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INTRODUÇÃO

Aanemia aplásica é uma doença caracterizada por
pancitopénia associada a hipocelularidade da me-

dula óssea1-3, com substituição adiposa dos seus ele-
mentos e sem nenhum sinal de transformação maligna
ou doença mieloproliferativa2,4. Tem uma incidência es-
timada de 2 a 7 casos/milhão1,2,5.

Homens e mulheres parecem ser afectados em igual
frequência, havendo uma distribuição bifásica quanto à
idade de apresentação, com um primeiro pico nas crian -
ças e jovens adultos, e um segundo nos idosos1,2,6. Ape-
sar de várias associações clínicas evidenciadas a maio-
ria dos casos são idiopáticos1,2, associados a síndromes
genéticos (anemia de Fanconi) ou adquirida após ex-
posição a fármacos quimioterápicos, toxinas, radiação
ou infecções virais2,7.

A anemia aplásica é uma doença rara com baixa pre-
valência na gravidez, associada a uma morbilidade e
mortalidade acrescida, quer materna quer fetal2,8-13. Os
quadros hemorrágicos e infecciosos são responsáveis
por mais de 90% da mortalidade materna7,9-11. A mor-
te in-útero ocorre em um terço dos casos. A restrição de
crescimento fetal (RCF) que surge como consequência

da anemia materna grave e o parto pré-termo, conse-
quência de corioamnionite e da própria RCF, são as
complicações fetais mais frequentes10,12,14.

CASO CLÍNICO

Descrevemos o caso de uma mulher de 29 anos, grávi-
da de 34 semanas, transferida para o nosso serviço, por
trombocitopénia grave. Tratava-se de doente caucasia-
na, primípara, com diagnóstico de Púrpura Tromboci-
topénica Idiopática crónica com 8 anos de evolução,
com mielograma e biópsia óssea específicos à data do
diagnóstico. Manteve valores habituais de 100.000 pla-
quetas/ml até ao início da gravidez, altura em que ini-
ciou agravamento laboratorial progressivo. Por esse mo-
tivo iniciou terapêutica com prednisolona à 30ª sema-
na de gravidez, na dose de 60mg/dia PO. Por ausência
de resposta, foi medicada com metilprednisolona
1mg/kg EV. Apesar da corticoterapia observou-se des-
cida da contagem plaquetária para 20.000/ml a grávi-
da foi transferida às 34 semanas, para um serviço com
apoio perinatal diferenciado. A gravidez decorrera até
então sem qualquer outra intercorrência.

Na admissão, apresentava equimoses nos locais de
punção e epistaxis ocasionais auto-limitadas. Foi colo-
cada a hipótese de se tratar de um agravamento da Púr-
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pura Trombocitopénica Idiopática pelo que se admi-
nistrou imunoglobulina IV na dose de 1mg/kg/dia du-
rante 2 dias, não se observando resposta à terapêutica.

Às 34 semanas e 5 dias inicia hemorragia vaginal
com valores de plaquetas descendo para 8.000/ml, Hb
9,8g/dl e GB 2.900/ml. Por hemorragia vaginal asso-
ciada a cardiotocografia com traçado não tranquiliza-
dor na categoria II da classificação da ACOG (Ame-
rican Congress of Obstetricians and Gynecologists)
decide-se pela realização de cesariana segmentar trans-
versal, com transfusão simultânea de 7 unidades de pla-
quetas. Procede-se à extracção de recém-nascido de
sexo feminino com 2435g, índice de Apgar 6/9. A ci-
rurgia decorre sem intercorrências, com perda hemá-
tica dentro da normalidade.

No pós-parto iniciou terapêutica com dexametaso-
na na dose de 40mg/dia, sem evidência de resposta, ve-
rificando-se ao 3º dia uma manutenção da pancitope-
nia. Do estudo então realizado destaca-se: Ac. anti-
plaquetários e agregação plaquetária normais; ferriti-
na elevadae doseamento de vitamina B12 e ác.fólico
dentro da normalidade; ANA, Ac. anti-DNA, anticoa -
gulante lúpico e Ac. anti-cardiolipina negativos, teste
de Coombs D positivo com IgG 2/4 sem significado
hemolítico; serologias negativas para HIV 1 e 2, HCV
e parvovírus, com imunidade para a toxoplasmose,
CMV e EBV, Waller-Rose negativo; Ac antimyco-
plasma IgM positivo e IgG positivo. Para exclusão de
linfoma realizou tomografia computorizada que não
demonstrou alterações relevantes.

