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RESUMO 

 

A prevalência de deficiência de vitamina B12 nos 

pacientes submetidos a tratamento de longa duração com MTF varia de 5,8-31%. Apenas um 

estudo estimou a prevalência da deficiência de vitamina B12 entre os pacientes brasileiros 

com DM2 em uso de metformina e foi realizado na região sul do Brasil. Devido à escassez de 

dados em pacientes brasileiros, este estudo teve como objetivo determinar a freqüência de 

deficiência bioquímica de vitamina B12 e seus fatores relacionados em pacientes com DM2 

em uso de metformina. Métodos: Pacientes com DM2 e um grupo controle de não diabéticos 

foram incluídos. Os níveis séricos de vitamina B12 foram quantificados utilizando um 

imunoensaio quimioluminescente. Deficiência bioquímica de vitamina B12 foi definida como 

níveis séricos <180 pg/mL. Associações entre a deficiência de B12 e as variáveis categóricas 

foram determinadas com teste qui-quadrado ou exato de Fisher. As associações entre 

variáveis contínuas e a deficiência de vitamina B12 foram determinadas com o teste de Mann 

Whitney. O coeficiente de correlação de Spearman foi utilizado para avaliar a correlação 

entre as variáveis numéricas. A análise multivariada utilizando regressão logística foi 

realizada para identificar fatores associados de forma independente com a deficiência de 

vitmaina B12. Resultados: 462 indivíduos foram incluídos, sendo 231 pacientes com DM2-

MTF e 231 controles. A mediana da idade do grupo de DM2-MTF foi de 60 anos. Comparado 

com o grupo controle, nenhuma diferença foi observada na freqüência do uso de IBP 

(Inibidores da bomba de prótons) ou antagonistas dos receptores de histamina tipo 2 (Anti-

H2). A deficiência bioquímica de vitamina B12 foi mais freqüente entre DM2 em uso de MTF 

quando comparado com o grupo controle (22,5% versus 7,4%, p <0,001). Após a exclusão de 

usuários IBP/Anti-H2, a freqüência da deficiência de vitamina B12 persistiu 

significativamente maior no grupo DM2-MTF (17,9% versus 5,6%, p = 0,001). Os fatores que 

interferiam de forma significativa nos níveis séricos de B12 após a regressão múltipla foram o 

uso de IBP /Anti- H2 e duração do uso da metformina  ≥10 anos. O uso de IBP/Anti-H2 

associou-se com deficiência de B12, com um risco relativo de 2,60 (95% intervalo de 

confiança, 1,34-5,04). A prevalência de anemia e o VCM não foram diferentes entre os 

pacientes DM2-MTF com e sem deficiência de B12 (23,1% versus 18,9%, p= 0,378 e 89,4 

versus 89,0, p= 0,153). Por outro lado, macrocitose foi significativamente mais frequente no 

grupo de pacientes com deficiência de B12 (9,6% versus 0,6%, p <0,001). Conclusões: Os 

pacientes com DM2 em tratamento em longo prazo com metformina e uso concomitante de 

IBP/Anti-H2 estão em maior risco de desenvolver deficiência bioquímica de vitamina B12, 

quando comparados aos não diabéticos. É importante avaliar cuidadosamente a prescrição de 

IBP/Anti-H2 nesta população. Além disso, a deficiência de vitamina B12 deve ser 

considerada no diagnóstico diferencial e no manejo das comorbidades do diabetes, 

especialmente da neuropatia.  

 

Palavras Chave: diabetes mellitus; deficiência de vitamina B 12; metformina; inibidores da 

bomba de prótons; antagonistas dos receptores histamínicos H2. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Background: Prevalence of vitamin B12 deficiency among patients undergoing long-term 

treatment with MTF varies from 5.8 to 31%. Only one study estimated the prevalence of B12 

deficiency among Brazilian patients with DM2 using metformin and it was conducted in the 

south region of Brazil. Due to the paucity of data among Brazilian patients, this study aimed 

to determine the frequency of biochemical B12 deficiency and its related factors in DM2 

patients using metformin. Methods: Patients with DM2 and a control group of non-diabetics 

were included. The serum B12 levels were quantified using a chemiluminescent enzyme 

immunoassay. Biochemical B12 deficiency was defined as serum levels <180 pg/mL. 

Associations between B12 deficiency and categorical variables were determined with chi-

squaretest or Fisher exact test. Associations between continuous variables and B12 deficiency 

were determined with Mann Whitney test. The Spearman rank correlation coefficient was 

used to evaluate the correlation between numeric variables. A multivariate analysis using 

logistic regression was performed to identify factors independently associated with B12 

deficiency. Results: 462 subjects were included, with 231 patients with DM2-MTF and 231 

controls. Median age of DM2-MTF group was 60 years. Comparing DM2-MTF and control 

group, no difference was seen in the frequency of PPI (proton pump inhibitors) or type 2 

histamine receptor blockers (H2-blockers) use. Biochemical B12 deficiency was more 

frequent among DM2-MTF when compared to the control group (22.5% versus 7.4%, 

p<0.001). After excluding PPI/H2-blockers users, the frequency of B12 deficiency persisted 

significantly higher in the DM2-MTF group (17.9% versus 5.6%, p=0.001). Factors that 

significantly interfered in the serum levels of B12 after multiple regression were PPI/H2-

blockers use and duration of metformin use ≥10 years. The use of PPI/H2-antagonists was 

associated with biochemical B12 deficiency, with an odds ratio of 2.60 (95% confidence 

interval, 1.34-5.04). The prevalence of anemia and VCM were not different between the 

MTF-DM2 patients with and without B12 deficiency (23.1% versus 18.9%, p = 0.378 and 

89.4 vs. 89.0, p = 0.153). However, macrocytosis was significantly more frequent in the group 

of B12-deficient patients (9.6% vs. 0.6%, p <0.001).Conclusions: The patients with T2DM 

on long-term treatment with metformin and concomitant use of PPI/H2-blockers are at higher 

risk to develop biochemical vitamin B12 deficiency when compared to non-diabetics. It is 

important to carefully evaluate the prescription of PPI/H2-blockers in this population. Also, 

B12 deficiency should be considered in the differential diagnosis when managing 

comorbidities of diabetes, especially neuropathy. 

 

 

Keywords: diabetes mellitus; vitamin B 12 deficiency; metformin; proton pump inhibitors; 

histamine H2 antagonists. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A metformina (MTF) é uma biguanida utilizada no tratamento do diabetes mellitus do 

tipo 2 (DM2). Desde a sua descoberta, inúmeros estudos demonstraram sua eficácia, sendo 

considerado tratamento de primeira escolha na maioria dos pacientes devido à sua eficácia na 

diminuição da resistência à insulina e do risco cardiovascular (UKPDS,1998; Bailey et al., 

1996; Kirpichnikov et al.,2002; American Diabetes Association,2015 ). 

 Apesar da reconhecida eficácia, existem efeitos adversos no seu uso. Estudos indicam 

uma prevalência de deficiência de vitamina B12 (B12) entre pacientes submetidos a 

tratamento em longo prazo com MTF que varia de 5,8 a 31% (Pflipsen et al., 2009; Reinstatler 

et al., 2012; Tomkin et al., 1971; Hermann et al.,2004; Leung et al., 2010; Wile et al., 2010; 

Nervo et al., 2011; de Groot-Kamphuis et al., 2013; Ko et al., 2014). 

