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RESUMO

Introdução:  Epistaxe  ou  sangramento  nasal  são  relativamente  comuns  na
população  em  geral.  Cerca  de  60%  das  pessoas  experimentam  um  ou  mais
episódios  de  epistaxe  durante  a  vida.  Todavia, uma  rara displasia  autossômica
dominante,  denominada  Telangiectasia  Hemorrágica  Hereditária,  possuem  como
principal  sintoma o sangramento nasal  crônico.  O quadro de hemorragia crônica
pertinente a epistaxia é um fator de grande relevância para um possível caso de
anemia  ferropriva.  Assim,  faz-se  necessário  relacionar  a  anemia  ferropriva  com
epistaxes em portadores da THH.  Metodologia: Um trabalho de revisão literária na
qual foram pesquisados artigos nas bases de dados internacionais PubMed, Scielo
Science Direct, CAPES e Elsevier entre os meses de junho e julho de 2020, na qual
foram encontrados 231 artigos  a  partir  dos  descritores:  “epistaxe”,  “sangramento
crônico”  e  “anemia  ferropriva”  da  qual  foram utilizados  24  que  atendessem aos
critérios de inclusão. Foram excluídos artigos publicados em anos anteriores a 2010
e  os  que  o  resumo  não  atendessem  a  este  tema,  além  disso,  os  artigos
selecionados deveriam atender ao requisito de estarem escritos nos idiomas inglês,
português  ou  espanhol.  Resultados  e  discussão:  A telangiectasia  hemorrágica
hereditária (THH) é um distúrbio genético comum que afeta entre 1 em 5.000 a 1 em
10.000  e  é  caracterizada  pelo  desenvolvimento  de  malformações  arteriovenosas
(Mavs) e sangramento. A condição está associada principalmente a sangramentos
nasais  frequentes  aos  16  anos  de  idade  em  mais  da  metade  dos  pacientes
diagnosticados. Esses sangramentos no nariz raramente causam problemas durante
a infância, embora os sinais iniciais de que uma criança tenha THH possam ser
sangramentos no nariz mais pesados e mais frequentes do que em outras crianças.
Em adultos, a epistaxe não controlada pode causar ou contribuir para a anemia por
deficiência de ferro.  Conclusão: Diante do exposto, conclui-se que portadores da
Síndrome Telangiectasia Hemorrágica Hereditária possuem como principal sintoma
a epistaxe e, devido a esses sangramentos que podem aumentar no decorrer da
vida, se não controlados, podem causar ou contribuir para Anemia Ferropriva.

Palavras Chave: Anemia por deficiência de ferro; Sangramentos nasais; Síndrome
de Rendu-Osler-Weber.
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Abstract

Introduction: Epistaxis or nosebleed is relatively common in the general population.
About 60% of people experience one or more episodes of epistaxis in their lifetime.
Todavia,  a  rare  autosomal  dominant  dysplasia,  called  Hereditary  Hemorrhagic
Telangiectasia, has chronic nasal bleeding as its main symptom. The condition of
chronic hemorrhage related to epistaxia is a factor of great relevance for a possible
case of iron deficiency anemia. Thus, it is necessary to relate iron deficiency anemia
with epistaxis in patients with THH.  Methodology: A literary review work in which
articles were searched in the international databases PubMed, Scielo Science Direct,
CAPES and  Elsevier  between  the  months  of  June  and July  2020,  in  which  231
articles were found from the descriptors: “epistaxis” ,  “Chronic bleeding” and “iron
deficiency anemia” of which 24 were used that met the inclusion criteria.  Articles
published in years prior to 2010 were excluded and those that the abstract did not
meet this theme, in addition, the selected articles should meet the requirement to be
written  in  English,  Portuguese  or  Spanish.  Results  and  discussion:  Hereditary
hemorrhagic telangiectasia (THH) is a common genetic disorder that affects between
1 in 5,000 to 1 in 10,000 and is characterized by the development of arteriovenous
malformations (Mavs) and bleeding. The condition is mainly associated with frequent
nosebleeds at 16 years of age in more than half of the diagnosed patients. These
nose bleeds rarely cause problems during childhood, although the initial signs that a
child has THH may be heavier and more frequent nose bleeds than in other children.
In adults, uncontrolled epistaxis can cause or contribute to iron deficiency anemia.
Conclusion: Given  the  above,  it  is  concluded  that  patients  with  Hereditary
Hemorrhagic Telangiectasia Syndrome have epistaxis as their main symptom, and
due to these bleeding, that can increase throughout life, if not controlled, it can cause
or contribute to Iron Deficiency Anemia.