Ao 3º dia pós-parto realizou-se mielograma que de-
monstrou hipocelularidade, sem alterações compatí-

veis com Púrpura Trombocitopénica Autoimune (Fi-
gura 1). Foi efectuada biópsia óssea que mostrou hipo-
celularidade marcada da medula à custa das três séries
hematopoiéticas, sem alterações na topografia ou da
maturação (fibrose de reticulina grau 0, depósitos de
ferro grau 0 de Krause), concluindo-se pela existência
de Hipoplasia Medular Grave. O cariótipo era normal
(46,XX). A citometria de fluxo apresentava valores nor-
mais de CD55 e CD59 sem presença de blastos, fican-
do excluídas as hipóteses de Hemoglobinúria Paroxís-
tica Nocturna e de Leucemia Aguda ou Linfoma 
respectivamente. Realizou ecografia hepatobiliopan-
creática que demonstrou ausência de hepatoespleno-
megália.

Ao 21º dia pós-parto inicia terapêutica com imuno-
globulina antitimócito de coelho, ciclosporina, predni-
solona em alta dose e Filgrastim®, com boa tolerância
e resposta parcial (trombocitopénia ligeira). Ao 37º dia
de internamento teve alta.

Actualmente passaram cerca de 2 anos desde o par-
to. A doente encontra-se clinicamente estável, medica -
da com Filgrastim® quinzenal. Não tem anemia, apre-
senta valores médios de plaquetas de 90-100.000/ml e
leucócitos próximos dos 4.000/ml.

DISCUSSÃO

Na gravidez, a anemia aplásica, foi descrita pela pri-
meira vez por Ehrlich em 1888 e desde então a sua pa-
tofisiologia permanece por explicar15. A etiologia pode
ser identificada em cerca de um terço dos casos: dis-
túrbio hereditários, associados a agentes citotóxicos
(fármacos, radiação, pesticidas), a infecção viral ou dis-
túrbios imunológicos como lúpus16,17. Para os restantes
casos várias hipóteses têm sido sugeridas.

Não há evidências conclusivas para implicar a gravi-
dez na patogénese da anemia aplásica3,6,11,19,20. No en-
tanto Holly concluiu que algumas substâncias liberta-
das durante a gravidez podem ter efeito citotóxico na
medula óssea19. Alguns estudos demonstraram que a ad-
ministração de doses farmacológicas de estrogénios em
animais podem resultar em depressão da medula óssea9.
Ao contrário do que sucede com a hormona lacto génica
placentar e a eritropoietina que estimulam a eritropoie-
se, os estrogénios em elevadas concentrações durante a
gravidez parecem suprimir a medula óssea10,14,20. Esta
hipótese é suportada pelo observação da remissão es-
pontânea que, em um terço dos casos, ocorre com o tér-
mino da gestação; assim como pela recorrência da doen-
ça em gravidezes subsequentes1,3,6,9,11-16. Por outro lado,

FIGURA 1: Corte de medula óssea, coloração H&E, ampliação
10x: marcada hipocelularidade para a idade.
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Fleming sugeriu alternativamente que as doentes com
anemia aplásica são incapazes de responder ao stresse
da gravidez, o que pode resultar no agravamento de uma
pancitopénia preexistente não diagnosticada9,21.

A história natural da doença decorre com rápida de-
terioração e morte, poucos doentes apresentam me-
lhoria espontânea3. A anemia aplásica é classificada co -
mo grave na presença de celularidade medular normal
<25% ou <50% mas com <30% de células hematopoié -
ti cas e pelo menos dois dos três critérios seguintes con -
ta gem absoluta de neutrófilos <500/μl, plaquetas
<20.000/μl, contagem absoluta de reticulócitos
<40.000/μl2,4,23. O factor prognóstico mais importan-
te parece ser a contagem de eritrócitos. Quando os cri-
térios de doença grave estão preenchidos a sobrevida é
de apenas 20% um ano após o diagnós tico. No entanto
o tratamento melhora significativamente a sobrevida.