A vitamina B12 ou cianocobalamina é encontrada nos alimentos de origem animal e 

tem um papel importante na síntese de ácido desoxirribonucleico (DNA, do inglês 

deoxyribonucleic acid) e em muitas reações bioquímicas. A deficiência de B12 é clinicamente 

relevante, uma vez que várias condições podem ser associadas a ela tais como: anemia 

megaloblástica, neuropatia, disfunção cognitiva, perda de memória, irritabilidade, demência, 

sinais extrapiramidais e um aumento do risco de osteoporose (Snow,1999; Paniz et al., 2005; 

Carmel, 2013; Dali-Youcef et al., 2009). 

A ação da MTF relacionada à deficiência de B12 vem sendo estudada há algum 

tempo, porém o mecanismo que leva a esta deficiência ainda não está totalmente esclarecido. 

Algumas evidências apoiam a hipótese de que MTF induziria a uma má absorção desta 

vitamina devido a um supercrescimento bacteriano e/ou por uma alteração no trânsito 

intestinal (Snow,1999). A metformina ainda poderia levar a uma redução na secreção do fator 

intrínseco (FI) o que resultaria na diminuição da absorção da B12 (Liu et at, 2006).  Outro 

mecanismo possivelmente envolvido no desenvolvimento da deficiência de B12 é a ação da 

MTF sobre a membrana celular, podendo agir como um bloqueador do canal de cálcio, o que 

interferiria na absorção desta vitamina (Bauman et al., 2000). 

Até a presente data, apenas um estudo estimou a prevalência de deficiência de B12 em 

pacientes brasileiros com DM2 em uso de MTF. Este estudo foi realizado na Região Sul do 

Brasil e a frequência de deficiência de B12 encontrada foi de 6,9% (Nervo et al., 2011). 

Considerando o tamanho continental do nosso país e os diferentes hábitos alimentares, em 
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particular, o alto consumo de proteínas no Sul do Brasil, estes resultados podem não refletir a 

realidade de outras regiões. 

 Devido à relatada associação entre o uso de MTF e deficiência de B12 e à grande 

morbidade causada pela falta desta vitamina, este estudo teve como objetivo principal 

determinar a frequência da deficiência de B12 nos pacientes DM2 em uso de MTF e comparar 

com um grupo controle de indivíduos não diabéticos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 DIABETES MELLITUS  

O Diabetes Mellitus tipo 2 é uma doença crônica caracterizada pela hiperglicemia 

persistente, resultado do metabolismo inadequado da glicose (DeFronzo, 1988). A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que existam mais de 347 milhões de diabéticos 

no mundo, e que até 2030 será a sétima causa de morte (World Health Organization - WHO, 

2015). A incidência do diabetes está crescendo em todo o mundo e atingindo proporções 

epidêmicas. Estima-se que em 2035 o número de diabéticos chegará a 592 milhões, esse 

aumento nas últimas décadas está principalmente relacionado ao aumento da prevalência de 

obesidade. O maior número de diabéticos se encontra entre 40 a 59 anos e só no ano de 2014 

causou 4,9 milhões de mortes. No Brasil, cerca 12 milhões de pessoas tem DM (International 

Diabetes Federation-IDF, 2014; Forouhi et al., 2014). 

 Os objetivos do tratamento do DM2 incluem a redução da glicemia, controle dos 

sintomas, diminuição da morbimortalidade e a prevenção das complicações micro 

(retinopatia, nefropatia, neuropatia) e macrovasculares (doença cardiovascular, 

cerebrovascular e doença arterial periférica). As estratégias atuais de tratamento envolvem 

mudanças no estilo de vida, incluindo a redução de peso e a prática de exercícios, e uso de 

drogas antidiabéticas, como a MTF, ou a administração de insulina exógena (American 

Diabetes Association, 2015; Sociedade Brasileira de Diabetes, 2015; Stumvoll et al., 2005; 

Brownlee, 2001). 

A metformina, devido a sua comprovada eficácia, vem sendo considerada tratamento 

de primeira escolha na maioria dos pacientes com DM2. Apresenta comprovado efeito 

hipoglicemiante, com menor ganho de peso, menor risco de hipoglicemia e redução do risco 

cardiovascular (UKPDS,1998; Bailey et al., 1996; Kirpichnikov et al.,2002; American 

Diabetes Association, 2015 ), que é a principal causa de morte em pacientes com DM2 (Kooy 

et al., 2009; Pyorala et al.,1987). 

 

2.2 METFORMINA 

A metformina (dimetilbiguanida) é um derivado da guanidina, o composto ativo 

hipoglicemiante da Galega officinalis. Essa erva medicinal foi usada por séculos na Europa 

como tratamento do DM desde a época medieval ( Bailey et al, 2004).  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAAahUKEwjy9YnM3_zGAhWJkJAKHUJlBfc&url=http%3A%2F%2Fwww.idf.org%2F&ei=l-S2VbLOBYmhwgTCypW4Dw&usg=AFQjCNHMqhkjgFZbG72gbGB68FQPbUb_iA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAAahUKEwjy9YnM3_zGAhWJkJAKHUJlBfc&url=http%3A%2F%2Fwww.idf.org%2F&ei=l-S2VbLOBYmhwgTCypW4Dw&usg=AFQjCNHMqhkjgFZbG72gbGB68FQPbUb_iA
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forouhi%20NG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25568613
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 A metformina, no tratamento dos pacientes DM2, pode ser usada como terapia inicial 

ou adjuvante. O mecanismo de ação primário da MTF é o aumento da sensibilidade à insulina, 

principalmente no fígado, levando à inibição da gliconeogênese hepática. Existem fortes 

evidências bioquímicas de que a ativação da proteína quinase ativada por AMP (AMPK, do 

inglês AMP-activated protein kinase) seja o mecanismo principal pelo qual a metformina 

produz seus efeitos metabólicos benéficos (Zhou et al.,2001; Santomauro Junior et al., 2008).  

O uso da MTF pode ser acompanhado de efeitos adversos. Os mais comuns, e que 

podem levar à necessidade de suspensão, são os gastrointestinais (epigastralgia, náuseas e 

diarreia), que ocorrem em cerca de cinco porcento dos pacientes. Entre as principais 

contraindicações estão a doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência renal, hepática ou 

cardíaca graves ( Bailey et al., 1996). 

Apesar da reconhecida eficácia e perfil de segurança favorável, existem efeitos 

adversos no seu uso que não podem ser negligenciadas, tais como a deficiência de B12 

(Adams et al., 1983). 

 

2.3 VITAMINA B12  

A vitamina B12 é uma vitamina solúvel em água que é crucial para a função 

neurológica normal, a produção de glóbulos vermelhos e a síntese do DNA. A vitamina B12 é 

essencial para três processos enzimáticos: a conversão de homocisteína em metionina; a 

conversão do ácido metilmalônico em succinil coenzima A e a conversão de 5-

metiltetrahidrofolato em tetrahidrofolato, um processo necessário para a síntese de DNA 

(Langan et al.,2011). 

   vitamina  12 é sintetizada somente por micro-organismos, não estando  resente nos 

vegetais.  s animais obt m a vitamina  ré-formada  a  artir de sua flora bacteriana natural ou 

 ela ingestão de alimentos derivados de outros animais.    12 está  resente a enas em 

alimentos de origem animal, como pescados, carne, ovos e leite (Heyssel et al.,1966).  o 

contrário de outras vitaminas hidrossol veis  quantidades significativas    a   mg  de  12 são 

armazenadas no organismo.  omo resultado   odem ser necessários vários anos  ara que se 

desenvolvam sintomas cl nicos de defici ncia de  12, já que os estoques hepáticos podem 

durar até cinco anos (Carmel, 2000). A quantidade média de B12 na dieta ocidental (5-15 

mcg/dia) é mais do que suficiente para satisfazer a ingestão diária recomendada de 2 mcg/dia. 
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Portanto, exceto nos vegetarianos estritos, a deficiência de B12 implica a presença de um 

problema de absorção ( Snow,1999). 

