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R E S U M O

Os autores apresentam o caso clínico de uma doente, de raça branca, de 48 anos de idade, com o diagnós-
tico de lúpus eritematoso sistémico (LES) com um ano de evolução, caracterizado por astenia, febrícula,
rash cutâneo, alopécia, fenómeno de Raynaud, artrite, derrame pericárdico, envolvimento do interstício
pulmonar, glomerulonefrite proliferativa difusa com crescentes e anemia. A anemia grave refractária a cor-
ticoterapia em altas doses (1 mg/Kg/dia), ferro oral e transfusões de sangue, associada à reduzida taxa de
reticulócitos, determinou a execução de mielograma, biopsia óssea e imunofenotipagem do sangue me-
dular, que foram compatíveis com Síndrome Mielodisplásica. Iniciou terapêutica com eritropoietina
(5.000U 3×/semana) e pulsos de ciclofosfamida (1gr/m2 mensais) com regressão total das alterações ao
nível da medula óssea e, subsequentemente, da anemia. Discutem-se as principais causas de anemia em
doentes com LES.

Palavras-Chave: Lúpus Eritematoso Sistémico; Síndrome Mielodisplásica; Anemia 

A B S T R A C T

The authors report the case of a 48-years-old Caucasian women, with a previous diagnosis of systemic lu-
pus erythematosus characterized by asthenia, fever, skin rash, alopecia, Raynaud’s phenomenon, arthri-
tis, pericardial effusion, interstitial pulmonary involvement, diffuse proliferative glomerulonephritis with
crescents and anemia. The presence of severe anemia refractory to high doses of glucocorticoids (1 mg/
/Kg/day), iron therapy and blood transfusions, associated with a low reticulocyte count determined the
execution of a bone marrow aspiration, biopsy and immunophenotyping, which were compatible with
the diagnosis of Myelodysplastic Syndrome. The treatment with erythropoietin (5.000U 3×/week) and
cyclophosphamide pulses (1 gr/m2 month) induced complete regression of morphologic bone marrow
changes and anemia. The main causes of anemia in lupus patients are discussed.               
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C A S O C L Í N I C O

L Ú P U S E R I T E M AT O S O S I S T É M I C O E A N E M I A

S. Falcão*, R. Barros*, M. Mateus**, P. Nero**,A.Alves de Matos***,

J. Bravo Pimentão***, I. Ribeiro****,A.Weigert*****, J. C. Branco******

Introdução

O lúpus eritematoso sistémico (LES) é uma doen-
ça reumática inflamatória crónica, de etiologia des-
conhecida e evolução variável, que pode afectar
qualquer órgão ou sistema, em várias combina-
ções.1 Na sua etiologia estão envolvidos factores ge-
néticos, ambientais e hormonais associados a dis-
função major do sistema imunitário. Atinge cerca
de 1:1.000 habitantes, 90% são mulheres em idade
reprodutiva, na relação de 6-10    :1   .2

A anemia é uma manifestação frequente de LES.
Múltiplas causas podem estar envolvidas, isolada-
mente ou em associação, condicionando diferen-
tes abordagens terapêuticas. O seu prognóstico está
directamente relacionado com o agente causal e a
resposta à terapêutica instituída.3

Caso clínico

Doente do sexo feminino, 48 anos de idade, raça
branca, técnica de informática, sem antecedentes
médicos pessoais ou familiares relevantes. Foi in-
ternada no serviço de Reumatologia do HEM para
esclarecimento de quadro clínico com um ano de
evolução e agravamento progressivo, caracteriza-
do por poliartralgias de ritmo inflamatório, envol-
vendo punhos, metacarpofalângicas, interfalângi-
cas proximais das mãos, cotovelos e ombros, bila-
terais, simétricas e migratórias, com tumefacção
articular e rigidez matinal superior a uma hora. Es-
tas queixas eram acompanhadas de mialgias gene-
ralizadas, cansaço fácil, febre vespertina (38ºC),

perda ponderal de cerca de 14Kg, exantema macu-
lo-papular pruriginoso generalizado, úlceras orais,
fenómeno de Raynaud dos dedos de ambas as
mãos, cefaleias, pressão arterial pontualmente ele-
vada, disfagia e epigastralgias.    

