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ANEMIA é a diminuição da massa de
hemoglobina dos eritrócitos ( hemácias), com conse-
qüente diminuição da capacidade de transporte de
oxigênio pelo sangue (dos pulmões para os tecidos).
Pode ocorrer por:

- Falta de produção pela medula óssea (várias
causas);

- Excesso de destruição (anemias hemolíticas
intra e extravasculares);

- Perdas (hemorragias macroscópicas e micros-
cópicas).

A OMS (Organização Mundial de Saúde) esta-
belece anemia com:

Hb (hemoglobina) menor que  13g/dL para homens,
Hb menor que 12g/dL para mulheres,
Hb menor que 11g/dL para gestantes e crianças

Anemia é o sinal clínico mais freqüente no Bra-
sil e no mundo e, na grande maioria das vezes, sua
causa primária não é doença hematológica e sim con-
seqüência de doenças em vários outros órgãos. Por
isso deve ser inicialmente abordada e investigada pelo
CLÍNICO, recorrendo-se ao especialista em casos de
dúvida, não necessariamente com o encaminhamento
do paciente.

A partir do HEMOGRAMA COM RETICULÓCI-
TOS E PLAQUETAS, as anemias são classificadas em:
I � Microcíticas/ hipocrômicas (VCM menor que 80 fl);
II � Normocíticas/ normocrômicas (VCM 80 a 100 fL);
III � Macrocíticas (VCM maior que 100 fL)

I - Anemias Microcíticas/ Hipocrômicas: ocorrem por
falta de produção de hemoglobina por:

a) FERROPENIA (falta de ferro no organismo):
é a causa mais freqüente no Brasil e no mundo, aconte-
cendo por:
- Perda (sangramentos), motivo mais comum;
- Falta de absorção (menos freqüente).

OBS.: 1ª - Como 2/3 do estoque de ferro do organismo
estão contidos na HEMOGLOBINA, o sangramento (agu-
do ou crônico) leva à sua perda, que não pode ser
compensada pelo aumento da absorção, que é limita-
da a 10 � 20 % do ferro ingerido.
2ª - Não há via de excreção de ferro pelo organismo;
sempre que houver     FERROPENIA, pensar em perdas
(mais freqüentes) ou falta de absorção. Exceção: cri-
anças, em que o erro alimentar é comum.

b) TALASSEMIAS: doenças genéticas em que o
organismo não consegue produzir quantidades ade-
quadas de cadeias alfa ou beta de hemoglobina (alfa-
talassemia em negros e orientais e beta-talassemia, mais
freqüênte em Jundiaí pela colonização italiana).

Thalasso (gr.) = mar; talassemia = anemia do
Mediterrâneo.

II - Anemias Normocíticas/Normocrômicas:

 Não há carência de ferro ou vitaminas. Aconte-
cem por várias razões: aplasia/hipoplasia de medula
óssea, insuficiência renal crônica, invasão da medula
óssea  por leucemias, linfomas, mieloma múltiplo,
mielofibrose, metástases, doenças de depósito
(Gaucher), doença hepática, hipotiroidismo, doença
de Addison e  presença de doenças crônicas (artrite/
doença reumatóide).

Servem como ponto de partida para a procura
da doença que a está causando, que apresentará sinto-
mas e sinais próprios na anamnese e no exame físico.

III - Anemias Macrocíticas:

As mais lembradas são as anemias
megaloblásticas, causadas ou por carência de vitami-
na B12 ou de ácido fólico.

A carência de vitamina B12 é mais grave por-
que, se não diagnosticada com rapidez e tratada ade-
quadamente, pode evoluir com neuropatia periférica
irreversível. Sua causa mais comum é a  gastrite atrófica
(anemia perniciosa), que pode evoluir com neoplasia
gástrica, daí a necessidade de se realizar em endoscopia
digestiva alta (E.D.A.) por ocasião do diagnóstico e no se-
guimento. Mesmo com normalização do hemograma, não se
dá �alta� para o paciente, que deverá repor vitamina B12
intramuscular periodicamente e realizar E.D.A. de controle.

A carência de ácido fólico está mais relacionada
à falta de ingestão ou ao uso de substâncias que impe-
dem sua absorção: álcool, fenitoína, contraceptivos orais.
Sua necessidade está aumentada nas dermatites
exfoliativas, doenças hemolíticas e na gestação, situa-
ções em que deve ser prescrito ácido fólico.

Além das megaloblásticas, outras anemias po-
dem apresentar macrocitose, sem carência de vitamina
B12 ou ácido fólico, especialmente as síndromes
mielodisplásicas, algumas anemias aplásticas (aplasia/
hipoplasia de medula óssea) e anemias hemolíticas (não
todas). Por isso todas as anemias macrocíticas mere-
cem discussão do caso com hematologista antes da ten-
tativa de tratamento.