Cerca de 50% da B12 da dieta é absorvida. O mecanismo de absorção compreende 

seis etapas até chegar ao resultando final, que acontece através da formação de duas 

coenzimas. Esses passos serão descritos a seguir e ilustrados através de uma figura que 

demonstra os principais pontos onde ocorrem problemas na absorção de B12 (Andrès et 

al.,2004) [Figura 1]. 

1. O alimento de origem animal chega ao estômago e entra em contato com os ácidos 

estomacais (ácido clorídrico e pepsina). 

2.  A B12 é liberada das proteínas de origem animal e une-se à proteína R, formando 

um complexo de B12-proteína R, produzida na saliva e no estômago. Ocorre a síntese do fator 

intrínseco (FI) pelas células parietais do estômago.  

3. No duodeno, as enzimas pancreáticas degradam os complexos de B12-proteína R, 

liberando a B12. 

4. A B12 liga-se ao FI, formando um complexo de B12-FI, que permanece intacto até 

os 80 centímetros do íleo distal. 

5. O complexo B12-FI liga-se aos receptores específicos das células epiteliais do íleo 

terminal, onde a B12 é absorvida e ligada a transportadores plasmáticos (transcobalamina I, 

II, III). A trascobalamina II é produzida pelo fígado, macrófagos e íleo e representa apenas 

uma pequena fração das transcobalaminas, em torno de 10 a 30%, porém é a mais importante, 

pois tem a capacidade de transportar a B12 para todas as células do corpo. Na sequência, a 

B12 adentra a circulação portal e é distribuída para as células que expressam receptores 

específicos. 

6. Dentro de cada célula, o complexo transcobalamina II-B12 sofre endocitose, a B12 

é liberada e, então, convertida enzimaticamente em duas coenzimas: a metil-cobalamina e a 

adenosil-cobalamina (Andrès et al.,2004; Paniz et al., 2005). 

A B12 é excretada na bile e reabsorvida através da circulação entero-hepática por 

rece tores do  leo sendo o seu excesso excretado  elas fezes   ’Leary et al.  2010 . 
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      Figura 1: Absorção de Vitamina B12 e os possíveis locais onde podem ocorrer problemas na absorção. 

LEGENDA: B12-FI – Complexo Vitamina B12 - Fator Intrínseco; TCII - trascobalamina II; Metil-Cb -  metil-

cobalamina; Adenosil-Cb - adenosil-cobalamina; B12 – Vitamina B12. 

 

As causas de deficiência de B12 podem decorrer de uma ingestão insuficiente ou de 

uma má absorção. A ingestão insuficiente de B12 é encontrada principalmente em 

vegetarianos estritos, tendo em vista a origem animal desta vitamina. 

 A má absorção de B12 ocorre por inúmeras condições gastrointestinais. Condições 

comuns são relacionadas a uma diminuição ou ausência de FI e/ou hipo ou acloridria, como 

pode ser visto em pacientes com destruição da mucosa gástrica causadas por um mecanismo 

autoimune ou por atrofia gástrica. Outras razões para a má absorção incluem ressecção 

gástrica ou do íleo e doenças do intestino delgado tais como doença celíaca, doença de Crohn 

e ileítes. Finalmente, vários medicamentos podem levar à deficiência de B12, dentre eles o 

uso em longo prazo de inibidores da bomba de prótons (IBP), antagonistas do receptor H2 

(Anti-H2) e a metformina (Hvas et al.,2006; Snow ,1999) [Tabela 1].  
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O uso crônico IBP e Anti-H2 tem sido associado à deficiência de B12.  Estes 

medicamentos agem diminuindo a secreção de ácido gástrico e de pepsina, que são 

necessários para a clivagem de B12 a partir de fontes dietéticas, assim como também 

diminuem a produção de fator intrínseco. Com isso acabariam sendo um fator adicional a 

levar a deficiência de B12 (Valuck et al.,2004; Ruscin et al.,2002; Varughese et al.,2007; 

Zdilla, 2015).  

 

Tabela 1. Causas da deficiência de vitamina B12. 

Mecanismo Condições associadas 

Má absorção 

 Anemia perniciosa 

 Gastrectomia ou by-pass gástrico 

 Presença de Helicobacter Pylori 

 Doenças ou ressecção do íleo 

 Insuficiência pancreática 

 Medicamentos (omeprazol, neomicina, colchicina, metformina) 

 Deficiência de fator intrínseco 

 Deficiência congênita de transcobalamina II 

Competição 

pela vitamina 

B12 alimentar 

 Aumento do número de parasitas e bactérias intestinais 

Restrição 

alimentar 

 Vegetarianos estritos 

 Pacientes hospitalizados ou demenciados 

 

 

2.4 DIAGNÓSTICO DA DEFICIÊNCIA DE VITAMINA B12 

A dosagem de B12 sérica é o teste mais comumente utilizado para diagnosticar 

deficiência de B12, por ter menor custo e ser mais conhecida (Carmel, 2006). Dependendo da 
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técnica utilizada na medição, o limite inferior do normal para B12 no soro é variável. Os 

níveis séricos de B12 a partir dos quais podem ser considerados como deficiência variam de 

150pg/ml à 200pg/ml. Porém, a dosagem de B12 sérica apresenta limitações de sensibilidade, 

além de sofrer influência direta das concentrações de proteínas ligantes (transcobalaminas), 

sendo, deste modo, um indicador pobre dos níveis de vitamina B12 realmente disponíveis 

para a célula (Snow, 1999; Paniz et al.,2005).  

Uma vez que a B12 é responsável por duas reações conhecidas: a conversão de ácido 

metilmalônico em succinil-coenzima A e a conversão de homocisteína em metionina, a 

deficiência de B12 poderia levar a aumento de ácido metilmalônico e de homocisteína. Nos 

casos em que os valores de B12 se encontram próximos dos limites inferiores dos valores de 

referência, a dosagem de ácido metilmalônico e homocisteína devem ser realizadas, pois a 

elevação deles poderia indicar deficiência funcional da B12 (Hvas et al.,2006). 

 

2.5 PREVALÊNCIA DA DEFICIÊNCIA DE VITAMINA B12 

A deficiência de B12 foi descrita pela primeira vez em 1849, e foi considerada como 

tendo um desfecho fatal até 1926 quando se provou a eficácia da reposição desta vitamina 

através da dieta   ’Leary et al.  2010 . 

A prevalência da deficiência de B12 na população em geral varia muito entre os 

estudos, principalmente pela grande variabilidade da metodologia empregada. A incidência, 

no entanto, parece aumentar com a idade. Em um estudo realizado por Pennypacker  et al., 

15% dos adultos com mais de 65 anos tinham deficiência de B12 (Pennypacker et al.,1992).  

