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



Mulher de 63 anos, que tem diagnóstico prévio de LES 
 
Recorre ao S. Urgência por: 

•  Astenia marcada, com  ~1 semana, com incapacidade de realizar esforços, com 
noção de agravamento progressivo 

•  Mal-estar geral, náuseas, cefaleias  

•  Icterícia e “urina escura” 
•  Sem febre 
•  Sem clínica infeciosa 
•  Sem alteração da medicação ou consumo de outros produtos 

A  Anemia  não é uma doença … 

                        … mas um  Sinal de Alerta ! 

 

Caso Clínico 4 



Mulher de 63 anos, autónoma 
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#  Hipertensão Arterial 
#  Dislipidemia 

-  Olmesartan 10mg 
-  Sinvastatina 20mg 
 

-  Prednisolona 10mg/dia 
-  Omeprazol 20mg 

#  Lupus Eritematoso Sistémico  
Dx 2001 – Anemia hemolítica 
  - artralgias 
  - linfopenia 
  - anemia 
  -  ANAs 1/160 
  -  Ac anti-ds-DNA 1/10 
  - Proteinuria 



Mulher de 63 anos 
 
Ao exame objetivo: 

•  Bom estado geral 
•  Temp: 38,2º C 
•  Eupneica, com Sat.O2 98% 
•  TA 140/48 mm Hg, FC 100 bpm 
•  Pele e mucosas descoradas e ictéricas, desidratada 
•  AC rítmica, sem sopros audíveis 
•  AP com mv presente bilateralmente, simétrico, sem r.a. 
•  Abdómen globoso, mole e depressível, indolor, sem massas ou organomegalias 

palpáveis, RHA normais 
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#  Hipertensão Arterial 
#  Dislipidemia 
#  LES 
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Análises 
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Quais as hipóteses de diagnóstico mais prováveis? 

1.  Anemia hemolítica auto-imune 

2.  Anemia hemolítica associada a infeção 

3.  Síndrome mielodisplásico 

4.  Anemia megaloblástica + quadro agudo hepatobiliar 
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Anemia 

Hiper-
proliferativa 

I. Reticulócitos ↑ 

Hemólise 
Hiperbilirrubine
mia indirecta 
DHL elevada 

Consumo  
Haptoglo-

bina 

Linfopenia 
Trombocito

-penia 

LES 

Abordando a anemia… 

Coombs 
+ 
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Como abordava esta doente? 
 

1.  Transfundia de imediato atendendo à gravidade da anemia e 
aprofundava a investigação 

2.  Iniciava tratamento empírico com bólus de metilprednisolona por se 
tratar de um flair do LES 

3.  Colhia rastreio séptico, iniciava antibiótico de largo espectro e 
transfundia de seguida 

4.  Colhia rastreio séptico, iniciava antibiótico de largo espectro e iniciava 
bólus de metilprednisolona 

 



A  Anemia  não é uma doença … 

                        … mas um  Sinal de Alerta ! 

 

Caso Clínico 4 

 

Como abordava esta doente? 
 

1.  Transfundia de imediato atendendo à gravidade da anemia e 
aprofundava a investigação 

2.  Iniciava tratamento empírico com bólus de metilprednisolona por se 
tratar de um flair do LES 

3.  Colhia rastreio séptico, iniciava antibiótico de largo espectro e 
transfundia de seguida 

4.  Colhia rastreio séptico, iniciava antibiótico de largo espectro e 
iniciava bólus de metilprednisolona 

 



A  Anemia  não é uma doença … 

                        … mas um  Sinal de Alerta ! 

 

Caso Clínico 4 

Abordando a anemia… 
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Evolução 
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FLAIR LÚPICO com Anemia hemolítica grave 
 

Podemos afirmar que: 

1.  O índice de reticulócitos foi pouco relevante na avaliação desta 
anemia 

2.  Os critérios de hemólise indiciam sempre a causa da anemia 

3.  A transfusão de sangue deve ser reservada para situações em que 
haja compromisso da perfusão de órgãos 

4.  A anemia hemolítica autoimune não surge de forma isolada, mas 
sim como parte de uma doença autoimune (ex.: LES) 
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MENSAGENS A RETER: 
 

  A anemia hemolítica traduz destruição eritrocitária e pode ser 
hereditária ou adquirida. 

  A icterícia constitui um sinal decorrente diretamente da hemólise. 

  As principais causas deste tipo de anemia são as doenças 
autoimunes, infeções e fármacos. 

  A história clínica e os parâmetros laboratoriais são imprescindíveis. 
 

  O tratamento passa pelo tratamento da causa/doença e suporte. 



Poster Walk 
 
 

Apresentação dos posters 9, 10, 11, 
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