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ROTEIRO PARA INVESTIGAÇÃO DE ANEMIAS 
 
Anemia:  Homens    - Hb < 13,5 g/dl 
   Mulheres  - Hb < 12 g/dl 
 
 
 
NÚMERO DE RETICULÓCITOS (normal =  20 a 100 000/mm3 ) 
• NORMAL OU DIMINUÍDO   DEFEITO DA PRODUÇÃO 
• AUMENTADO     HEMÓLISE OU SANGRAMENTO AGUDO 
 
 
 
 
• DEFEITO DA PRODUÇÃO 
 
1)Fase de diferenciação:  
• anemia geralmente normocítica e normocrômica, às vezes micro/hipo ou 

macrocítica 
 
• pode cursar com pancitopenia grave com consequente infecções por Gram 

negativos e/ou sangramento cutâneo-mucoso (petéquias e equimoses) 
devido à neutropenia e plaquetopenia 

• hemograma pode demonstrar células imaturas ou neoplásicas 
 
a) DOENÇAS CRÔNICAS 
 
Causas: alteração de fatores de crescimento de células hematopoéticas e/ou 
citocinas,  fibrose da medula óssea, invasão por células neoplásicas, etc 
 
 
Exemplos: insuficiência renal, hipo ou hipertireoidismo, doenças hepáticas, 
doenças inflamatórias (colagenoses, infecções graves), neoplasias, etc  
 
b) DOENÇAS PRIMÁRIAS DA MEDULA ÓSSEA 
 
Exemplos: aplasia de medula óssea, mielodisplasias, leucemias 
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DEFEITO DA PRODUÇÃO (cont) 
 
2) Fase de multiplicação: 
 
• anemias macrocíticas 
• neutrófilos hipersegmentados 
• pode haver pancitopenia 
 
Causas : deficiência de Vit B12 ou ácido fólico 
 
Deficiência de Vit B12- pode cursar com neuropatia 
Fontes: derivados animais 
Causas: defeitos de absorção da Vit B12 como Anemia perniciosa ( 

anticorpos anti-células parietal ou anti-fator intrínseco) , defeito da secreção 
de ácidos pelo estômago, doenças do íleo ( Crohn, sprue, etc) 
 
Deficiência de Ácido fólico 
Fontes: vegetais 
Causas: carência alimentar, alcoolismo, drogas que inibem absorção ou 

metabolização de ácido fólico (sulfas, pirimetamina, anti-convulsivantes, etc), 
doenças do jejuno (Crohn, sprue, etc), utilização excessiva (anemias 
hemolíticas, gravidez, etc) 
 
 
3) Fase de hemoglobinização: 
 
Anemia hipocrômica, microcítica 
 
HEMOGLOBINA = HEME + GLOBINA + FERRO 
  
Defeitos do metabolismo do FERRO    
• Anemia ferropriva- ferritina↓, ferro sérico ↓, saturação da 

transferrina↓TIBC ↑, transferrina↑ 
 
•  Doença crônica com sequestro de ferro no Sistema Reticulo Endotelial 

(doenças inflamatórias graves como artrite reumatóide, linfoma de 
Hodgkin, infecções sistêmicas de longa duração)- TIBC↓, ferro sérico ↓, 
ferritina N ou  ↑ 
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DEFEITO DA PRODUÇÃO  
3) Fase de hemoglobinização: (cont) 
 
 

Defeitos da síntese de GLOBINAS 
 
Talassemias alfa (αα/α- ; αα/-- ; α-/α-) e beta MENOR (βoβ ; β+β) 
 Geralmente glóbulos vermelhos > 5 milhões/mm3 e RDW < 20% 
 
ALFA-TALASSEMIA- geralmente descendente de africanos 
   Eletroforese de hemoglobina normal 
   Detecção por técnicas de biologia molecular (PCR) 
 
BETA-TALASSEMIA- geralmente descendente de italianos 
   Eletroforese de hemoglobina- HbA2↑  ;  HbF N ou ↑ 
 