De acordo com dados da Pesquisa Nacional Saúde e Nutrição 3,2% dos adultos norte-

americanos com mais de 50 anos tem nível sérico de B12 menor que 200 pg/ mL (Evatt et 

al.,2010). 

 

2.6 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS  

A deficiência de B12 pode ser dividida em duas formas: (a) clínica, quando se reflete 

em manifestações clínicas, ou (b) subclínica, quando os pacientes são assintomáticos e se 

apresentam apenas com diminuição dos níveis séricos de vitamina B12 e/ou níveis elevados 

de homocisteína e/ou ácido metilmalônico ( Langan et al.,2011). 
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A deficiência de B12 pode se associar a várias condições, tais como anemia 

megaloblástica, neuropatia, disfunção cognitiva, perda de memória, irritabilidade, demência, 

sinais extrapiramidais e um aumento do risco de osteoporose (Snow, 1999; Dali-Youcef et al., 

2009; Paniz et al., 2005; Carmel et al., 2013) [Tabela 2].  

 

Tabela 2. Principais características clínicas e laboratoriais da deficiência de vitamina B12. 

Comprometimento Manifestações 

Hematológico 

 Macrocitose 

 Hipersegmentação de neutrófilos 

 Anemia hemolítica 

 Megaloblastose 

Neuropsiquiátrico  

 Polineuropatia 

 Ataxia 

 Sinal de Babinski 

 Demência 

 Esclerose da medula espinhal 

Digestivo 

 Glossite 

 Hiperbilirrubinemia indireta 

Ginecológico 

 Atrofia da mucosa vaginal 

 Infecção urinária (mulheres) 

 Infertilidade 

 Aborto recorrente 

Cutâneo  Vitiligo 

Cardiovascular 
 Possível aumento do risco de infarto do 

miocárdio e acidente vascular cerebral 

Outros  Osteoporose 
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2.6.1 Anemia 

A expressão hematológica clássica da deficiência de B12 é a anemia megaloblástica, 

caracterizada por um aumento do volume corpuscular médio (VCM) e presença de macro-

ovalócitos e neutrófilos hipersegmentados, sendo que até 28% dos pacientes podem ter níveis 

normais de hemoglobina, e até 17% podem ter VCM normal (Langan et al., 2011). 

A B12 é um importante cofator para o processo de maturação celular e na sua 

deficiência ocorre uma alteração na maturação dos eritrócitos com assincronia na relação 

núcleo/citoplasma resultando na presença de glóbulos vermelhos anormalmente grandes no 

sangue periférico, caracterizando a macrocitose (Langan et al., 2011; Briani et al., 2013 ).  

Existem outras causas para macrocitose que não a deficiência de B12, como o 

alcoolismo, hipotireoidismo e o uso de alguns medicamentos como ácido valpróico e 

antirretrovirais (Aslinia et al., 2006). Apesar de a macrocitose ser uma característica da 

anemia por deficiência de B12, a coexistência de outras situações, como a deficiência de 

ferro, pode mascarar a sua presença (Remancha et al., 2013). Nestes casos, a presença de 

hipersegmentação de neutrófilos pode ser um parâmetro importante para o diagnóstico 

precoce de anemia megaloblástica, mesmo havendo concomitante deficiência de ferro 

(Benseñor et al., 1988). 

 

2.6.2 Neuropatia 

No sistema nervoso, a B12 age como uma coenzima na reação da metil malonil-CoA-

mutase, que é necessária para a síntese de mielina. Por conseguinte, a deficiência de B12 

resulta em uma síntese defeituosa de mielina, que leva a várias disfunções do sistema nervoso 

central e periférico.  

Sintomas neuropsiquiátricos podem preceder sinais hematológicos e são, muitas vezes, 

a primeira manifestação de deficiência de B12. As alterações neurológicas associadas com a 

deficiência de B12 incluem: mielopatia, neuropatia, anormalidades neuropsiquiátricas e, 

menos frequentemente, atrofia do nervo óptico (Briani et al., 2013). 

A neuropatia periférica pode ser encontrada em 25% dos pacientes com deficiência de 

vitamina B12 (Healton et al, 1991). A etiologia da neuropatia em alguns pacientes pode às 

vezes ser difícil de comprovar, especialmente entre os idosos, em pacientes com 
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comorbidades, tais como, HIV, hanseníase, hipotireoidismo, sarcoidose e amiloidose, 

destacando-se os diabéticos, que podem apresentar um quadro de neuropatia diabética, 

dificultando assim o diagnóstico diferencial (Briani et al., 2013; Guimarães et al., 2008). 

 

2.7 DEFICIÊNCIA DA VITAMINA B12 RELACIONADA COM A METFORMINA 

 

2.7.1 Prevalência 

A relação entre o uso de MTF e a deficiência de B12 é estudada desde a década de 70. 

Nesta época, Tomkin et al observaram uma prevalência de 30% de deficiência de B12 nos 

pacientes diabéticos que usavam MTF por longo prazo (Tomkin et al.,1971).  Desde então 

vários estudos vem demonstrando uma relação entre o uso de MTF e deficiência de  B12, com 

uma prevalência de deficiência que varia de 5,8-31% entre pacientes submetidos a tratamento 

em longo prazo com MTF (Tomkin et al., 1971; Bauman et al., 2000;  Wulffele et al., 2003; 

Hermann et al., 2004; Ting et al., 2006; Pflipsen et al., 2009; Leung et al., 2010; Wile et al., 

2010; De Jager et al., 2010; Nervo et al., 2011; Reinstatler et al., 2012; Long et al., 2012; 

Groot-Kamphuis et al., 2013; Singh et al., 2014; Kang et al., 2014; Ko et al., 2014; Liu et al., 

2014) [Tabela 3]. 

Apenas um estudo avaliou a frequência de deficiência de  B12 em diabéticos usuários 

de MTF numa amostra da população brasileira. Este estudo, realizado no Sul do Brasil, na 

cidade de Porto Alegre, incluiu 144 pacientes, com média de idade de 63,7 (± 11,3) anos.  

Foram observados níveis séricos baixos de B12 (<169pg/mL) em 6,9% e possivelmente 

baixos (169-338pg/ml) em 36,8% dos diabéticos em uso de MTF, havendo correlação com o 

tempo de uso de MTF, porém sem associação com a dose da MTF, uso de IBP e a presença de 

macrocitose. Este estudo não incluiu um grupo controle de indivíduos não diabéticos (Nervo 

et al.,2011). 

 

2.7.2 Fisiopatologia  

A relação do uso da MTF com a deficiência de B12 vem sendo estudada há algum 

tempo, porém o mecanismo exato que leva a esta deficiência ainda não está totalmente 

esclarecido (Figura 2). 



26 

 

 
 

  

Tabela 3: Estudos avaliando a deficiência de vitamina B12 relacionada ao uso de metformina. 