Keywords: Iron deficiency anemia; Nasal bleeding; Rendu-Osler-Weber syndrome.

INTRODUÇÃO 

Epistaxe ou sangramento nasal são relativamente comuns na população em geral.
Cerca  de  60%  das  pessoas  experimentam  um  ou  mais  episódios  de  epistaxe
durante  a  vida.  Todavía, uma rara displasia  autossômica dominante,  denominada
Telangiectasia  Hemorrágica  Hereditária,  possuem  como  principal  sintoma  o
sangramento  nasal  crônico.  Esses  sangramentos  levam,  na  maioria  das  vezes,
perda excessiva de sangue, ocasionando anemias (SHOVLIN et al., 2018).

A  anemia  por  carência  de  Ferro  (Anemia  Ferropriva)  representa  a  deficiência
nutricional de maior ocorrência em todo mundo, atingindo principalmente indivíduos
que  residem  em  países  em  desenvolvimento.  Ocorre  como  resultado  de  perda
sanguínea crônica, perdas urinárias, ingestão e/ou absorção deficiente de ferro e
aumento do volume sanguíneo. Na anemia ferropriva ocorre a diminuição dos níveis
plasmáticos de ferro, limitando a eritropoiese (OLIVEIRA et al., 2014).
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Geralmente, a anemia é definida pela baixa hemoglobina e a deficiência de ferro é
confirmada quando a ferritina está abaixo do normal. A deficiência de ferro afeta>
60% de todos os pacientes com THH (ou seja,> 50.000 europeus com THH) e leva à
anemia  (maior  probabilidade  de  transfusões  de  sangue),  mal-estar,  imunidade
subótima, músculo esquelético e função tireoidiana; prematuridade, maus resultados
maternos e perinatais na gravidez; e comprometimento do desenvolvimento motor e
cognitivo em crianças. Nos pacientes com THH, a deficiência de ferro leva à angina
e taquicardia,  agrava a insuficiência  cardíaca de alto  débito  e  está  associada a
tromboembolismo venoso (TEV) e derrames isquêmicos (MCDONALD, 2017).

Sabendo que a constante perda sanguínea pode ocasionar anemia ferropriva e que
pacientes  portadores  da  Síndrome  de  Telangiectasia  Hemorrágica  Hereditária
sofrem com sangramentos nasais crônicos (epistaxes), faz-se necessário relacionar
a anemia ferropriva com epistaxes em portadores da THH.

METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura realizada através da busca nas
bases de dados PubMed, Scielo, Science Direct, CAPES e Elsevier em junho e julho
de  2020.  Utilizando-se  como  descritores  “anemia  ferropriva”  “epistaxe”  e
“sangramento crônico”, buscou-se artigos científicos publicados no período de 2010
a 2020.  Foram encontrados 231 artigos e utilizados 24,  cujo  critério  de inclusão
foram aqueles  que  tinham o  resumo  correspondente  ao  tema de  estudo,  foram
excluídos  artigos  publicados  em  idiomas  que  não  fosse  inglês,  espanhol  e
português.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Telangiectasia Hemorrágica Hereditária (THH) é um distúrbio genético comum que
afeta entre 1 em 5.000 a 1 em 10.000 e é caracterizada pelo desenvolvimento de
malformações  arteriovenosas  (Mavs)  e  sangramento.    Na  mucosa  nasal  as
telangiectasias  levam  a  epistaxe  espontânea  e  recorrente,  iniciando  desde  a
infância. Da mesma forma, as telangiectasias se desenvolvem na mucosa gástrica e
do intestino delgado e levam ao sangramento gastrointestinal crônico, geralmente
em adultos (FAUGHNAN et al., 2018).

