
SINDROME MIELODISPLÁSICA E 
DÉFICE DE VITAMINA B12 

A anemia megaloblástica
(AMB) e a síndrome
mielodisplásica (SMD)
(distúrbio clonal ineficaz da
eritropoiese) são em geral
consideradas entidades que
se excluem mutuamente na
investigação de anemia
macrocítica. Ambas são
frequentes nos idosos. Em
muitos casos, observa-se um
défice analítico de vitamina
B12 sem tradução
hematológica ou
neurológica. 1/3 dos casos
de SMD progridem para
leucemia mielóide aguda
(LMA).
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DISCUSSÃO
Este caso mostra que apesar de défice de B12, o facto do valor de LDH ser
normal e estar presente um desvio à esquerda nos neutrófilos no ESP levou a
questionar o diagnóstico de AMB e a realizar o mielograma. Evidencia-se,
assim, que a SMD e o défice de B12 podem ocorrer simultaneamente. Mas,
principalmente, realça-se que alterações em exames acessíveis como o ESP,
nomeadamente o despiste de hipersegmentação dos neutrófilos, macrocitose
marcada e elevação de LDH, consolidam o diagnóstico de AMB na presença
de défice de vitamina B12.

BIBLIOGRAFIA

, 71 anos, autónoma 
Antecedentes Pessoais:

• Diabetes Mellitus, Hipertensão arterial, Dislipidemia
• Sem hábitos etílicos, tabágicos ou tóxicos

Medicação Habitual: Gliclazida 60mg id, Sitagliptina/Metformina
50/1000mg bid, Mexazolam 3mg id, Fluvastatina 40mg id

História da Doença Atual:
Admitida no SU por cansaço para pequenos esforços, cefaleia e
tonturas com 2 meses de evolução e agravamento nessa semana.

Sinais Vitais: PA134/67mmHg, FC 70bpm, FR 18cpm, SO2 94%
em aa, T 36ºC, Dor 0/10.
Exame Objetivo: Pele e mucosas descoradas e hidratadas, sem
adenopatias e adenomegálias palpáveis, AC com S1 e S2 rítmicos,
sem sopros, AP com MV simétrico e sem RA e sem edemas
periféricos.

Investigação:
• Rx tórax: sem alterações.
• ECG: RS, FC, sem alterações.
• EDA e Colonoscopia (6 meses prévios): sem alterações.

Na 
admissão

Após início 
de B12

Após 1,5 
meses

Hb (g/L) 7,3 7,9 7,0

VCM (fl) 108,5 103 104

HCM (pg) 36,5 34,2 34,8

Leucócitos 
(x10^9/L)

2,94 3,04 2,39

Plaquetas 
(x10^9/L)

151 137 111

Reticulócitos 
(%)

0,2 0,30 0,33

LDH (U/L) 174 172 172

Ácido Fólico 
(ng/mL)

14,8 15,2 15,2

Vitamina B12 
(pg/mL)

164 957 351

• Estudo Imunológico – VS, ac anti-FI, teste
Coombs indireto, ANA rastreio, IgG, IgA, IgM,
C3, C4, TSH, T4L - Negativo

• Eletroforese das proteínas sem pico monoclonal.
• Serologias VHC, VHB, HIV 1 e 2 negativas
• Ferro, Ferritina, saturação transferrina, TIBC,

Cálcio, Albumina, Proteínas totais, Ureia e
Creatinina sem alterações.

macrocitose, 
policromasia, 
desvio à esquerda 
dos neutrófilos, 
alguns eritrócitos 
nucleados e 
linfocitose sem 
alteração 
morfológica.

ESP

alguns neutrófilos 
hipersegmentados

Anemia Megaloblástica
Défice de B12

Ø Fez reposição 
de B12.

Ø Mas, manteve 
pancitopenia 
persistente.

ESP
Anisocitose, poliquilocitose,
predomínio de macrócitos,
neutrófilos hipogranulados,
cromatina condensada e núcleos
hipolobulados, células mielóides
com desvio à esquerda e
algumas características de
blastos (<5%).

49% de blastos, 
displasia das 3 linhas 
celulares e estudo 
citogenético com 
cariótipo  complexo 
46,XX anormal com 
del(5)(q22q33), 
del(7)q32), 
del(11)(p15) 
[10]/46,XX[10.

CASO CLÍNICO

SMD
...

Mielograma

• LMA com alterações 
relacionadas com a 
mielodisplasia.

• Défice de vitamina 
B12.

Ø Iniciou azacitidina,
sem resposta.

Ø Manteve-se
dependente de
transfusões e acabando
por falecer ao fim de 1
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