
ANEMIAS
BREVE ABORDAGEM CLÍNICO-LABORATORIAL

Introdução

 O termo anemia refere-se à redução dos níveis 
de hemoglobina no sangue. A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) define os seguintes valores para 
caracterizar anemia: hemoglobina de menos de 13 
g/dL em homens, menos de 12 g/dL em mulheres e 
menos de 11 g/dL em crianças.

 A Hemoglobina indica a gravidade da anemia. 
Atualmente, com os equipamentos automatizados, 
proporciona mais fidedignidade do que o hematócrito 
para este fim.

 O VCM (volume corpuscular médio) é utilizado 
para classificar as anemias. Para uma melhor 
abordagem diagnóstica, as anemias podem ser 
classificadas de acordo com o resultado do VCM em 
microcíticas (VCM < 80 fL), normocíticas (VCM entre 
80 e 100 fL) e macrocíticas (VCM > 100 fL). 

 No laboratório ENZILAB os valores referenciais 
citados no hemograma são variáveis de acordo com 
a faixa etária e sexo do paciente, levando em conta 
as muitas nuances fisiológicas neste sentido.
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Anemia microcítica 
(VCM<80) Ferritina sérica

Ferro sérico

Diminuída

Anemia por 
deficiência 

de ferro

Normal ou aumentada                  
(se persistir suspeita de ferro-
penia, avaliar ferro na medula)

Diminuído Normal Aumentado

Anemia de doença crônica, fer-
ropenia (considerar situações 

que aumentam a ferritina)

Talassemias, 
hemoglobinopatias 

(S, C, D, E)

Talassemias, anemia 
sideroblástica 

(congênita/adquirida)

Anemia normocítica 
(VCM 80-100) Reticulócitos

Aumentados Normais ou diminuídos

Hemólise,     
pós-hemorragia Ferro sérico

Normal ou 
alto

Baixo

Anemia de 
doença crônica, 

ferropenia 
incipienteAspirado e biópsia 

de medula óssea

Hipoplasia de medula
Infiltração (leucemia, metástases, mielofibrose)

Síndrome mielodisplásica
Aplasia eritroide

Screening para doenças renais, 
endócrinas e hepáticas. Se possível, 

dosar eritropoetina

Doenças 
endócrinas

Anemia 
da doença 

renal

Anemia 
da doença 
hepática

Screening 
negativo

Hipotireoidismo
Hipertireoidismo

Doença de Addison
Pan-hipopituitarismo
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Anemia macrocítica 

(VCM >100)

Morfologia do sangue e medula óssea
Neutrófilos 

hipersegmentados 
ou macrovalócitos

Megaloblástica Não megaloblástica

Dados clínicos, dosagem sérica das vitaminas Reticulócitos

Deficiência 
de B12

Dosagens 
normais

Deficiência 
de folato 

Aumentados Normais ou 
diminuídos

Anemia hemoítica, 
pós-hemorrágica Alcoolismo, hepatopatias, 

mielodisplasia, 
hipotireoidismo, anemia 
mieloftísica (infecções, 

metástases)Anemia perniciosa,
ressecção gástrica,

doença ileal,
induzida por drogas 
(má absorção), etc

Doenças 
congênitas, 

drogas

Dieta deficiente, 
gestação, infância, 

induzida por drogas, 
ressecção jejunal 

espru tropical, 
intolerância ao glúten
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Adaptado de: Guimarães, JF. Anemias (revisado em 2013). Disponível em: http://assinantes.medicinanet.com.br/
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