Estudo 

n Idade  

(anos) 

Ponto de Corte 

da B12 

Grupo 

Controle 

Fatores 

predisponentes  

% de 

deficiência 

de B12 

Tomkin et al., 

1971 

71 63,3 ± 1,95 ND Sim NA 30 

Bauman et al., 

2000 

21 30-60 
<200pg/mL 

Sim Tempo de uso de 

MTF 

29,5 

Wulffele et 

al., 2003 

390 30-80 ND Sim Tempo de uso de 

MTF 

14 

Hermann et 

al., 2004 

53 37-81 

<203 pg/mL 

Sim Não 26,7 

Ting et al., 

2006 

 

465 

 

60-80 

 

<203 pg/mL 

 

Sim 

Dose e tempo do 

uso da 

Metformina 

 

8,9 

Pflipsen et al., 

2009 

 

195 

 

61,5 ± 9,6  

 

< 100pg/mL 

 

Não 

 

Tempo de 

diabetes 

 

22 

Leung et al., 

2010 

20 67-91  ND Sim NA 24 

Wile et al., 

2010 

122 66,6 ±11,9  <285 pg/mL Sim Exposição e 

tempo do uso de  

MTF 

31 

De Jager et 

al., 2010 

390 30-80  <203 pg/mL Sim Tempo de uso de 

MTF 

19 

Nervo et al., 

2011 

144 52,4 -75  <169 pg/mL Não Tempo de uso de 

MTF 

6,9 

Reinstatler et 

al., 2012 

8488 63,4 ±0,5  <200 pg/mL Sim Tempo de uso de 

MTF 

5,8 

Long et al., 

2012 

485 65,08 ±9.23 <300 pg/mL Sim Uso de IBP 21,9 

Groot-

Kamphuis et 

al., 2013 

298 64,8 ± 11,6 <203 pg/mL Sim Dose de MTF 14,1 

Singh et al., 

2014 

136 53 ± 12,2 <150 pg/mL Sim Dose de MTF 6,0 

Kang et al., 

2014 

394 25-80  <300 pg/mL Sim Uso de 

sulfonilureia, dose 

e tempo de uso de 

MTF 

17,4 

Ko et al., 

2014 

799 20-80  ≤300 pg/mL Não Dose e tempo de 

uso de MTF 

9,5 

LEGENDA: NA: não avaliado; ND: não disponível; MTF: metformina; IBP: Inibidor da bomba de prótons. 
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Inicialmente acreditava-se que a MTF induziria a uma má absorção desta vitamina 

devido a um supercrescimento bacteriano e/ou por uma alteração no trânsito intestinal. Isto 

acarretaria em uma competição causada pelo supercrescimento bacteriano em relação ao 

complexo B12-FI antes que este atingisse o íleo terminal (Snow, 1999; Scarpello et al.,1998; 

Caspary et al.,1977). No entanto, evidências mais recentes demonstraram que a administração 

de MTF não altera a motilidade intestinal nem causa supercrescimento bacteriano (Scarpello 

et al., 1998; Bauman et al.,2000). 

Posteriormente, Liu et al. sugeriram que o tratamento com MTF poderia levar a uma 

redução na secreção do FI, o que resultaria na diminuição da absorção da B12 e, por 

consequência, sua deficiência. O FI, produzido pelas células parietais do estômago é 

necessário para a absorção de B12 no trato gastrointestinal (Liu et at, 2006).  

Outra possível explicação é a ação da MTF sobre a membrana celular.  Ela forneceria 

uma carga positiva à superfície da membrana celular, o que alteraria o potencial de membrana 

e interferiria nas funções dos cátions divalentes da membrana, como aquelas cálcio-

dependentes. Assim, a MTF poderia agir como um bloqueador do canal de cálcio. Uma vez 

que a absorção do complexo FI-B12 pela superfície da membrana celular ileal é cálcio-

dependente, a metformina poderia diminuir a oferta de B12 para essas células, acarretando sua 

deficiência. Bauman et al demonstraram que a deficiência de B12 resultante do uso de MTF 

poderia ser revertida através da administração de cálcio oral, o que reforça essa hipótese 

(Bauman et al.,2000). 

Muitos pacientes diabéticos em uso de metformina na prática clínica fazem uso 

concomitante de IBP ou Anti-H2. Estes medicamentos são prescritos por diversos motivos, 

inclusive para amenizar os sintomas gastrointestinais causados pela MTF, como náuseas e 

epigastralgia (Zdilla et al.,2015). 

O uso crônico IBP e Anti-H2 concomitante à MTF, na população diabética, pode ser 

um fator adicional para o aumento da prevalência de deficiência de B12 nestes pacientes 

(Valuck et al.,2004;  Ruscin et al.,2002; Varughese et al.,2007).  
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2.7.3 Tratamento da deficiência de B12  

O tratamento dos pacientes com deficiência de B12 nos casos em que não é possível 

suspender a medicação envolvida na má-absorção é feito através da reposição de 

hidroxicobalamina.  

Nos pacientes que apresentam anemia ou sintomas de neuropatia pode ser feita a 

administração de 1000 mcg de hidroxicobalamina por via intramuscular (IM) em dias 

alternados até que os sintomas de neuropatia se resolvam ou ocorra melhora da anemia. Em 

pacientes com anemia, uma resposta de reticulócitos ocorre por volta de 7-10 dias após o 

início da reposição. Nos pacientes assintomáticos a reposição pode ser feita com a 

administração de 1000 mcg por via IM três vezes por semana, durante duas semanas. O 

tratamento de manutenção para pacientes assintomáticos é feito com hidroxocobalamina 1000 

mcg IM a cada três meses e naqueles sintomáticos devem receber hidroxocobalamina 1000 

mcg IM a cada dois meses (Devalia et al., 2014).  

 

Figura 2: Fisiopatologia da deficiência de vitamina B12 associada à metformina. 

LEGENDA: IBP: Inibidor da bomba de prótons; Anti-H2: Antagonista do receptor - H2; 

B12-FI – Complexo Vitamina B12 - Fator Intrínseco.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Devalia%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24942828
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 Comparar a frequência da deficiência de vitamina B12 em pacientes DM2 em uso 

de MTF e indivíduos não diabéticos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparar os níveis séricos de vitamina B12 em pacientes DM2 em uso de MTF 

com indivíduos não diabéticos. 

 Correlacionar os níveis séricos e a frequência de deficiência de vitamina B12 com 

a dose diária de MTF, tempo de DM2 e o tempo de uso da MTF. 

 Comparar os níveis séricos de vitamina B12 em pacientes DM2 em uso de MTF 

com relação ao uso de antagonistas H2 ou inibidores de bomba de próton. 

 Comparar a frequência de anemia e macrocitose nos pacientes DM2 em uso de 

MTF com e sem deficiência de vitamina B12. 
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4 PACIENTES E MÉTODOS  

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

       Trata-se de estudo observacional e de corte transversal. 

4.2 CÁLCULO AMOSTRAL 

 A amostra foi calculada com base em nível de significância (alpha=0,05) e poder de 

teste (power=0,8) com dois grupos de estudo, sendo um grupo de pacientes DM2 em uso de 

metformina (DM2–MTF) e um grupo controle com indivíduos não diabéticos, cada um com 

231 participantes.  

 Idealmente, o grupo controle deveria ser composto por pacientes DM2 que não 

usassem MTF. No entanto, como a MTF é o medicamento de escolha para o tratamento de 

pacientes com DM2, esta medicação deve ser mantida durante todo o curso de tratamento, a 

não ser que haja alguma contraindicação ou efeito colateral que impeça seu uso. Com relação 

às principais contraindicações (alcoolismo, insuficiência renal, hepática ou cardíaca graves), 

elas próprias são comorbidades que poderiam cursar com deficiência de B12 por outras 

razões. Desta forma, não foi possível a inclusão de um grupo de pacientes DM2 que não 

usasse MTF. 

