conta a coexistência de doenças crónicas ou 
hemoglobinopatias. O aumento do RDW ocorre muito 
precocemente no processo de instalação do défice de 
ferro e pode ser útil no diagnóstico diferencial de outras 
anemias microcíticas e hipocrómicas.

A coloração do ferro na medula óssea pode ser usada 
para a avaliação dos depósitos de ferro, no entanto este 
correlaciona-se com o doseamento de ferritina sérica 
e sendo um método invasivo é utilizado apenas em 
situações de excepção.

Há situações em que devem ser considerados diferentes 
valores para a valorização de ferropénia. Por exemplo, 
no caso das grávidas, em que a reposição de ferro se 
deve ponderar para valores de ferritina < 70 ng/ml; 
na insuficiência cardíaca em que se deve considerar 
deficiência de ferro se ferritina < 100 ng/ml ou ferritina 
entre os 100-300 ng/mL com saturação de transferrina 
< 20%.

Porque é que é importante diagnosticar a 
ferropénia mesmo quando não existe anemia?

Segundo as recomendações da DGS, a ferropénia, 
com ou sem anemia, deve ser tratada e investigada a 
sua etiologia, ou seja, deve-se corrigir a ferropénia mas 
também investigar e tratar a causa da mesma.

O ferro desempenha várias funções no organismo. 
É importante no transporte de O2 na hemoglobina 
e mioglobina, é um cofactor essencial na função de 
várias enzimas e como componente dos citocromos 
é responsável pelo transporte de eletrões na cadeia 
respiratória.

A deficiência de ferro vai desde o estado de ferropénia 
sem anemia à anemia ferropénica. 

A ferropénia, ainda sem anemia, pode por si só ser 
responsável por vários transtornos como alterações 
do metabolismo da tiroide, irritabilidade, fraqueza 
muscular, síndroma das pernas irrequietas, diminuição 
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da capacidade de trabalho e défice de desenvolvimento 
físico e cognitivo-comportamental nas crianças. Nas 
grávidas está associada a prematuridade, aumento 
na frequência de abortos, atraso do crescimento fetal, 
recém-nascidos de baixo peso, infeções maternas e 
menor tolerância a perdas durante o parto, entre outros. 

A ferropénia não corrigida levará inevitavelmente ao 
aparecimento de anemia e dessa forma a mais sintomas 
como astenia, palpitações, dispneia e cefaleias, bem 
como, agravar problemas de saúde já existentes como 
por exemplo a insuficiência cardíaca que terá mais 
episódios de descompensação com necessidade de 
idas ao serviço de urgência e eventual internamento. 
Na insuficiência cardíaca a ferropénia leva a fadiga, 
intolerância ao exercício e diminuição da qualidade de 
vida, sendo que a terapêutica com ferro, com ou sem 
anemia, permite a melhoria da sintomatologia. Na 
gravidez o diagnóstico precoce da ferropénia no período 
pré-natal, seguido de terapêutica, permite diminuir as 
necessidades transfusionais.

Como referido previamente há diagnósticos graves e 
potencialmente fatais subjacentes à ferropénia, como 
por exemplo neoplasias do trato gastrointestinal que 
se detetados precocemente podem ter o prognóstico 
melhorado.

O diagnóstico e correção atempada da ferropénia 
poderá evitar o aparecimento de anemia, melhorar a 
sintomatologia já existente e a qualidade de vida dos 
doentes.

Considera que há uma desvalorização da 
ferropénia por esta não ser ainda um estado de 
anemia? 

Penso não haver uma desvalorização da ferropénia 
quando esta ainda não está  associada a um estado 
de anemia. Os colegas sabem da sua importância. 
Considero é que é um verdadeiro desafio o diagnóstico 
de ferropénia quando ainda não há anemia. O pedido 
de ferritina só é efetuado em determinadas situações. 
A anemia é uma delas, determinadas alterações 
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laboratoriais suspeitas também o são, assim como 
determinados grupos de risco como já podemos verificar. 
Os sintomas de ferropénia que referi previamente são 
muitas vezes inespecíficos e podem ser facilmente 
confundidos com outras situações clínicas.

De que forma a Patologia Clínica pode contribuir 
para um melhor diagnóstico e consequente 
tratamento dos doentes com ferropénia?

