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As síndromes mielodisplásicas (SMD) são doenças hematológicas malignas caracterizadas por hematopoiese
clonal, uma ou mais citopenias e maturação celular anormal. A anemia é a citopenia mais comum nas SMD, no
entanto, em raros casos, pode surgir associada a leucopenia e a trombocitopenia, mesmo em doentes jovens.

• Mulher, 39 anos, autónoma.
• Antecedentes médicos: menopausa precoce, compulsões de verificação, quisto sinovial na mão direita,

síndrome de túnel cárpico à esquerda.
• Antecedentes cirúrgicos: hemitiroidectomia esquerda por nódulo tiroideu, curada.
• Sem medicação habitual.

O caso demonstra a importância da clínica sugestiva de anemia, nomeadamente a astenia progressiva,
principalmente em doente jovem. Demonstra ainda que, apesar de raro, também pode surgir associada a
outras citopenias afetando as três linhagens em simultâneo, sendo chave para o diagnóstico e instituição
terapêutica precoce ao doente.

Introdução

Caso Clínico

Discussão

Internamento

• Estudo infecioso e auto-imune foi negativo.
• Anemia hemolítica, neutropenia grave e

trombocitopenia.
• Biópsia medular: quadro morfológico compatível

com SMD com displasia trilinear.
• Tratamento: corticoterapia com prednisolona

0.5mg/kg/dia - resistência de resposta medular,
mantendo baixos níveis de hemoglobina, mas
doente com melhoria das queixas de astenia.
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Serviço de urgência

• Dois episódios de lipotímia associados a quadro progressivo de astenia e adinamia com um ano de evolução.
Negou perdas hemáticas, emagrecimento, perda de peso, anorexia, febre, aparecimento de adenopatias.

• Exame Físico: mucosas descoradas, hemodinamicamente estável (tensão arterial 127/64 mmHg, frequência
cardíaca 79 bpm) e apirética. Sem adenopatias palpáveis nas cadeias ganglionares acessíveis. Sem outras
alterações.

• Exames complementares diagnóstico:
• Estudo analítico demonstrou anemia (hemoglobina de 7mg/dL), leucopenia (1700/uL leucócitos) e

trombocitopenia (111000/uL plaquetas).
• Teste de coombs direto positivo.
• Tomografia computorizada tóraco-abdómino-pélvica (Figura 1) evidenciou hepato-esplenomegália

e adenopatias hilares e mediastínicas infra centimétricas.

Encaminhamento

• Doente em seguimento por Oncologia para
ponderação de auto-transplante.

Figura 1 - Adenopatias hilares infra-centimétricas em tomografia
computorizada tóraco-abdómino-pélvica