4.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina / 

Hospital Universitário Antônio Pedro - CEP CMM/HUAP n 
0
 019/11 (Anexo 9.1). 

4.4 PACIENTES E CONTROLES 

Pacientes com DM2 foram recrutados da coorte de pacientes em acompanhamento no 

Ambulatório de Endocrinologia do HUAP durante um período de 24 meses. Indivíduos não 

diabéticos, pareados para sexo e idade, foram incluídos como grupo controle. Os controles 

foram selecionados através de busca ativa entre doadores de sangue do Hemocentro 

(indivíduos com menos de 60 anos) e dos Ambulatórios de Geriatria e Endocrinologia 

(indivíduos com 60 anos ou mais) do HUAP. Todos os pacientes e controles forneceram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) [Anexo 9.2] para a sua participação.   
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4.4.1 Critérios de Inclusão (Pacientes)  

 

 Pacientes de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 anos; 

 Pacientes com diagnóstico DM2 em uso de MTF por, pelo menos, três anos. 

 

4.4.2 Critérios de Exclusão (Pacientes e Controles)  

 História de gastrectomia parcial ou total; 

 Doenças disabsortivas; 

 Reposição de vitamina B12 nos últimos três meses antes da inclusão no estudo; 

 Anemia Perniciosa documentada; 

 Vegetarianos; 

 Gestantes. 

 

4.5 VARIÁVEIS ANALISADAS 

Após revisão da literatura, foram consideradas variáveis elegíveis de análise neste 

estudo: 

 Idade 

 Sexo 

 Tempo de DM2 

 Tempo de uso de Metformina 

  Dose de Metformina 

 Nível sérico da Vitamina B12 

 Uso de IBP ou Anti-H2 

  Etilismo (1-2 drinques por dia) 

 Tabagismo atual e não tabagista 

 Anemia 

 Volume Corpuscular Médio (VCM) 

 Macrocitose 
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4.6 FLUXO DA PESQUISA 

Os participantes foram abordados durante as consultas médicas de rotina ou durante a 

doação de sangue no Hemocentro, onde foram apresentados ao projeto, feitas devidas 

explicações e assinado o TCLE.  

Após a inclusão no estudo, os pacientes e controles foram submetidos aos seguintes 

procedimentos (Figura 3). 

 

4.6.1 Avaliação Clínica  

Os dados relevantes para o estudo foram coletados a partir do prontuário dos pacientes 

em fichas próprias (Anexo 9.3). Com relação aos controles, os dados relevantes foram 

coletados através de uma entrevista e anotados em fichas próprias (Anexo 9.4). Os sintomas 

de neuropatia foram avaliados nos indivíduos com deficiência de B12, tanto nos pacientes 

DM2-MTF como nos controles.  

4.6.2 Avaliação Laboratorial  

Após coleta do sangue, os tubos foram centrifugados no laboratório Multidisciplinar do 

Departamento de Patologia Clínica do HUAP. O soro foi transferido para tubos âmbar e 

estocado em freezer a -20
o
C até envio do material para dosagem no Laboratório Sérgio 

Franco - Grupo DASA- RJ.   

A dosagem sérica de Vitamina B12 foi realizada pelo método de imunoensaio 

quimioluminescente, com Kit Access Immunoassay Systems® (Beckman Coulter Inc., CA, 

USA).  Os valores de referência (VR) são de 180–914 pg/ml, sendo a sensibilidade analítica 

de 50 pg/mL. Deficiência bioquímica de B12 foi definida como nível sérico <180 pg/mL. 

Para determinar os valores de referência foram testados os soros de 106 indivíduos sãos e 60 

com deficiência B12. Uma estimativa não paramétrica com nível de confiança de 95% 

forneceu o intervalo de referência. O coeficiente de variação interensaio é de três porcento e 

intraensaio é de 6,3%. 

Anemia foi definida como Hb <13 g/dL para os homens e <12 g/dL para as mulheres de 

acordo com a OMS (WHO/UNICEF/UNU, 2001). 

 Macrocitose foi caracterizada como o VCM >100 fL (Kaferle et al., 2009). 
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                      Figura 3: Fluxo da pesquisa. 

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

A análise estatística foi realizada com testes não-paramétricos pois, de acordo com o 

Teste de Kolmogorov-Smirnov, apenas a variável idade apresentou distribuição normal. Os 

resultados foram apresentados como mediana (mínimo - máximo). O teste de Mann Whitney 

foi utilizado para a comparação de variáveis numéricas, enquanto o teste de qui-quadrado ou 

exato de Fisher foram utilizados para comparação de variáveis binárias. Para avaliar a 

correlação entre variáveis foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman (rs). A análise 

multivariada através de regressão logística foi realizada para identificar fatores 

independentemente associados com a deficiência de vitamina B12. Um p valor menor que 

0,05 foi considerado estatisticamente significativo. As análises foram realizadas utilizando o 

programa SPSS versão 11.0 para Windows (SPSS, Inc. Chicago, IL).   

 



34 

 

 
 

5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES 

 Um total de 462 indivíduos foi incluído no estudo entre junho de 2012 e junho de 

2014, sendo 231 pacientes com DM2 em uso de metformina (DM2-MTF) e 231 controles. A 

mediana da idade no grupo de pacientes DM2-MTF e nos controles foi de 60 (34-79) e 62 

(35-79) anos, p=0,870, respectivamente.  A porcentagem de pacientes do sexo masculino no 

grupo de pacientes DM2-MTF e nos controles foi de 27,7 e 33,3%, p=0,225, respectivamente. 

A frequência de uso de IBP ou Anti-H2 não foi diferente entre os grupos de pacientes DM2-

MTF e controles (25,1% versus 30,3%, p=0,21). As características dos pacientes e controles 

estão descritas na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Características dos pacientes e controles. 

 DM2-MTF 

(n= 231) 

Controles 

(n=231) 

Valor p  

Idade (anos) 60  

(34-79) 

62  

(35-79) 

0,870 

Sexo (masculino,%) 27,7% 33,3% 0,225 

Uso de IBP ou Anti-H2 (%)  25,1% 30,3% 0,213 

Nível sérico de Vitamina B12 (pg/mL) 272  

(68-1000) 

348  

(60-1000) 

< 0,001 

Deficiência de Vitamina B12 (%)  22,5%  7,4% < 0,001 

Os dados são expressos como mediana (min-max).  

LEGENDA: DM2-MTF: DM2 em uso de metformina; IBP: Inibidor da bomba de prótons; 

Anti-H2: Antagonista do receptor H2. 

 

Ao comparar os grupos DM2-MTF e controle, não foi observada diferença na 

frequência de uso IBP ou Anti-H2. No entanto, os níveis séricos de B12 foram mais baixos no 

primeiro grupo (272 versus 348 pg/mL, p <0,001) [Figura 4].  
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Figura 4: Níveis séricos de vitamina B12 em pacientes com DM2 em uso de metformina 

(DM2-MTF) e no grupo de controle (não diabéticos). 

 

Entre os pacientes DM2-MTF, os níveis séricos de B12 foram significativamente mais 

baixos nos usuários de IBP ou Anti-H2 (210 versus 292 pg/mL, p= 0,002) [ Figura 5]. 

