
ANTECEDENTES
História de anemia crónica medicada com ferro oral
Negados hábitos tabágicos ou toxifílicos e sem história 
familiar de anemia ou neoplasia.

HDA
Anemia de 1 ano de evolução.
Anorexia de 7 meses.

Perda ponderal e astenia de 2 meses.

Encaminhada do Centro de Saúde para o Serviço de 
Urgência do Hospital São Francisco Xavier por 
apresentar anemia grave (hemoglobina: 4.2 g/dl). 
Negadas síncope ou lipotímia ou outra 
sintomatologia.

LABORATÓRIO
Anemia normocítica normocrómica: Hb 3.8 g/dL 
sem trombocitopenia.
Hipocromia, anisopoiquilocitose acentuada.
Ferritina normal e aumento de outros parâmetros 
inflamatórios: Proteína C reactiva e velocidade de 
sedimentação.

MCTD
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA: “gastrite 
crónica de grau moderado, de atividade ligeira, 
associada a pesquisa de H. pylori positiva (2+)”. 
A biópsia duodenal revelou lesões de 
duodenite, tendo sido identificadas algumas 
estruturas sugerindo infeção por nematodes.

O EXAME PARASITOLÓGICO DAS FEZES 
Revelou uma excreção acentuada de dois tipos de parasitas: Ancylostomidae e Strongyloides stercoralis.

ANEMIA CRÓNICA AGUDIZADA

Este caso pretende alertar para a necessidade de efetuar o despiste de parasitoses em doentes 
provenientes de áreas endémicas.

Mulher de 55 anos, 
natural de São Tomé e Príncipe.
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INTRODUÇÃO
A anemia crónica com astenia e anorexia associadas é um motivo frequente de consulta médica. 
O presente caso é um exemplo de outras etiologias que devemos suspeitar em doentes naturais de áreas 
endémicas de helmintoses, que estão na origem de anemias que poderão ser severas devido a 
cronicidade.

CASO CLÍNICO
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