Durante a gravidez a anemia aplásica está associa-
da a uma morbilidade e mortalidade acrescida, quer
materna quer fetal9-13. Os maiores riscos apresentados
pela patologia, independente da causa etiológica são
os quadros hemorrágicos e infecciosos14, responsáveis
por mais de 90% da mortalidade maternal7,9-11. Nos ca-
sos descritos na literatura desde 1960 a mortalidade
durante ou após a gravidez varia entre os 20% e os
60%9,10,12,14,16. As complicações fetais incluem morte in-
-útero, em até um terço dos casos, parto pré-termo
consequência de corioamnionite14, e restrição de cres-
cimento se anemia grave10,12.

As pacientes com diagnóstico prévio à gestação pa-
recem ter melhor resultado perinatal e sobrevida do
que aquelas diagnosticadas em qualquer momento da
gravidez9,10,18. A nossa grávida, apesar de apresentar al-
guns critérios de gravidade (plaquetas <20.000/ml, e
aplasia medular grave) e de mau prognóstico (diag-
nóstico de anemia aplásica durante a gravidez) não
apresentou nenhuma complicação infecciosa grave e,
na ausência de anemia grave, o crescimento fetal man-
teve-se acima do percentil 10 durante toda a gestação.

No que respeita ao tratamento, o transplante de me-
dula óssea é a opção de eleição em doentes de menos
de 40 anos2, permitindo uma sobrevida em 70-80%18.
Em pacientes em que não se encontra doador compa-
tível, tem-se como alternativa o tratamento com glo-
bulina antitimócito ou ciclosporina2,3, com taxa de su-
cesso de cerca de 50%5. Nalguns casos tem sido utili-
zado o factor estimulador de granulócitos (Filgras-
tim®), uma glicoproteína que regula a proliferação e a
diferenciação das células estaminais hematopoiéticas,
aumenta a proliferação e migração de neutrófilos.

No entanto, a gravidez implica mudança na princi-
pal proposta terapêutica, visto que o transplante de me-
dula óssea, pelo regime farmacológico associado, está
contra-indicado na gestação7,9,10. A terapêutica com an-
drogénios e esteroides também está contra-indicada
pelos efeitos tóxicos no desenvolvimento fetal, princi-
palmente nos fetus de sexo feminino9. A utilização de
fármacos imunossupressores como a ciclosporina tem
sido utilizada nos últimos anos10,15. O tratamento com
altas doses de corticóides pode induzir resposta em
uma pequena proporção de pacientes com anemia
aplásica, porém, já não são mais utilizados isolada-
mente devido aos seus efeitos colaterais e a melhores
taxas de resposta obtidas com outros agentes7. A con-
duta recomendada na grávida depende da idade gesta-
cional e da gravidade da doença9,18. Qualquer que seja
a opção terapêutica, é importante o uso de terapia de
suporte adequada e intensiva12, que pode incluir trans-
fusão de eritrócitos e de plaquetas, agentes antibióti-
cos e antifúngicos e terapêutica antiviral4. A diminui-
ção de plaquetas e leucócitos leva a maior risco de he-
morragias e infecções, respectivamente. Assim estão
recomendadas hemotransfusões para manter a taxa de
hemoglobina acima de 8g/dl ou o hematócrito acima
de 20% e administração de plaquetas se a contagem for
inferior a 20.000/ml2,9,10,14. A transfusão de leucócitos
está indicada somente se houver infecção grave7. A vi-
gilância apertada de sinais de infecção e a terapêutica
antibiótica instituída prontamente são essenciais5.
Como complicações das múltiplas transfusões destaca-
-se a aloimunização, especialmente a plaquetas7. Na
anemia aplásica severa ou perante complicações cau-
sadas pela terapêutica de suporte, globulina antitimó-
cito, prednisolona e/ou ciclosporina podem ser inicia-
dos14. Relativamente à via de parto, a vaginal é a pre-
ferida, salvo por outras razões obstétricas2, pois apre-
senta menor risco de infecção e de hemorragia. O parto
deverá ser antecipado se o bem-estar materno não pode
ser mantido com a terapia de suporte7.

Mesmo nos casos de boa resposta à terapêutica imu-
nossupressora, existe elevado risco de recorrência da
anemia aplásica numa gravidez subsequente2.

CONCLUSÃO

A anemia aplásica é uma entidade que pode surgir du-
rante a gravidez mas a sua relação com a mesma não
está totalmente esclarecida. A morbimortalidade ma-
terna e fetal descrita na literatura é elevada mas a abor-
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dagem diagnóstica e terapêutica intensiva pode even-
tualmente melhorar o desfecho da gestação.
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