 
Defeitos da produção do HEME (rara) 
 
Presença de sideroblastos em anel (eritroblastos com ferro armazenado nas 

mitocôndrias, formando um anel ao redor do núcleo) evidenciados por 
coloração específica das células da medula óssea 
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ANEMIAS HEMOLÍTICAS (↑ no de reticulócitos)   
 
 

Congênita ou Adquirida ?  
História familiar ou quadro clínico crônico sugerem doença hereditária 
Quadro agudo sugere forma adquirida  
 
 
CONGÊNITAS 
 
As hemácias se constituem basicamente  por membrana, hemoglobina e 

enzimas. Portanto os defeitos congênitos decorrem de alterações nestes 
compartimentos 
 
 

1) Defeitos da Membrana: 
 
• Esferocitose hereditária 
• Eliptocitose hereditária 
• Piropoiquilocitose hereditária 
• Defeitos de transporte de cations: xerocitose, estomatocitose e síndromes 

intermediárias  
 
Esferocitose hereditária:  
• 80% dos casos herança dominante 
• a mais frequente das anemias hemolíticas congênitas 
• Cursa com hemólise crônica (icterícia, esplenomegalia, litíase biliar) 
• Quadro clínico varia desde ausência de anemia até anemia grave 

dependente de transfusão 
• Diagnóstico é dado pelo estudo familiar, quadro clínico e laboratorial de 

hemólise e aumento da fragilidade osmótica das hemácias . O CHCM 
costuma ser elevado e o VCM discretamente diminuído 

 
Eliptocitose hereditária e Piropoiquilocitose hereditária  
• Geralmente indivíduos são assintomáticos ou têm hemólise discreta 
• Formas graves  (Piropoiquilocitose ) geralmente ocorre em heterozigotos 

duplos ou homozigotos 
• Diagnóstico é dado pela detecção de numerosos eliptócitos ou  

poiquilócitos (piropoiquilocitose ) no sangue periférico 
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Anemias Hemolíticas congênitas (cont) 
 
Defeitos de transporte de cations: 
 
 Diagnóstico por ectacitometria 
 Sangue periférico pode ser pouco informativo e trazer confusão dos 

diagnósticos diferenciais 
 Quantificação de sódio e potássio eritrocitário 
 Potássio plasmático aumentado in vitro por liberação de K+ eritrocitários 
 Autossômica dominante 
 Esplenectomia aumenta o risco de trombose, principalmente sistema porta 

e não traz benefícios para estes pacientes, principalmente aqueles com 
xerocitose 

 
 
Xerocitose : 
A mais frequente. Hemácia desidratada pelo aumento do efluxo de potássio 
com perda de cátions e água . RGO desviada para a esquerda.   
 
Estomatocitose:  
Aumento da permeabilidade ao sódio. Portanto, frequentemente há 
macrocitose por acúmulo de cations e água intra-eritrocitários.  
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2) Hemoglobinopatias:  
 
• Talassemias beta intermediária e maior (βoβo ; β+βo) 
• Doença da  Hemoglobina H (α-/--) 
• Doenças falciformes (SS, Sβtal, SC, SD)  
• Hemoglobinas instáveis 
• Hemoglobinopatia C  (homozigoto para HbC), etc 
 
Diagnóstico é dado pelo estudo familiar e eletroforese de hemoglobina 
 
 
3) Enzimopatias:  
 
Deficiência de G6PD  
• é a mais comum, entretanto a maioria dos portadores jamais terão anemia 
• sexo masculino (gene localizado no cromossomo X )  
• geralmente descendente de africanos 
• crise hemolítica após exposição de agentes oxidantes e infecções graves 
 
Deficiência de Piruvato quinase 
• Herança recessiva 
• Hemólise crônica ( icterícia, esplenomegalia, litíase biliar ) 
• Grau variado de anemia, desde indivíduos assintomáticos até anemia grave 
 