A condição está associada principalmente a sangramentos nasais frequentes aos 16
anos de idade em mais da metade dos pacientes diagnosticados. Mais de 90% dos
pacientes com THH apresentam sangramentos nasais frequentes aos 30 anos de
idade.  Esses  sangramentos  no  nariz  raramente  causam  problemas  durante  a
infância,  embora  os  sinais  iniciais  de  que  uma  criança  tenha  THH  possam ser
sangramentos no nariz mais pesados e mais frequentes do que em outras crianças.
Em adultos, a epistaxe não controlada pode causar ou contribuir para a anemia por
deficiência de ferro (STROSS, 2013).
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A  anemia  por  deficiência  de  ferro,  também  conhecida  como  ferropriva  ou
ferropênica, dentre as anemias é a mais comum. Causada por diversas formas, é
uma patologia muito recorrente em lugares pobres onde pessoas não têm acesso a
uma alimentação devidamente balanceada. Esta anemia se relaciona diretamente
com a proporção de ferro circulante e estocado no organismo já que este metal é
essencial na composição da hemoglobina, proteína fundamental dos eritrócitos que
tem como função o transporte gasoso (CAMASCHELLA, 2015).

Quando os níveis de ferro sérico são afetados, a hemoglobina, composta por uma
parte  proteica,  (globina)  e  outra  metálica,  (heme)  tende  a  não  ser  devidamente
sintetizada e integrada nas hemácias, justificando assim um dos principais achados
hematológicos  relacionados  a  esta  doença,  a  microcitose.  As  hemácias  de  um
indivíduo doente se tornam pequenas e perdem sua característica típica em relação
a cor ganhando um aspecto pálido (LANZKOWSKY, 2016).

Como  o  transporte  gasoso  é  a  função  dos  eritrócitos,  quando  estes  estão
prejudicados, problemas relacionados a produção de energia e oxigenação podem
ser constantes. Os principais sintomas de anemia ferropriva são cansaço, palidez,
apatia,  taquicardia,  falta de apetite e palpitações, todos estes estão relacionados
com a  qualidade  dos  eritrócitos,  sendo  a  palidez  causada  pela  hipocromia  nas
hemácias e os outros relacionados a falta de energia, já que o oxigênio, que é a
principal fonte energética na produção de ATP está comprometido, assim o coração
é obrigado a trabalhar mais vigorosamente para suprir esse déficit e o cansaço é
constante pela perda súbita de energia (DELOUGHERY, 2017).

Os  episódios  de  epistaxe  tendem  a  piorar  com  a  idade  e  podem  resultar  em
sangramento catastrófico e até fatal. Um exemplo é que, a prevalência de anemia
em pacientes com THH com menos de 18 anos de idade é de 12%, em comparação
com 58% naqueles  com mais  de  50 anos de idade,  levando esses pacientes  a
necessidade  de  transfusão  de  sangue.  Assim,  há  uma  clara  propensão  para
aumento  da  anemia  associado  à  idade  derivadas  dos  sangramentos
gastrointestinais e epistaxes, levando a uma necessidade de terapia por transfusões
sanguíneas e procedimentos endoscópicos (ROBERT, 2020).

CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  conclui-se  que  portadores  da  Síndrome  Telangiectasia
Hemorrágica Hereditária possuem como principal  sintoma a epistaxe e, devido a
esses sangramentos que podem aumentar no decorrer da vida, se não controlados,
podem causar ou contribuir para Anemia Ferropriva.
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