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A ferropénia é um problema de saúde pública constituindo a
principal causa de anemia a nível mundial e a deficiência nutricional
mais prevalente1. É reconhecida a elevada prevalência desta carência
nutricional em Portugal2 bem como o seu subdiagnóstico
laboratorial, consolidando a necessidade de estratégias de
prevenção, diagnóstico e terapêutica desta patologia.
Assim sendo, o CML-GS, em articulação com o AWGP, adotou um
conjunto de medidas com vista à resolução desta problemática. Os
autores apresentam o conjunto de estratégias utilizadas bem como
os resultados e impacto das mesmas desde a sua implementação.

Desde Nov.2018 foram incluídas mensagens de boletim associadas aos
resultados da ferritina e com valores de referência atualizados aos da
Norma de Orientação de Clínica da DGS nº30/20153.
Colaborámos com o AWGP no estudo Empire e na campanha
sensibilização para os sintomas da ferropénia e anemia que consiste no
rastreio à população portuguesa. É composto por uma vertente
analítica com métodos point-of-care para doseamento da ferritina
(imunocromatografia quantitativo) e da hemoglobina (electroquímico
quantitativo) e por uma vertente de recolha de informação e
tratamento estatístico de dados (SPSS).
Criámos em paralelo um flyer informativo que acompanha a entrega
dos resultados do rastreio e a indicação para confirmação dos
resultados por métodos gold standard, com respetivo aconselhamento
para procura de acompanhamento clínico nos casos em que se
confirma a ferropénia, a anemia ou ambos.

• Após medidas implementadas no laboratório de patologia clínica foi
observado um crescimento médio de 9,281% no ratio de
parâmetros de anemia/hemogramas (Teste Fisher Proporções, pvalue <0.001).
• Estas medidas provocaram um impacto no aumento da utilização
das terapêuticas de ferro em mais 3,87% de unidades de ferro PO e
mais 9,63% de 100mg/equivalentes de ferro IV.
• Em termos de prevalência da anemia e da ferropénia na população
dos hospitais CUF em Dezembro de 2018 Vs. resultados obtidos em
Dezembro 2019, registou-se uma prevalência de 37,7% de
rastreados com indícios de anemia em 2018 e 33,5% em 2019.
Observa-se uma diminuição não significativa da prevalência de
anemia de 2018 para 2019 (2(1)=2,263, p=0,133), com um
decréscimo de 11% no risco de prevalência (RP=0,890 IC95%:
0,764;1,036).
• Registou-se uma prevalência 52,2% rastreados com indícios de
ferropénia em 2018 e 53,0% em 2019. Observa-se um aumento não
significativo de prevalência de 2018 para 2019 (2(1)=0,068,
p=0,795), com um aumento de 1,4% do risco de prevalência
(RP=1,014 IC95%: 0,912;1,107).
FIGURA 1. Crescimento de Pedidos de parâmetros anemia

FIGURA 2. Caracterização da população rastreada
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FIGURA 4. Prevalência de Anemia na população rastreada
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FIGURA 3. Resultados de Hemoglobina e Ferritina
obtidos no rastreio

FIGURA 6. Evolução de utilização de Terapêutica Unidades Ferro Oral

FIGURA 5. Prevalência de Ferropénia na população rastreada

FIGURA 7. Evolução de utilização de Terapêutica Unidades 100mg/eq
de Ferro IV

Após análise do impacto das medidas implementadas podemos concluir que a Patologia Clínica tem um papel fundamental
no diagnóstico e tratamento atempado da ferropénia o que contribuirá para uma diminuição dos casos de anemia com esta
etiologia.
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