
SÍNDROME MIELODISPLÁSICA COM EXCESSO DE 

BLASTOS - A propósito de um caso clínico na infância

A Síndrome Mielodisplásica com excesso de blastos (SMD-EB) é uma entidade rara na infância, de etiologia

desconhecida, que envolve o sangue periférico e a medula óssea. A maioria apresenta manifestações clínicas

decorrentes da presença de uma ou mais citopenias, confirmadas no estudo do hemograma. Ao nível do

esfregaço de sangue periférico (ESP), é possível observar anomalias nas células da linhagem mielóide, sendo

frequente a presença de blastos. A medula óssea é, habitualmente, hipercelular, apresentando um grau de

displasia variável.

INTRODUÇÃO

CASO CLÍNICO

Citogenética

“Cariótipo 46,XY[20] (…) ausência de

alterações cromossómicas (…)”

Genética molecular

“(…) não foram detetados os rearranjos: BCR-
ABL1, RUNX1-RUNX1T1, PML-RARA ou
CBFB-MYH11.”

ESTUDO COMPLEMENTAR

CONCLUSÃO

O autor pretende evidenciar a importância do diagnóstico laboratorial integrado, possibilitando a instituição do

tratamento (transplante de medula óssea) o mais precocemente quanto possível. Também sensibiliza o leitor

para a relevância do conhecimento desta patologia e da sua suspeita, nomeadamente na infância.

Fig. 1: Histograma
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EXAME OBJETIVO

Hemograma

•HGB ↓ 6,4 g/dL

•WBC ↓ 2,14x109/L

•PLT ↓ 20x109/L

Pancitopenia

Esfregaço de sangue periférico

Imunofenotipagem

“Presença de 3,78% de blastos mielóides

[CD3- cCD3- CD7- CD11b- CD13++ CD19- CD20-

CD34+ CD38+/++ MPO+d]”

Bioquímica

•Hiperbilirrubinemia

(bilirrubina direta ↑ 7,2 μmol/L,
bilirrubina total ↑ 39,2 μmol/L)

•AST ↑ 45 U/L

•FA ↑ 134 U/L

•LDH ↑ 433 U/L

Punção aspirativa de medula óssea

“(…) celularidade aumentada. Presença de

megacariócitos com sinais de displasia. Série

eritróide aumentada e com sinais de

deseritropoiese. Série mielóide diminuída. Foram

observados 5,4% de células blásticas a classificar por

imunofenotipagem.”

Imunofenotipagem

“Presença de 8,77% de blastos mielóides

Predomínio da série eritróide. Displasia da série

mielóide.“

A hipótese de diagnóstico de Leucemia Aguda motivou a transferência do doente para o hospital de referência,

onde efetuou aspirado de medula óssea. Os dados do mielograma, da imunofenotipagem e da genética

permitiram estabelecer o diagnóstico final de SMD-EB.

A categoria de leucemia eritroide aguda tipo eritroide/mieloide foi revista pela Organização Mundial de Saúde,

em 2017. Atualmente estes casos são classificados de acordo com a percentagem de blastos na medula

independentemente da percentagem de população eritroide, sendo classificados de SMD-EB de

predomínio eritroide.
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