Anemias

Dr. Hélio Alvimar Lotério
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�  Sangramento no trato gastrointestinal (TGI)
(telangiectasias, hérnias de hiato, úlceras pépticas,
neoplasias, pólipos, divertículos, doença inflamatória
intestinal, hemorróidas)

�  Gestação sem suplementação
�  Verminoses
�  Gastrectomia prévia
�  Defeitos de absorção (raros)
�  Dieta carente (idosos) � excluir neoplasias TGI.

Roteiro para investigação

1)  Suspeita clínica de Anemia (pela anamnese e exame
físico):

2)  Se houver:
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Abordagem Clínica das Anemias

Os sinais e sintomas decorrentes da ANEMIA
(cansaço, fraqueza, palidez, incapacidade progressi-
va para o trabalho) variam com a rapidez de instala-
ção e com o estado do sistema cardiovascular, poden-
do chegar ao �ser anêmico�.

Poucas são as indicações de transfusão em ane-
mias e deverão ser discutidas com o hematologista. A
indicação não é feita pelo Hb/Ht, mas pela repercussão
clínica da anemia, que é maior nas anemias agudas.

Diante de um caso de ANEMIA, devemos encon-
trar respostas para as seguintes perguntas:

1. Há anemia real? Há hemodiluição?
2. Há perda de sangue? (tratos gastrointestinal

e genitourinário). Insistir em investigar alterações de
cor das fezes, pesquisar sangue oculto, avaliar fluxo
menstrual, número de absorventes por ciclo, presença
de coágulos.

3. Há deficiência nutricional? Má-absorção?
Erro alimentar?

4. Há alterações do apetite? Vontade de chupar
gelo, comer terra, arroz ou macarrão cru? Unhas que-
bradiças? (relacionados com ferropenia).

5. Há neuropatia? Língua lisa? (relacionadas
com carência de B12).

6. Há hemólise? É hereditária? (outros casos
na família?)

Importantes:
� Icterícia sem colúria
� tempo de instalação
� grupo étnico
� procedência
� esplenomegalia
� colelitíase

7. Há exposição a substâncias tóxicas à medula
óssea? (benzeno, cloranfenicol, fenilbutazona, sulfas,
anticonvulsivantes)

8. Há evidência de doença inflamatória crôni-
ca? (artrite reumatóide)

9. Há insuficiência renal ? (U/C = uréia/
creatina)

10. Cirurgia prévia?

Causas mais comuns de Anemia Ferropênica

Crianças:
�  Prematuridade
�  Iatrogenia (berçário/exames de sangue múltiplos)
�  Dieta láctea exclusiva (até 2 anos)
�  Dieta carente
�  Verminose

Adultos:
�  Hipermenorréia (miomas, neoplasias, hemor-

ragia uterina disfuncional,alterações da hemostasia)

Lotério, H. A. - Anemias

SOLICITAR: HEMOGRAMA COM
RETICULÓCITOS E PLAQUETAS

ANEMIA MICROCÍTICA/HIPOCRÔMICA

Solicitar: FERRO SÉRICO + SATURAÇÃO DA
TRANSFERRINA(SIDEROFILINA)

FERROPENIA CONFIRMADA NÃO HÁ FERROPENIA

OBRIGATÓRIA A
INVESTIGAÇÃO

DA CAUSA !!!

- TALASSEMIAS
 (Eletroforese de hemoglobina)
- ANEMIA
SIDEROBLÁSTICA
- DOENÇAS CRÔNICAS

Discutir o caso com o
Hematologista
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3)  Se houver:

ANEMIA NORMOCÍTICA/NORMOCRÔMICA

AUMENTO DE RETICULÓCITOS ?

SIM NÃO

- HEMORRAGIA AGUDA

                  ou

- HEMÓLISE
(↑ B. Indireta e ↑ DHL)

FUNÇÃO RENAL
ALTERADA?

(U/C)

- DOENÇA CRÔNICA
- DOENÇA HEPÁTICA
- HIPOTIROIDISMO
- INSUF. ADRENAL

Se
↓ LEUCÓCITOS/NEUTRÓF.
↓ PLAQUETAS

I. R .C.

- HIPOPLASIA/APLASIA DE
  MEDULA ÓSSEA (M.O.)
- INFILTRAÇÃO DE M. O.

(Leucemias, linfomas,
mieloma múltiplo,
mieolofibrose, metástases,
doenças do depósito

Discutir com Hematologista
necessidade  de Mielograma ou

Biópsia de Medula Óssea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMNÃO

 

4)  Se houver:

ANEMIA MACROCÍTICA

AUMENTO DE RETICULÓCITOS ?

