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RESUMO 

A anemia normocítica e normocrômica é uma condição que afeta várias pessoas ao redor do 

mundo e não se restringe em idade ou a sexo, os fatores que podem desencadear essa situação 

são variadas e a mais comum é na doença renal crônica em que uma das funções dos rins é de 

produzir um hormônio chamado eritropoietina e estando insuficiente ele não produz o 

necessário para uma eritropoiese eficaz. 
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ABSTRACT 

Normocytic and normochromic anemia is a condition that affects many people around the 

world and is not restricted in age or gender, the factors that can trigger this situation are varied 

and the most common is in chronic kidney disease in which one of the functions of the 

kidneys is to produce a hormone called erythropoietin and being insuficiente it does not 

produce what is necessary for effective erythropoiesis. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os rins exercem diversas funções como, metabólicas, de filtração, reabsorção, 

endócrinas cujo objetivo final é manter a homeostase e quando ele se apresenta insuficiente 

por diversos motivos se perde essas funções. A doença renal crônica (DRC) é um importante 

problema de saúde pública que apresenta quadro progressivo e irreversível, podendo ser 

assintomático até que se perca grande parte da função renal. De acordo com a National 

Kidney Foundation a evolução da doença renal crônica é estabelecida por 5 estágios, 

conforme exposto na tabela 1 (SODRÉ, COSTA, LIMA, 2007; ABENSUR, 2010). 

 

 
Tabela 1 – Classificação da doença renal crônica. Adaptado de: Abensur 2010.  

 

A anemia pode ser avaliada através do hemograma em valores da hemoglobina, sendo 

que em homem é abaixo de 13g/dl e mulher abaixo de 12g/dl. A anemia que ocorre na 

insuficiência renal crônica em termos laboratoriais é caracterizada em normocrômica e 

normocítica (HAZIN, 2020). 

 

1.1 FISIOPATOLOGIA: RESPOSTA MEDULAR INADEQUADA 

Em pacientes com DRC a eritropoiese pode se apresentar normal ou aumentada de 

forma discreta e a intensidade da anemia vai depender de vários fatores, como por exemplo o 

estágio da doença e a contagem de reticulócitos que pode estar normal ou diminuído. A 

resposta medular inadequada é devido a deficiência na produção de eritropoietina (EPO), por 

conta dessa secreção inapropriada a resposta medular a EPO diminui, portanto, a eritropoiese 

é ineficaz, fazendo com que a medula óssea produza em menor quantidade células sanguíneas. 

Outra explicação para a baixa na produção de células sanguíneas é pela inflamação que ocorre 

no organismo por conta da doença renal crônica que faz com que aconteça a ativação dos 

macrófagos e a liberação de citocinas (interleucina-1, interleucina-6, fator de necrose tumoral 

e interferon gama), que atuam inibindo a proliferação dos precursores eritrocitários. A ação 



dessas citocinas atrapalha na EPO e na eritropoiese, conforme mostra a figura 1 (CANÇADO, 

CHIATTONE, 2002; BUENO, FRIZZO, 2014). 

 

Figura 1- Representação esquemática da ação das citocinas sobre a eritropoiese em pacientes 

com anemia de doença crônica. Adaptado de: Cançado 2007. 

 

1.2 DIAGNÓSTICO DAS ANEMIAS NORMOCÍTICAS E NORMOCRÔMICAS 

O que leva os pacientes a procurarem o posto de saúde são os sinais e sintomas, que 

geralmente começam por fadiga, incapacidade reduzida de realização a exercícios, redução da 

libido e função cognitiva, aspectos que impactam negativamente na vida da pessoa, que faz 

com que o médico suspeite de anemia e assim seja necessário exames para se ter o 

diagnóstico correto (BUENO, FRIZZO, 2013). 

De acordo com Naoum (2020) a insuficiência renal crônica que fundamenta a anemia 

é caracterizada laboratorialmente em normocítica e normocrômica a qual os índices 

hematimetricos (VCM E HCM) estão normais, porém todas as células se apresentam 

alteradas. Situações que podem ser encontradas no microscópio com os parâmetros normais: 

Situação 1- policromasia, anisocitose e microesferócitos (comum em anemias hemolíticas); 

Situação 2: Esferócitos, equinócitos e acantócitos (comum nas doenças renais); Situação 3: 

Macrócitos e micrócitos (comum em anemias aplasticas, leucemias). Devido a contagem, 

realizada pelo aparelho de hemograma essas circunstâncias se apresentam normais. Para se 

chegar em um diagnóstico diferencial é necessário realizar: Contagem de reticulócitos e 

mielograma, conforme a tabela 2: 

 

Contagem de reticulócitos: 

Normal ou diminuído 

Mielograma: 



Normal 

= Anemia secundária: Doença renal 

 

1.3 DIANÓSTICO DA DOENÇA RENAL 

Ureia e creatinina são os marcadores mais utilizados para se avaliar a função renal e 

quando ambas se apresentam elevadas indicam que os rins estão com problema. A dosagem 

de creatinina é um importante marcador para a doença renal, sendo de maior utilidade, pois, é 

um indicador mais sensível e específico quando comparado a ureia (BUENO, FRIZZO, 

2013). 

 

2. OBJETIVO GERAL 

Realizar revisão sobre a anemia normocítica e normocrômica relacionada a insuficiência 

renal crônica. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Descrever a introdução da doença renal e da anemia normocítica e normocrômica; 

• Abordar a fisiopatologia da doença renal crônica; 

• Caracterizar o diagnóstico da anemia e da insuficiência renal crônica. 

 

3. METODOLOGIA 

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica e a busca foi realizada através 

dos seguintes descritores ‘’insuficiência renal’’ e ‘’eritropoietina’’ e ‘’anemia’’ de acordo 

com o DECS no SciELO e Google acadêmico. 

 

4. CONCLUSÃO 

Portanto, por parâmetros hematológicos a anemia normocítica e normocrômica pode ser 

uma consequência da insuficiência renal crônica, onde a eritropoietina encontra-se ineficiente 

para estimular a medula óssea na produção de células sanguíneas. E através do exame clínico 

e por parâmetros bioquímicos (ureia e creatinina) se dá o diagnóstico da insuficiência renal. É 

um problema comum que aparece nos laboratórios e apenas profissionais capacitados 

conseguem chegar ao correto diagnóstico. 
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