Desde logo porque a Patologia Clínica é o primeiro 
local a poder detetar a ferropénia, podendo contribuir 
para um diagnóstico precoce numa altura em que 
os doentes podem ainda não ter manifestações 
clínicas. Estamos perante uma entidade sub-
diagnosticada. O Patologista Clínico perante uma 
suspeita laboratorial pode proativamente acrescentar 
análises, prosseguindo o estudo usando algoritmos 
diagnósticos que levem ao diagnóstico de ferropénia. 
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. A abordagem laboratorial incluí Hemograma, 
Reticulócitos, Parâmetros do metabolismo do ferro: 
Saturação da transferrina (ST) e Ferritina, entre 
outros. A determinação da Proteína C Reactiva pode 
estar indicada uma vez que valores falsamente 
normais de ferritina podem ocorrer em situações 
inflamação/ infeção. É de referir que é tão importante 
o diagnóstico atempado e a sua correção, como a 
investigação da etiologia da mesma. Além disso 
existem sub-grupos relevantes, como por exemplo, 
crianças em desenvolvimento e grávidas que têm 
necessidades aumentadas, bem como pessoas 
com doença inflamatória intestinal com défice de 
absorção. 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 
vida. A Patologia Clínica pode adequar os intervalos de 
referência às diferentes situações clínicas dos doentes. 

A Patologia Clínica pode assim ao adicionar análises 
perante uma suspeita laboratorial inicial contribuir para 
a exclusão de outras patologias, permitindo estudar as 
diferentes possibilidades de diagnósticos diferenciais 
para chegar precocemente ao diagnóstico definitivo e 
assim fornecer de forma rápida informação aos clínicos, 
com intervalos de referência ajustados, para estes 
poderem adequar o tratamento.

Um intervalo de referência da ferritina 
devidamente atualizado pode ter um papel 
fundamental na consciencialização e respetivo 
diagnóstico da ferropénia por parte de outros 
profissionais de saúde?

Intervalos de referência atualizados e adaptados 
à situação clínica do doente são fundamentais. A 
Ferritina é o parâmetro mais útil disponível para 
avaliar os depósitos de ferro do organismo, sendo que 
baixas concentrações são indicadoras de depleção.  
Por outro lado, é preciso haver a consciencialização 
de que a ferritina é uma proteína de fase aguda, que 
está aumentada em estados inflamatórios e pode 
desta maneira mascarar o diagnóstico de ferropénia. 
Apesar dos valores de referência poderem ser variáveis 
entre diferentes laboratórios o intervalo de referência 
comummente aceite para a ferritina sérica é: 30-340ng/
mL. Os valores de referência de ferropénia no adulto são 
para Ferropénia absoluta <30ng/mL, Gravidez <70ng/
mL, Insuficiência cardíaca <100ng/mL ou 100-300ng/
mL com Saturação de Transferrina <20%, Doença renal 
crónica <500ng/mL com Saturação de Transferrina 
<30% e Doença inflamatória intestinal ativa <100ng/mL 
com Saturação de Transferrina <20% 

Que outras formas de comunicação e de alerta 
têm o patologista clínico à sua disposição para 
melhor interagir e colaborar no processo de 
diagnóstico com outros profissionais de saúde?

O Patologista Clínico pode desde logo perante uma 
suspeita laboratorial iniciar o estudo de forma precoce 
e alertar os colegas para a situação. Pode não só 
auxiliar no diagnóstico de ferropénia mas também na 
sua etiologia. Pode igualmente chamar à atenção que 
perante um resultado de ferritina normal ou alta num 
doente com estado inflamatório que tem por exemplo 
uma proteína c reactiva alta o diagnóstico de ferropénia 
não está excluído uma vez que a ferritina é um marcador 
de fase aguda. 

As formas de comunicação e alerta vão desde a 
disponibilização de resultados de análises que tenham 
sido adicionadas pelo patologista clínico, ao envio de 
mensagens a acompanhar os resultados a auxiliar na 
interpretação diagnóstica, ao contacto telefónico para 
em diálogo com os colegas saber mais informação 
clínica dos doentes e da partilha de informação entre 
colegas chegar de forma mais precisa ao correto 
diagnóstico, até à participação em reuniões de decisão 
terapêutica.