Objectivamente estava pálida, emagrecida, nor-
motensa e eupneica. Apresentava adenomegálias
cervicais, axilares e inguinais (elásticas e não dolo-
rosas), exantema macular na região antero-supe-
rior do tórax e epigastro, artrite dos punhos, ciano-
se digital e hemorragias sub-ungueais em chama de
vela. O restante exame objectivo não apresentava
alterações.

Dos exames complementares de diagnóstico so-
licitados à entrada salienta-se anemia normocíti-
ca, normocrómica (Hg 7,6 g/dl, VGM 81 fl), linfo-
pénia (500×109/l), reticulócitos 2,5% (VR 0,5-2,5), VS
125 mm, PCR 54 mg/dl (VR 0-3), siderémia 17 ug/dl
(VR 31-144), ferritina 226 ng/ml (VR 9-120), trans-
ferrina 1,5 g/ml (VR 2,12-3,6), haptoglobina 2,38
g/l (VR 0,16-2), LDH 702 U/I (VR 240-480), teste de
Coombs directo e indirecto positivos, vitamina B12
194 pg/ml (VR 193-982), ácido fólico 6,16 ng/ml
(VR 3-17), eritropoietina (EPO) 25,1 mU/ml (VR 4-
-24), creatinina 1,6 mg/dl, ureia 102 mg/dl, sedi-
mento urinário patológico (piúria e hematúria),
proteinúria nefrótica, clearance de creatinina di-
minuída (39,3 ml/min), diminuição das fracções
C3 e C4 do complemento, VDRL falsamente posi-
tivo (VDRL + 8 diles/TPHA negativo), ANA positi-
vo (1/320 padrão mosqueado), anti-dsDNA 12.350
UI/ml (VR <15 UI/ml), anti-SSA, anti-SM e anti-
-RNP positivos. As serologias para VHC, VHB e HIV
1 e 2 estavam negativas, bem como as hemocultu-
ras e uroculturas. O ecocardiograma transtorácico
evidenciou pequeno derrame pericárdico anterior
e posterior. A TAC toraco-abdomino-pélvica reve-
lou pequenas adenomegalias peri-pancreáticas e
parênquima pulmonar em vidro despolido no an-
dar médio e em ambas as bases. As provas de fun-
ção respiratórias foram normais. A endoscopia di-
gestiva alta revelou candidose esofágica e ectasia
vascular do antro gástrico. A RMN-CE não eviden-
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eritróide e fibrose do estroma. A imunofenotipa-
gem do sangue medular mostrou alteração do pa-
drão maturativo da linhagem mielóide nas combi-
nações CD15/CD16, CD11b/CD13 e CD13/CD16.
O cariótipo medular foi normal. Estes resultados
são compatíveis com Síndrome Mielodisplásica.

Dado o agravamento progressivo da função re-
nal, com valores de proteinúria que chegaram a
7,388 g/24h, iniciou terapêutica com EPO (5.000 U
3×/semana) e pulsos mensais de ciclofosfamida (1
g/m2), com melhoria geral progressiva, diminuição
da proteinúria (actualmente com valores de 0,324
g/24h) e elevação da hemoglobina para valores su-
periores a 12 g/dl.  

A doente cumpriu dois pulsos de ciclofosfami-
da mensais, na mesma dose. Posteriormente foi
submetida a biopsia renal que revelou glomerulo-
nefrite proliferativa difusa, com crescentes. Após a
biopsia optou-se pelo início de micofenolato de
mofetil, na dose de 1,5 g/dia, como terapêutica de
manutenção para a glomerulonefrite proliferativa
difusa, terapêutica que mantém actualmente.
Nove meses após o internamento repetiu mielo-
grama que não revelou alterações.

