
Sara M. Rocha            António Carneiro 
 
 

ANEMIA 2014 – Um desafio para o século XXI 
Reunião do Anemia Working Group Portugal 

Lisboa,  29 de Novembro de 2014 

 

     A  Anemia  não é uma doença…    
 
                             … mas um  Sinal de Alerta ! 



Mulher de 62 anos, autónoma 
 
Recorre ao S. Urgência por: 

•  Dor torácica anginosa para médios esforços, com início ~2 horas antes, com 
irradiação cervical e que aliviava em repouso  
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Caso Clínico 3 

#  Hipertensão Arterial 
#  Dislipidemia 
#  Cardiopatia isquémica 
#  Insuf. Cardíaca classe II NYHA 
#  Doença cerebrovascular 
#  Vitiligo 

- Ramipril 10mg 
- Bisoprolol 5mg 
- Mononitrato de isossorbida 60mg 
- Furosemida 40mg 
- AAS 100mg 
- Clopidogrel 75mg 
- Atorvastatina 10mg 
- Fenofibrato 267mg  



Mulher de 62 anos, autónoma 
 
 
Recorre ao S. Urgência por: 

•  Dor torácica anginosa para médios esforços, com início ~2 horas antes, com 
irradiação cervical e que aliviava em repouso  

•  Astenia e fatigabilidade com “uns meses”, anorexia 
•  Sem agravamento dos sintomas de insuf. cardíaca 
•  Anemia conhecida há ~6 meses, medicada com “uns comprimidos” e com EDA  

     programada 
•  Sem perdas hemáticas documentadas 
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#  Hipertensão Arterial 
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Caso Clínico 3 

Análises 
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Caso Clínico 3 

Angor no contexto de anemia. Foi pedida 1 UCE  para transfusão. 
 

Que outros procedimentos sugeria neste caso? 

1.  Colocação de sonda nasogástrica para excluir perdas GI agudas 
em doente duplamente antiagregada (e sem proteção gástrica) 

2.  Parâmetros de ferro e Endoscopia Digestiva Alta, porque é muito 
provável que se trate de uma anemia ferropénica 

3.  Doseamentos de vitamina B12 e ácido fólico, com início de 
suplementação se se confirmar anemia megaloblástica 

4.  Orientação para consulta externa de Hematologia, pois a idade e 
o hemograma sugerem um distúrbio mielodisplásico 
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Anemia 

Macrocitose 
marcada 

Neutrófilos 
hiper-seg-
mentados 

Índice  
reticulóci-
tos baixo 

Leucopenia 
Trombocito

-penia 

Vitiligo 

Abordando a anemia… 
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Abordando a anemia… 
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Caso Clínico 3 

Transfundiu 1 UCE e iniciou suplementação com cianocobalamina; 
teve alta com 8,8 g/dL de Hb, orientada para consulta externa.  
 

Na consulta, como abordava esta doente? 
 

1.  Aprofundava a história alimentar, pois é provável que a anemia se 
deva a má nutrição 

2.  Doseava anticorpos anti-fator intrínseco e anti-célula parietal e 
solicitava EDA por suspeitar de uma anemia perniciosa 

3.  Solicitava uma EDA, porque a dupla antiagregação desta doente 
não o deixa descansado 

4.  Repetia o hemograma e avançava com colonoscopia para excluir 
má absorção intestinal 
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Na consulta, como abordava esta doente? 
 

1.  Aprofundava a história alimentar, pois é provável que a anemia se 
deva a má nutrição 

2.  Doseava anticorpos anti-fator intrínseco e anti-célula parietal 
e solicitava EDA por suspeitar de uma anemia perniciosa 

3.  Solicitava uma EDA, porque a dupla antiagregação desta doente 
não o deixa descansado 

4.  Repetia o hemograma e avançava com colonoscopia para excluir 
má absorção intestinal 
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3 semanas depois… 
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3 semanas 
depois… Admissão 
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3 semanas depois… 

EDA 
Gastropatia atrófica 
 
Histologia 
Atrofia da mucosa e das glândulas  
do fundo e corpo gástricos;  
pesquisa de H. pylori negativa. 
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Caso Clínico 3 

GASTROPATIA ATRÓFICA  manifestada por Anemia Perniciosa.  
 

Em relação a este caso: 

1.  A valorização do hemograma e das caraterísticas da anemia foi 
determinante para chegar ao diagnóstico, orientando a investigação 

2.  A gravidade da anemia condicionou manifestações de outras 
doenças crónicas que estavam controladas 

3.  A anemia perniciosa implica suplementação com Vitamina B12 
durante toda a vida, sob vigilância 

4.  Todas as anteriores estão corretas 
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MENSAGENS A RETER 
 

  As anemias não são todas iguais e implicam abordagens 
diferentes. 

  A presença de anemia de novo sugere existência de outra patologia/
condição. 

 

  A história clínica e os parâmetros laboratoriais (Hb, Ht, VGM, HCM,  
I. Reticulócitos) são fundamentais para orientar a investigação clínica. 

 

  Nas anemias secundárias a resolução do problema passa pelo 
tratamento da causa/doença e Tx de suporte. 


