Anemia
Ferropriva

Hematologia

A carência de ferro é mais prevalente em países em desenvolvimento, onde a
alimentação é pobre nesse metal e rica em cereais (que inibem a absorção intestinal de ferro), e onde a prevalência das parasitoses intestinais é alta.
A anemia ferropriva nunca deve ser o diagnóstico final, pois, geralmente, por
trás do quadro anêmico existe uma doença de base determinante. Deve-se
sempre buscar o diagnóstico específico, mesmo que seja de pouca morbidade
como, por exemplo, um leiomioma uterino.
• METABOLISMO DO FERRO
A maior parte do ferro corporal é encontrado nas hemácias, ligado ao grupamento heme da hemoglobina. Uma parcela menor pode ser encontrada nas
proteínas ferritina (apoferritina é sintetizada pelo fígado, e quando se liga ao
ferro é chamada de ferritina) e hemossiderina (derivado da ferritina após proteólise por enzimas lisossomais, e também é uma “armazenadora de ferro”,
mas de liberação mais lenta), que formam os “compartimentos armazenadores
de ferro”, principalmente nas células da mucosa intestinal, e nos macrófagos do
baço e medula óssea. O restante circula no plasma ligado à transferrina (sintetizada pelo fígado e responsável pelo transporte do ferro no plasma, da célula intestinal para a medula óssea, e dessa aos principais depósitos teciduais de
ferro), sendo essa a principal forma de armazenamento do ferro. A concentração sérica de ferritina é diretamente proporcional às reservas de ferro no organismo.

• CICLO DO FERRO
Sua absorção acontece no duodeno e jejuno proximal. No estado ferropênico, o
percentual de ferro alimentar absorvido aumenta. As fontes animais são as
mais importantes em termos de oferta diária de ferro, pois apresentam a forma
heme (há absorção da própria molécula heme), que é melhor absorvida do que
a não heme (há absorção do íon ferroso), de origem vegetal. A absorção de não
heme é influenciável pelo pH gástrico e pela composição alimentar. O pH ácido
promove a conversão do íon férrico em íon ferroso, aumentando sua absorção.
A vitamina C, por ser um ácido, também estimula a absorção dos sais de ferro,
assim como proteínas da carne (por mecanismos desconhecidos). Mas alimentos derivados de cereais, principalmente, inibem a absorção devido às suas propriedades quelantes.
O ferro absorvido pelas células da mucosa intestinal só será repassado para a
transferrina se houver necessidade corpórea. Caso contrário, permanecerá na
célula intestinal, e a descamação e renovação celular se encarregam de eliminálo. Uma das principais vias de eliminação é a via fecal.
Uma parte do ferro absorvido será armazenado pela ferritina dentro das próprias células da medula óssea, e outra parte será captada pelas mitocôndrias
dessas células e introduzido numa protoporfirina, para formar o grupamento
heme, que compõe a hemoglobina.
As hemácias senis serão fagocitadas por macrófagos no baço, e há então liberação do ferro, que será reciclado dentro dos macrófagos e uma parte será estocada por sua própria ferritina e hemossiderina, e a outra parte será liberada

no plasma e se ligará à transferrina (sendo novamente captado pelos eritroblastos da medula óssea.
Geralmente, os pacientes que desenvolvem carência de ferro apresentam perda
sanguínea repetida, crônica, suficiente para esgotar completamente os estoques de ferro dos macrófagos (geralmente após 3 meses de perda de ferro). O
sangramento agudo nem sempre causa anemia ferropriva, já que se o paciente
sobrevive e a hemorragia é estancada, e perda de hemácias será compensada
por um aumento na produção medular de reticulócitos, e o ferro será “requisitado” dos compartimentos armazenadores. Mas se o paciente já possuía baixas
reservas de ferro, não tendo “estoque” suficiente para aumentar a produção de
reticulócitos, pode haver anemia ferropriva.
• ETIOLOGIAS
É necessário que haja balanço negativo de ferro corporal, até que seja consumido todo o estoque armazenado desse material. Defeitos na absorção de ferro
também podem causar ferropenia, como em pós-operatório de gastrectomia
subtotal com anastomose a Bilroth II, e enteropatias que acometem conjuntamente o jejuno proximal e o duodeno (principalmente a doença celíaca). A ingesta insuficiente de ferro em populações carentes, gestação (pois há aumento
da massa de hemácias, perda para o feto, perda sanguínea no parto, sendo rotina na gestação a reposição de sulfato ferroso), hipermenorreia (a paciente
deve ser avaliada pelo ginecologista na busca de leiomioma, pólipo uterino ou
distúrbio hormonal-funcional), hemodiálise e realização de exames de sangue
frequentemente, também são causas da anemia ferropriva. Outras causas são:
vermes, como ancilostomídeos, hemorroida, doença péptica ulcerosa e câncer
de cólon (como o câncer de cólon direito não costuma alterar o hábito intestinal,
todo paciente com mais de 50 anos com diagnóstico de anemia ferropriva deve