SIM NÃO

- HEMORRAGIA AGUDA

                  ou

- HEMÓLISE
(↑ B. Indireta e ↑ DHL)

- DOENÇA HEPÁTICA?

- HIPOTIROIDISMO

TRATAR

DOENÇA

DE BASE DISCUTIR COM HEMATOLOGISTA

NECESSIDADE DE MIELOGRAMA:

- ANEMIA  MEGALOBLÁTICA

- SÍNDROME

MIELODISPLÁSICA(SMD)

- APLASIA/HIPOPLASIA DE

MEDULA ÓSSEA

 

 

 

 

 

NÃO

SIM

 

 

 

 

Observações:

1ª - Algumas doenças podem cursar com anemia
normo ou macrocítica (hipotiroidismo, doença hepáti-
ca, hipoplasia de medula óssea, anemias hemolíticas,
anemia aguda pós-hemorrágica);

2ª - Grandes elevações de DHL são característi-
cas de anemia megaloblástica (acima de 1000 até
10000 U/L);

3ª - Eletroforese de Hemoglobina deve ser soli-
citada quando houver suspeita de talassemia, anemia
falciforme, Hb C ou associações (importante a história
familiar):

4ª - Curva de Resistência Globular (Fragilida-
de Osmótica) deve ser solicitada se houver suspeita de
esferocitose constitucional.

5ª - Sempre que houver dúvida, fazer contato
com os Hematologistas da Rede de Saúde ou da F.M.J.
= Ambulatório de Especialidades, tel. (11) 4587-6811,
terças-     feiras, 14 � 18 h. Dra. Cynthia ou Dr. Hélio.

Lotério, H. A. - Anemias
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Tratamento:

Dependerá da causa primária da ANEMIA, que
sempre deve ser buscada.

Anemia Ferropriva:

É a anemia mais freqüente. Uma vez encontrada e
tratada sua causa, repor estoques de ferro com os medi-
camentos disponíveis na Rede. Sempre que as condições
clínicas do paciente permitirem, iniciar o tratamento pa-
ralelamente à investigação e correção da causa com:

Sulfato Ferroso, 200 mg/cp (40 mg de ferro ele-
mentar/cp) 2 x/dia (antes das refeições ou junto com car-
ne, que melhora a absorção e tolerância pelo paciente)
ou em gotas a 6,8% - 1mg/gota de Ferro elementar (dar
40 gotas 2 x/dia).

Alguns pacientes podem precisar de mais de 2
cp/dia (até 4).

Se houver intolerância, iniciar com dose menor
(1cp/dia ou 20 a 40 gotas e aumentar a dose de  acordo
com a tolerância e as respostas clínica e laboratorial
do paciente.

O paciente deve ser avisado de que as fezes fica-
rão escuras com o uso do sulfato ferroso, bem como
deva ser orientado quanto a cólicas, obstipação ou
diarréia, que podem ser causadas pelo sulfato ferroso.

A resposta ao tratamento é notada pela melho-
ra clínica (muitos dos sintomas são decorrentes da fal-
ta de ferro, mais que da anemia) e laboratorial (Hb
deve aumentar 0,5 a 1g/dL por semana, com aumento
de reticulócitos a partir da 2ª semana de tratamento.
Corrigida a causa, o hemograma deve normalizar-se

em 1 a 2 meses. Repõe-se ferro por mais 2 meses para
estoque. Se a resposta não for a esperada, reinvestigar,
incluindo a certificação do uso do medicamento pelo
paciente.

Pacientes com gastrectomia total ou com recons-
trução B-II vão necessitar de reposição crônica e a via
intravenosa é a melhor nesses casos em que a absorção
de ferro está grandemente prejudicada pela falta de
ambiente ácido. Discutir esses casos com o
hematologista para orientação individualizada e para
evitar transfusão de sangue e hemocomponentes. Há
Hidróxido de Ferro intravenoso na SME do SUS.

Anemia Macrocíticas e Hemolíticas:

Discutir/ encaminhar ao Hematologista para ori-
entação individualizada e acompanhamento conjunto.

Emergências:

- Anemias agudas
- �Cor anêmico�
- Pancitopenias
- Púrpuras e sangramentos agudos � investigar

hemostasia
- Presença de blastos (formas jovens) no

hemograma
- Neutropenia grave (menos de 500 neutrófilos/mm3)
- Plaquetopenia com sangramentos
- Tromboses

ENCAMINHAR AO PRONTO SOCORRO (HOS-
PITAL SÃO VICENTE DE PAULA) E FAZER CONTATO
COM HEMATOLOGISTA

Lotério, H. A. - Anemias