Discussão

A anemia é uma manifestação frequente nos doen-
tes com LES, atingindo prevalências de 70% ao lon-
go do curso da doença.4 Múltiplos mecanismos po-
dem estar envolvidos, incluindo: inflamação, insu-
ficiência renal, perdas sanguíneas, aporte dietéti-
co inadequado, medicação, hemólise, infecção,
hiperesplenismo, mielofibrose, mielodisplasia e
anemia aplástica.5-7 A causa mais frequente é a ane-
mia associada à reacção de fase aguda, também
designada por anemia da doença crónica ou infla-
mação crónica.6,7 Outros tipos de anemia são mais
raros, salientando-se os quadros de microangiopa-
tia trombótica, no contexto de hipertensão arterial
grave, insuficiência renal terminal ou síndrome
dos anticorpos anti-fosfolípidos (SAAF) catastrófi-
ca; as síndromes de activação macrofágica; a ane-
mia sideroblástica isolada ou associada a síndro-
mes pré-leucémicos; a eritoblastopénia secundá-
ria à presença de anticorpos anti-eritroblastos ou
sub-populações linfocitárias citotóxicas para a li-
nhagem vermelha, devendo-se pesquisar a presen-
ça de timoma ou gamapatia monoclonal; a mielo-
displasia e a mielofibrose na presença de bi ou pan-
citopénia.3 (Quadro I)
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ciou alterações.
A suspeita de anemia hemolítica determinou o

início de corticóides em altas doses (prednisona 1
mg/Kg/dia). Concomitantemente fez ferro oral, flu-
conazol e inibidor da bomba de protões, com re-
gressão dos sintomas constitucionais, músculo-es-
queléticos, cutâneo-mucosos e gastrointestinais,
normalização da PCR, mas com agravamento da
proteinúria e da anemia. A hemoglobina desceu
para valores de 6,6 g/dl ao 17º dia de internamen-
to, com necessidade de suporte transfusional, mas
sem rendimento (Figura 1).  

Os valores persistentemente baixos de hemoglo-
bina e da taxa de reticulócitos, apesar da corticote-
rapia em altas doses e correcção dos défices de fer-
ro, determinaram a realização de mielograma,
biopsia óssea e imunofenotipagem do sangue me-
dular. O mielograma revelou-se normocelular com
29,6% de eritropoiese, discreta diseritropoiese, re-
lação mielóide/eritroíde 2/1, granulocitopoiese
61%, presentes todos os estados maturativos; me-
gacariócitos presentes, de número normal, raros
com dismorfias; linfócitos 7,6%; raros plasmócitos;
algumas células reticulares. A biopsia óssea reve-
lou uma medula normocelular (60% hematopoie-
se, 40% adipócitos) com fibrose focal marcada, pre-
sença de sequestros e sinais de remodelação ós-
sea; proporções relativas de linhagens hematopoi-
éticas mantidas, série mielóide com maturação
completa e sem blastos, sinais de moderada dise-
ritropoiese, megacariócitos dismórficos, em geral
pequenos e monolobados, por vezes em agregados
e com algumas ectopias paratrabeculares. Em con-
clusão, mielodisplasia sobretudo megacariocítica e
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Figura 1. Variação da hemoglobina durante o internamen-
to e sua variação após introdução de terapêutica. PDN –
prednisona, UCE – unidade de concentrado eritrocitário,
Ciclofosf. – ciclofosfamida, EPO – eritropoietina.
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A anemia associada a doença crónica é caracte-
rizada por deficiente mobilização de ferro para a
medula óssea apesar da presença de valores nor-
mais ou aumentados das reservas de ferro. Anali-
ticamente reflecte-se por siderémia e transferrina
diminuídas, aumento da ferritina e da protoporfi-
rina eritrocitária.6 Os valores de ferritina séricos
são de extrema importância, pois permitem distin-
guir entre anemia ferropénica pura, por reservas
diminuídas de ferro, e deficiente eritropoiese as-
sociada a inflamação crónica. Tipicamente, face à
inflamação, existe um aumento de ferritina três
vezes o seu valor basal.8