Após a exclusão dos usuários de IBP ou Anti-H2 entre os pacientes DM2-MTF e 

controles, os níveis séricos de B12 permaneceram significativamente mais baixos no grupo 

DM2-MTF (292 versus 358 pg/mL, p= 0,001). 

 

Figura 5: Níveis séricos de vitamina B12 em pacientes com DM2 em uso de metformina com 

ou sem IBP/Anti-H2. 
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5.2 DEFICIÊNCIA DE VITAMINA B12 

Deficiência bioquímica de B12 foi mais freqüente no grupo DM2-MTF quando em 

comparação com o grupo controle (22,5% versus 7,4%, p <0,001) [Tabela 4]. 

Após a exclusão dos usuários de IBP ou Anti-H2 entre pacientes DM2-MTF e 

controles, a freqüência de deficiência de B12 persistiu significativamente maior no grupo 

DM2-MTF (17,9% versus 5,6%, p = 0,001). 

 

5.3 FATORES PREDITORES DA DEFICIÊNCIA DE VITAMINA B12  

Comparando-se os pacientes diabéticos com e sem deficiência de B12, não houve 

diferença na idade, sexo, duração do DM2 e uso de metformina (duração e dose). A utilização 

de IBP ou Anti-H2 foi mais frequente nos pacientes com deficiência de B12 (40,4% versus 

20,7%, p = 0,004) [Tabela 5]. 

Foi observada uma correlação negativa fraca entre os níveis séricos de vitamina B12 e 

a duração do uso de metformina (r=-0,18, p=0,006) [Figura 6]. No entanto, nenhuma 

correlação foi encontrada entre os níveis séricos de vitamina B12 e a dose diária de 

metformina. 

Quando o tempo de uso de metformina foi classificado em <10 anos ou ≥10 anos  a 

frequência de deficiência bioquímica de vitamina B12 foi maior entre os pacientes com tempo 

de uso de metformina ≥ 10 anos  28 0% versus 17,7%, p= 0,04), assim como o nível sérico de 

vitamina B12 foi menor naqueles com ≥ 10 anos de uso de metformina  2 1versus 296 

pg/mL, p= 0,004) [Figura 7]. 

Os fatores que interferiram significativamente nos níveis séricos de B12 após 

regressão múltipla foram: (1) o uso de IBP ou Anti-H2 e (2) a duração do uso de metformina 

≥ 10 anos.   uso de I P ou  nti-H2 foi associado com deficiência bioquímica de vitamina 

B12 (risco relativo [RR] 2,60; IC 95% 1,34-5,04). 

A frequência do tabagismo e etilismo não foi diferente no grupo de pacientes DM2-

MTF com e sem deficiência de B12 (5,8% versus 6,7%, p=1,0 e 0% versus 2,2%, p=0,577), 

respectivamente, não sendo, portanto preditores para a deficiência de B12 (Tabela 5). 
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Tabela 5. Características clínicas e laboratoriais de pacientes com e sem deficiência de 

vitamina B12. 

Características 

Vitamina B12 

deficiência (-) 

(n= 179) 

Vitamina B12 

deficiencia (+) 

(n=52 ) 

Valor p 

Idade (anos) 
61 

(34 - 79) 

62.5 

(34 - 77) 
0,339 

Sexo (masculino,%) 24,6% 17,2% 0,230 

Duração do diabetes (anos) 
11 

(3 - 41) 

13 

(3 - 40) 
0,413 

Duração do uso da metformina  

(anos) 

8 

(3 - 30) 

10 

(3 - 20) 
0,088 

Dose diária da metformina 

(mg) 

1700 

(500 - 2550) 

2000 

(850 - 2550) 
0,252 

Tabagismo (%) 6,7% 5,8% 1,0 

Etilismo (%) 2,2% 0% 0,577 

Uso de IBP ou Anti-H2 (%) 20,7% 40,4% 0,004 

Anemia (%) 18,9% 23,1% 0,378 

VCM (fL) 
89,0 

(70,6 – 100,5) 

89,4 

(82,0 – 121,0) 
0,153 

Macrocitose (%) 0,6% 9,6% < 0,001 

Os dados são expressos como mediana (min-max). 

LEGENDA: VCM = volume corpuscular médio; IBP: Inibidor da bomba de prótons; Anti-

H2: Antagonista do receptor - H2. 
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Figura 6: Correlação entre os níveis séricos de Vitamina B12 e o tempo de uso de 

metformina. 

 

Figura 7: Níveis séricos de vitamina B12 em pacientes com diabetes tipo 2 com <10 anos ou 

≥10 anos de uso de metformina. 
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5.4 CONSEQUÊNCIAS DA DEFICIÊNCIA DE VITAMINA B12  

 

  Entre os pacientes DM2-MTF com deficiência de vitamina B12 (n = 52), anemia foi 

observada em 23,1% (n= 12).  A prevalência de anemia não foi diferente entre DM2-MTF 

com e sem deficiência de B12 (23,1% versus 18,9%, p = 0,378). Considerando todos os 

pacientes DM2-MTF com anemia (n= 68), três (4,4%) tiveram anemia macrocítica, 60 

(88,2%) tiveram anemia normocítica e cinco (7,4%) tiveram anemia microcítica. 

 A macrocitose foi significativamente mais frequente no grupo de pacientes com 

deficiência B12 (9,6% versus 0,6%, p <0,001), porém, o VCM não foi diferente entre DM2-

MTF com e sem deficiência de B12 (89,4 contra 89,0, p= 0,153). 

 Analisando apenas os pacientes DM2-MTF com deficiência de vitamina B12, anemia 

macrocítica foi encontrada em apenas dois pacientes e outros três tiveram macrocitose com 

contagem de células vermelhas do sangue normal. [Tabela 5]. 

 Apesar de não ser o objetivo deste projeto, a frequência dos sintomas de neuropatia foi 

avaliada entre os pacientes com deficiência de B12. A frequência de sintomas de neuropatia 

entre os pacientes DM2-MTF com deficiência de B12 foi de 31,8%, enquanto entre os 

controles com deficiência de B12 foi de 25%. 



40 

 

 
 

 

6  DISCUSSÃO 

 

 Os níveis séricos de vitamina B12 foram significativamente mais baixos no grupo 

DM2-MTF quando comparado com o grupo de controle, mesmo após a exclusão dos usuários 

de IBP e Anti-H2. Da mesma forma, os pacientes DM2-MTF que utilizaram IBP ou Anti-H2 

apresentaram níveis séricos mais baixos de B12 quando comparados com aqueles que não 

usaram esses medicamentos. Estes achados sugerem um efeito aditivo do IBP/Anti-H2 e MTF 

sobre a absorção de B12. Ambas as categorias de medicamentos são amplamente utilizadas 

pelos pacientes, às vezes sem receita médica, e seu uso não deve ser menosprezado. Quando 

clinicamente indicado, a sua utilização deve ser monitorizada devido à possibilidade de má 

absorção de B12 e as suas consequências. 

 A frequência de deficiência de B12 no grupo de pacientes DM2-MTF foi 

significativamente maior do que a encontrada no grupo controle pareada para sexo e idade 

(22,5% versus 7,5%, p<0,001). Estudos prévios encontraram resultados semelhantes. O 

primeiro estudo foi realizado por Tomkin et al. em 1971 que verificaram uma frequência de 

deficiência de B12 de 30% nos pacientes diabéticos usuários de metformina. Desde então 

outros estudos foram realizados, verificando uma nítida associação entre o uso de MTF e a 

deficiência de B12 (Tomkin et al., 1971; Hermann et al.,2004; Pflipsen et al.,2009; Wile et al., 

2010; Leung et al.,2010; Nervo et al.,2011;  Reinstatler et al.,2012; de Groot-Kamphuis et 

al.,2013; Ko et al., 2014). 