ser submetido a uma colonoscopia, mesmo que a endoscopia digestiva alta
mostre doença péptica, ou mesmo que o paciente tenha hemorroida).
• MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Os sinais e sintomas do estado ferropênico podem ser divididos em: relacionados à anemia, ou relacionados à ferropenia em si.
1) Relacionados à anemia: A anemia ferropriva é de instalação insidiosa, então
os sintomas demoram a se tornar pronunciados. São eles: astenia (fadiga, indisposição física), insônia, palpitações, cefaleia. Em pacientes previamente coronariopatas, cardiopatas, pneumopatas ou cerebrovasculopatas, a anemia pode
desencadear, respectivamente, angina pectoris, insuficiência cardíaca, dispneia
e rebaixamento da consciência. Ao exame clínico, o paciente apresentará palidez cutaneomucosa e sopro sistólico de “hiperfluxo”. Em anemias graves, é
possível que haja hemorragias retinianas.
2) Sinais e sintomas da ferropenia (independentes da anemia): Alguns pacientes desenvolvem glossite (ardência e língua despapilada), que pode ser acompanhada de queilite angular (lesão nos ângulos da boca). O médico deve sempre procurar sinais de glossite e queilite em pacientes com anemia, são indicativos de anemia carencial (ferropriva ou megaloblástica). Além disso, o paciente
pode apresentar unhas quebradiças e coiloníquia (unhas em colher), achados
característicos de anemia ferropriva avançada. As escleras podem assumir coloração azulada. Há perversão do apetite (desejo de comer alimentos de baixo
valor nutricional, como amido, gelo e terra), que é um sintoma clássico e bastante específico, e reverte logo ao iniciar a reposição de sulfato ferroso. Também pode haver disfagia pela formação de uma membrana fibrosa na junção

entre a hipofaringe e o esôfago (síndrome de Plummer-Vinson). A produção de
interleucina 1 e interleucina 2 é afetada, assim como o poder bactericida dos
neutrófilos. A ferropenia pode gerar ainda fraqueza muscular desproporcional
ao grau de anemia, já que a mioglobina do músculo também tem grupamentos
heme em sua composição.
• ALTERAÇÕES
Há diminuição da ferritina (<30 ng/ml), aumento da transferrina e aumento do
TIBC (reflete os sítios totais de ligação da transferrina, se há pouca transferrina,
há sua diminuição) para mais de 360 mg/dl. Há diminuição do ferro sérico (<30
mg/dl), diminuição da saturação de transferrina (<10%), anemia normocítica e
normocrômica inicialmente e depois anemia microcítica e hipocrômica (forma
clássica). Há aumento do RDW (anisocitose), e aumento de plaquetas (trombocitose).
• TRATAMENTO
É preciso investigar a causa e tratá-la. A terapia dietética apenas não tem valor
quando empregada na correção da anemia ferropriva, já que há baixa disponibilidade de ferro nos alimentos. Fazer reposição com ferro elementar, 60 mg (o
que equivale a 300 mg de sulfato ferroso) três a quatro vezes ao dia. A absorção de sulfato ferroso é melhor quando administrado em jejum, 1 a 2 horas antes das refeições, de preferência associado à vitamina C ou ao suco de laranja.
Pode haver efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, desconforto epigástrico
e diarreia. Há aumento de reticulócitos (pico em 7 a 10 dias), e o paciente normaliza em aproximadamente 2 meses. A duração do tratamento deve ser de
mais 6 meses após normalizar o quadro de anemia.