No mecanismo fisiopatológico estão envolvidas
várias citocinas (IL-1, IFN-γ, TNF e IFN-β), que ac-
tuam suprimindo a resposta medular à EPO e blo-
queando a libertação das reservas de ferro do sis-
tema reticulo-endotelial. Esta anemia é ainda agra-
vada pela diminuição da semi-vida eritrocitária.8

A anemia associada a insuficiência renal cróni-
ca é hipoproliferativa, com taxa de reticulócitos
baixa, e surge por falência de produção apropria-
da de EPO e redução da semi-vida eritrocitária. Os
valores de ferritina, siderémia e transferrina são
frequentemente normais, exceptuando em doen-
tes em hemodiálise crónica com perdas crónicas
sanguíneas durante o procedimento de hemodiá-
lise.6-9

Nos doentes com LES a anemia pode reflectir

perdas sanguíneas agudas ou crónicas do aparelho
gastrointestinal, geralmente secundárias a medi-
cação (anti-inflamatórios não esteróides e corticói-
des), ou menstruais. Menos frequentemente, a he-
morragia alveolar pulmonar e a vasculite com en-
volvimento intestinal podem causar anemia.4,5

A hemólise clínica é uma situação rara nos
doentes com LES, geralmente tem um início súbi-
to e encontra-se associada a quadros de anemia
grave exigindo altas doses de corticoterapia.3,4 Ca-
racteriza-se por taxa de reticulócitos elevada, ní-
veis diminuídos de haptoglobina, níveis aumenta-
dos de bilirrubina indirecta e um teste de Coombs
positivo.8 O teste de Coombs é positivo em mais de
10% dos doentes com LES10 e a anemia hemolítica,
Coombs positiva, está associada de forma signifi-
cativa à presença de anticorpos anticardiolipina,
mas é mais frequente nos doentes com LES e SAAF
secundário, comparativamente com os doentes
com SAAF primário.3 Ocasionalmente, pode ocor-
rer hemólise com teste de Coombs negativo.2

No caso clínico descrito, a presença de anemia
normocítica, normocrómica, ferritina elevada, si-
derémia, transferrina e taxa de reticulócitos dimi-
nuídas reflecte a presença de anemia associada a
doença inflamatória crónica. A medicação prévia
com anti-inflamatórios não esteróides e corticói-
des, sem protecção gástrica, a presença de ectasia
vascular do antro gástrico e siderémia baixa apon-
ta para perdas crónicas sanguíneas gastrointesti-
nais. A presença de insuficiência renal crónica es-
tadio III NKF (National Kidney Foundation)11, as-
sociada a níveis de EPO e reticulócitos inapropria-
damente diminuídos para a gravidade da anemia
sugerem anemia associada a insuficiência renal
crónica. O aumento da desidrogenase láctica, o
teste de Coombs positivo, os anticorpos anticar-
diolipina IgG e IgM positivos e o fraco rendimen-
to pós transfusional (apesar de haptoglobina ligei-
ramente elevada e bilirrubinas normais) apontam
para a presença de hemólise. 

Durante o internamento, o agravamento pro-
gressivo da anemia, a fraca resposta à terapêutica
instituída e a reduzida taxa de reticulócitos suge-
riu a presença de uma medula óssea hiporreacti-
va, determinando a realização de mielograma,
biopsia óssea e imunofenotipagem do sangue me-
dular cujos resultados foram compatíveis com Sín-
drome Mielodisplásica (SMD), com cariótipo me-
dular normal. 

As SMD são um grupo heterogéneo de doenças
que envolvem as células progenitoras hematopoi-

S. FALCÃO E COL.

Quadro I. Causas de anemia no LES 

Mecanismos não imunológicos
Doença inflamatória crónica
Insuficiência renal crónica
Perdas hemáticas 
Microangiopatia trombótica
Toxicidade medicamentosa
Síndrome de activação macrofágica
Hiperesplenismo
Anemia sideroblástica
Síndromes proliferativos
Pancitopénia central (vírus, outros mecanismos)
Mecanismos imunológicos
Hemólise Coombs positivo
Eritroblastopénia
Hemólise Coombs negativo
Mecanismos imuno-alérgicos (medicamentos)
Anemia perniciosa (anticorpos anti-células parietais)