 
Diagnóstico é dado por quantificação das enzimas da via glicolítica ou da via 
das pentoses ou estudo molecular 
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Anemias Hemolíticas (cont) 
 
 
 
ADQUIRIDAS 
 
1) Imune: é a mais comum 

 
Causas 

• Drogas  
• Colagenoses   
• Infecções por vírus (CMV, HIV, Mononucleose, etc),Micoplasma, etc 
• Linfomas de baixo grau 
• Outras neoplasias 
• Idiopática  
 
Teste de Coombs Direto e eluato são positivos  
 
 
2) Mecânicas: por ruptura das hemácias dentro dos vasos.  
Diagnóstico é dado pela presença de hemácias fragmentadas no 
esfregaço de sangue periférico 
 
 
Macrocirculação 
• próteses cardíacas não-biológicas (hemácias em contato com superfície 

anômala) 
• Aneurisma, coartação e estenose da aorta (hemácias não circulam em fluxo 

laminar) 
• Hemodiálise 
 
 Microcirculação 
 
• Coagulação intravascular disseminada  
• Púrpura trombocitopênica trombótica 
• Síndrome hemolítica urêmica 
• Hipertensão maligna, pré-eclâmpsia, eclâmpsia 
• Adenocarcinoma 
• Drogas e irradiação  
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• Doenças imunológicas (glomerulonefrite aguda, poliarterite nodosa, 
rejeição a enxerto renal ou hepático) 

• Hemangiomas  
 
 
 
 
3) Parasitismo das hemácias : Ex. malária. Presença de inclusão nas 

hemácias 
 
 
4) Agentes físicos e químicos , toxinas : drogas, venenos, infecções por 

Clostridium, calor. Presença de esferócitos e corpos de Heinz (drogas) 
 
 
5) Hemoglobinúria Paroxística Noturna 
 
• defeitos de clones de células precursoras 
• mutação adquirida no gene PIG-A leva à defeito da formação de 

glicosilfosfatidilinositol (GPI) que não se incorpora às membranas de 
hemácias, neutrófilos e plaquetas 

• consequentemente há redução de proteínas da superfície das hemácias que 
bloqueiam a ativação do complemento 

• hemácias são mais sensíveis à lise pelo complemento ( hemólise 
intravascular) 

• plaquetas são hiperagregantes ( tromboses) 
• quadro clinico é de anemia hemolítica intravascular ( urina marrom) , dor 

abdominal e trombose. Tromboses ( Budd-Chiari, TVP, etc, podem ser a 
primeira manifestação clínica)  

 
 
Diagnóstico é feito por citometria de fluxo (utilizando anticorpos) que 
demonstra a redução dos antígenos de superfície das hemácias, leucócitos ou 
plaquetas . é necessária a redução de pelo menos 2 antígenos em pelo menos 2 
populações de ´celulas. Aqui no Hemocentro utilizamos os anticorpos anti-
CD55 e anti-CD59 e as populações de células selecionadas são hemácias, 
granulócitos e monócitos  
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CONSIDERAÇÕES SOBRE PORTADORES DE HEMOGLOBINOPATIAS 

 

 

Indivíduos portadores de mutações em apenas um cromossomo, que causam 

formação de Hemoglobina anormal tais com Hemoglobina S (ou traço 

falciforme); Hemoglobina C ou (traço C), talassemias beta ou alfa (ou traços 

talassemicos) têm as seguintes características:  

 

Não há reticulocitose, não há sinais de hemólise ( bilirrubinas, 

haptoglobina, LDH normais) 

 

 

Traço S e C – NÃO HÁ ANEMIA. HEMOGRAMA É 

ABSOLUTAMENTE NORMAL 

 

Traços talassêmicos: pode haver discreta anemia ( acima de 10g Hb/dL) e há 

SEMPRE MICROCITOSE E HIPOCROMIA  

 

AFRODESCENDENTES: Traço S, C e traço talassêmico alfa 

 

DESCENDENTES DE ITALIANOS: traço talassêmico beta 
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