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O mieloma múltiplo (MM) é caracterizado pela proliferação neoplásica de plasmócitos que produzem uma
imunoglobulina monoclonal. Atendendo a que a anemia está presente em cerca de 97% dos casos de MM e,
que muitas vezes surge como o primeiro sinal na doença, torna-se imperativo valorizar esta entidade.

• Homem, 74 anos, parcialmente dependente (necessita de ajuda na higiene e locomoção).
• Antecedentes médicos: hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, anemia normocrómica e normocítica,

hiperplasia benigna da próstata, dor não controlada.
• Antecedentes cirúrgicos: colectomia cólon sigmoide por adenocarcinoma cólon sigmóide (2012), curado.
• Medicação habitual: losartan + hidroclorotiazida 100 + 25mg id, metformina + sitagliptina 1000 + 50mg 2id,

gliclazida 60mg id, finasterida 5mg id, pragabalina 150mg 2id.

O caso demonstra a importância de valorizar a anemia como manifestação de doença, principalmente quando
esta surgir inexplicavelmente, pois pode mesmo ser o primeiro sinal da doença, particularmente no caso do
MM. Demonstra ainda que, quando surge associada a dor óssea, alerta-nos para o diagnóstico, visto que são os
sintomas presentes ab initium na maior parte dos doentes com esta patologia.
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Caso Clínico

Discussão

02/2020 – documentada anemia normocítica e normocrómica (hemoglobina de 10mg/dL).

06/2020 – quadro de dor não controlada na região lombosagrada.

11/08/2020 – consulta de Medicina Interna. Doente encaminhado por anemia normocítica e normocrómica,
assim como dor não controlada na região lombosagrada. Apresentava mucosas descoradas e dor à palpação
nas apófises espinhosas, sem outras alterações ao exame objetivo. Tomografia computorizada lombar,
realizada em ambulatório, com lesões osteolíticas no sacro e no osso ilíaco.

12/08/2020 – internamento no serviço de
Medicina Interna para estudo dirigido.

12/08/2020 a 26/08/2020 – agravamento da
anemia (hemoglobina 8.2 mg/dL) com cinética de
ferro, vitamina B12 e ácido fólico normais.
Eletroforese de proteínas evidenciou pico IgG, o
quociente das cadeias leves séricas K/L estava
aumentado, havia elevação da B2 microglobulina
e, associadamente, doente apresentava lesão
renal aguda de novo.

27/08/2020 – biópsia óssea (Fig. 1): plasmocitoma.

10/09/2020 a 23/09/2020 – mielograma: fenótipo
compatível com diagnóstico de mieloma múltiplo.
Cumpriu 4 dias de corticoterapia com
dexamatosona 20mg 1x dia, tendo tido alta com as
queixas álgicas controladas e referenciado para
consulta de Hemato-Oncologia para seguimento.

Figura 1 - Biópsia óssea guiada por tomografia
computorizada a lesão osteolítica
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