Adaptado Anemia e Lúpus. Maladies et Syndromes Systemiques.3
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éticas, caracterizadas por alterações displásicas e
deficiente produção de células sanguíneas, asso-
ciado a um risco variável de transformação leucé-
mica.12

As doenças do tecido conjuntivo como a poli-
condrite recidivante, a polimialgia reumática, o fe-
nómeno de Raynaud, a Síndrome de Sjögren, o pi-
oderma gangrenosum e o LES têm sido descritos
em associação com as SMD, contudo ainda não foi
estabelecida uma relação causal.12,15

Segundo a classificação FAB (French-American-
-British classification system) as SMD são divididas
em 5 subtipos: anemia refractária, anemia refrac-
tária com sideroblastos em anel, anemia refractá-
ria com excesso de blastos, anemia refractária com
excesso de blastos em transformação e leucemia
mielomonocítica crónica.8 A não categorização de
alguns casos de SMD nesta classificação tem ques-
tionado a sua validade, pelo que nestas situações
termos como SMD não classificado ou anemia re-
fractária com displasia multilinhagem podem ser
utilizados.12

Nas SMD as alterações displásicas, por si, não
são diagnósticas. Neste sentido é obrigatório ex-
cluir condições potencialmente associadas, como
o estado nutricional (nomeadamente défices de
vitamina B12 e ácido fólico), os hábitos alcoólicos
e medicamentosos (agentes citotóxicos prévios,
ácido valproíco, ganciclovir, alemtuzumab), a ex-
posição ocupacional a agentes tóxicos, a radiote-
rapia prévia e a infecção HIV.12

O tratamento das SMD é, geralmente, insatisfa-
tório.16 O transplante medular, os agentes imunos-
supressores e os factores de crescimento são algu-
mas das opções terapêuticas. As recomendações
internacionais aconselham a EPO como um dos
tratamentos possíveis nas SMD de baixo risco.17

No caso clínico descrito, apesar da evidência de
estarmos perante uma anemia multifactorial, o
que ressalta e constitui o âmago da sua etiologia,
na nossa opinião, é o resultado do estudo da me-
dula óssea: a presença de alterações displásicas
como factor determinante na resistência à tera-
pêutica instituída. Os autores consideram que uma
vez excluídas possíveis causas secundárias de al-
terações displásicas e não tendo sido possível de-
terminar o subtipo de mielodisplasia, as dismorfi-
as encontradas podem estar relacionadas com me-
canismos autoimunes inerentes ao LES. Neste
sentido, o início de imunossupressão com ciclofos-
famida, terá sido preponderante no controlo dos
mecanismos imunológicos. Dada a escassez de ca-

sos semelhantes descritos na literatura, não pode-
mos afirmar com veemência, que o desapareci-
mento das dismorfias está unicamente relaciona-
do com o início da imunossupressão, uma vez que
a doente foi medicada concomitantemente com
EPO, um dos tratamentos preconizados nas SMD.
Acreditamos contudo que a associação destes dois
fármacos foi essencial na regressão das alterações
medulares. A normalização do mielograma e a ma-
nutenção dos níveis de hemoglobina dentro dos
valores normais, após um ano e meio do início de
terapêutica de fundo, indiciam  um bom prognós-
tico hematológico. 

Conclusão

Após avaliação clínica e laboratorial a anemia as-
sociada a doença crónica, a insuficiência renal cró-
nica, as perdas e a sobreposição com SMD não
classificado permanecem como diagnósticos nes-
ta doente. No LES vários mecanismos podem es-
tar subjacentes à anemia, sendo as SMD uma cau-
sa pouco frequente. Nas anemias graves e resis-
tentes à terapêutica, devemos auxiliar-nos em
exames complementares de diagnóstico mais in-
vasivos, como é o caso do mielograma e biopsia ós-
sea. O protelar da sua realização impede o início
atempado de terapêutica direccionada, aumen-
tando a morbilidade e mortalidade, já por si eleva-
das nesta patologia.
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