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A anemia é uma condição clínica de elevada 
prevalência em Portugal em especial nos idosos e 
em doentes com patologias crónicas. Dada a sua 
relevância pretendemos caracterizar a sua 
prevalência, investigação etiológica, tratamento e 
encaminhamento nos doentes internados no Serviço 
de Medicina Interna de um hospital distrital de 
Lisboa durante o mês de outubro de 2017.  

Avaliaram-se retrospetivamente os processos 
clínicos dos doentes internados no serviço de 
Medicina Interna de um hospital distrital de Lisboa 
durante o mês de Outubro de 2017. 
Os doentes em que a anemia constava nos 
diagnósticos de saída foram caracterizados 
demograficamente, quanto às características da 
anemia, presença de co morbilidades, investigação 
realizada durante o internamento, encaminhamento 
pós-alta, tratamento efetuado e necessidade 
transfusional.  
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Foram revistos 439 processos de doentes internados 
durante o mês de Outubro de 2017, dos quais 107 
(24%) apresentavam anemia como diagnóstico de 
saída. Desses doentes 53% eram mulheres, a média 
de idades era de 76,5 anos e 69% eram 
parcialmente/ totalmente dependentes de terceiros.  

	

Conclusão  

A avaliação dos processos clínicos da nossa 
população demonstrou uma elevada prevalência de 
anemia no doente internado em serviços de 
medicina interna, e o seu papel de relevo como 
fator de morbimortalidade.  
 
Dada a sua importância clínica a identificação, 
caracterização, investigação etiológica, tratamento 
e seguimento da anemia no doente internado 
reveste-se de grande importância, por vezes 
subvalorizada pelos clínicos.  

	

Relativamente às co morbilidades/ fatores 
predisponentes os mais frequentes foram idade 
superior a 65 anos, a insuficiência cardíaca, 
doença renal crónica, neoplasias, cardiopatia 
isquémica, hipocoagulação e hipotiroidismo.  

A demora média do internamento desses doentes foi 
de 11,7 dias. A anemia foi o primeiro diagnóstico de 
saída em somente 5 casos. 
Em termos de caracterização da anemia por índices 
eritrocitarios, a anemia era normocítica em 44%, 
macrocítica em 17% e microcítica em 8% dos casos.	

Quanto às causas as mais frequentes foram 
multifatoriais (36%), a anemia de doença crónica / 
inflamatória (16%), a ferropenica (10%) e por deficite 
de ácido fólico (8%).		
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Dos tratamentos direcionados à anemia destaca-se 
utilização de ácido fólico em 36 casos (34%), de 
utilização de ferro em  22 casos (20%)  e 8 casos 
(8%) terapêutica com vitamina B12 em  8 casos 
(8%). 

Foram efetuadas transfusões de unidades de 
concentrado eritrocitario a 21 doentes (19%) 

Durante o internamento 55 doentes (51%) 
realizaram investigação da sua anemia. Em 34 a 
avaliação foi exclusivamente analítica, em 5 foi 
exclusivamente endoscópica e em 11 foi analítica e 
endoscópica.  

	

	

Em relação ao encaminhamento após a alta, 
64% foram encaminhados para a consulta 
externa, 8% para o Centro de Saúde, mantendo 
os restantes o seguimento pelos seus médicos 
assistentes. 15% dos doentes faleceram durante 
o internamento.	