Apenas um fator preditor para deficiência de B12 foi encontrado neste estudo: o uso 

de IBP ou Anti-H2. A associação entre a deficiência de B12 e uso de IBP ou Anti-H2 reforça 

o papel da redução da acidez gástrica como um fator predisponente para má absorção de B12. 

Ambas as drogas agem diminuindo a secreção de ácido gástrico e de pepsina pelas células 

parietais gástricas, que são necessários para a clivagem de B12 a partir de fontes dietéticas, 

assim como também diminuem a produção de FI (Ruscin et al., 2002; Long et al., 2012). 

Embora vários outros estudos relatem resultados semelhantes (Ruscin et al., 2002; Valuck et 

al., 2004; Long et al., 2012), esta associação não está sempre presente (Pflipsen et al., 2009; 

de Groot-Kamphuis et al., 2013; Ko et al., 2014; Ting et al., 2006; Kang et al., 2014), como 

no  estudo realizado por Nervo et al, que não encontrou associação entre a deficiência de  B12 

e a utilização de omeprazol. No entanto, considerando um possível efeito aditivo entre a MTF 
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e IBP ou Anti-H2 na absorção de B12, um cuidado maior deve ser tomado quando estas 

classes de medicamentos são combinadas. O uso de IBP ou Anti-H2 é frequente na população 

geral e, especificamente nos pacientes diabéticos, pode ocorrer com objetivo de para amenizar 

os efeitos gastrointestinais do uso da MTF.   

 Apesar do uso de IBP ou Anti-H2 ter sido um fator predisponente para a deficiência de 

B12, a freqüência de deficiência da B12 persistiu significativamente maior no grupo DM2-

MTF (17,9% versus 5,6%, p= 0,001) quando comparado com o grupo controle, mesmo após a 

exclusão dos usuários de IBP/Anti-H2 em ambos os grupos. Tal achado aponta para uma 

relação direta entre o uso de metformina e a deficiência de B12.  

Considerando a duração do uso de MTF, houve uma tendência não significativa de 

associação entre deficiência de B12 e maior duração de uso de metformina  ≥ 10 anos versus 

< 10 anos). Há estudos demonstrando que a diminuição nos níveis séricos de B12 pode 

ocorrer tão cedo quanto três a quatro meses após o início do tratamento com MTF (Bauman et 

al., 2000; Wulffele et al., 2003). No entanto, a deficiência de B12, de acordo com a maioria 

dos relatos, ocorre somente após cinco a dez anos do uso da MTF (Wile  et al., 2010; Andre`s 

et al., 2002). Este atraso no início da deficiência de B12 pode ser devido às significativas 

reservas hepáticas desta vitamina (Ting et al., 2006; Carmel, 2000).  

 Até a presente data, apenas um estudo avaliou a frequência da deficiência de B12 entre  

pacientes brasileiros com DM2 usando MTF. Este estudo foi conduzido por Nervo et al. na 

região Sul do Brasil, incluiu 144 pacientes com DM2 em uso de MTF, e encontrou deficiência 

de  B12 em 6,9% dos pacientes.  Assim como em nosso estudo, que foi realizado em um 

único centro e com uma amostra de base hospitalar. No entanto, não houve grupo controle e 

não foi encontrada associação entre os níveis séricos de B12 e o uso de omeprazol. Uma 

possível explicação para a menor frequência de deficiência de B12 encontrada por Nervo et 

al. é o maior consumo de proteínas no Sul do Brasil  (Nervo et al.,2011) .  

Não houve diferença na dose diária da metformina entre os pacientes com e sem 

deficiência de B12 (2000 mg versus 1700 mg, p= 0,252). Estudos anteriores, como o de 

Groot-Kamphuis et al e de Ting et al, haviam encontrado uma associação entre a dose de 

metformina e a deficiência de B12 (de Groot-Kamphuis et al., 2013; Ting et al., 2006). No 

entanto, esta associação nem sempre está presente. (Nervo et al. ,2011; Pflipsen et al., 2009). 

A variação na dose diária de metformina ao longo dos anos de tratamento poderia justificar a 
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ausência de associação, pois o desenho transversal do estudo não permitiu avaliar a dose 

cumulativa utilizada pelos pacientes. 

 Não houve diferença na idade dos pacientes, com ou sem a deficiência de B12. 

Embora a deficiência de B12 seja comum entre os idosos (Hin He et al., 2006; Clarke et al., 

2003),  não encontramos correlação entre idade e níveis séricos de B12.  

 A frequência do tabagismo e etilismo não foi diferente no grupo de pacientes DM2-

MTF com e sem deficiência de B12 (5,8% versus 6,7%, p=1,0 e 0% versus 2,2%, p=0,577), 

respectivamente. Estudos anteriores também não encontraram correlação entre a presença de 

tabagismo e etilismo e a deficiência de B12 (Kang et al., 2014; Ting et al., 2006). 

Componentes do cigarro, como óxido nitroso e cianeto, podem se ligar à vitamina B12, 

inativando-a e levando a sua deficiência (Pivathilake et al., 1994). Assim como o uso crônico 

de álcool pode afetar os níveis de B12 tanto através da diminuição da ingestão como a 

absorção de B12 (Maio et al., 2000). A baixa frequência encontrada em nosso estudo, tanto de 

tabagismo quanto de etilismo, pode ser explicada pela metodologia utilizada de classificação 

dos pacientes como sendo tabagistas ou etilistas (autodeclaração). 

 A deficiência de B12 está relacionada a uma série de comorbidades, como neuropatia 

periférica e anemia megaloblástica (Langan et al., 2011). A prevalência de anemia, bem como 

o VCM, não foram diferentes entre os pacientes DM2-MTF com ou sem deficiência de B12 

(23,1% versus 18,9% e 89,4 versus 89,0 fL, respectivamente). A provável explicação é que a 

anemia tenha uma causa multifatorial. Condições coexistentes tais como talassemia, traço 

falcêmico, deficiência de ferro e outras doenças crônicas podem explicar não só anemia, mas 

também a falta de correlação entre a deficiência de B12 e o VCM (Wickramasinghe, 2006; 

Chan et al., 2007). A presença da hipersegmentação de neutrófilos poderia ajudar a distinguir 

os pacientes com anemia por deficiência de B12 daqueles com anemia por deficiência de ferro 

(Benseñor et al., 1988). 

 A macrocitose esteve presente em apenas 9,6% dos pacientes do grupo DM2-MTF 

com deficiência de B12. Da mesma forma, Groot-Kamphuis et al. demonstraram que a 

deficiência bioquímica de B12 não prediz o surgimento de anemia megaloblástica (de Groot-

Kamphuis et al., 2013). Isto leva a duas importantes observações: (a) pode ocorrer uma 

discrepância entre a deficiência bioquímica de B12 e suas manifestações clínicas e (b) a 

deficiência de B12 necessária para causar macrocitose é leve comparada à deficiência 

necessária para causar anemia. A importância da deficiência subclínica de B12, aquela em que 



43 

 

 
 

os pacientes são assintomáticos e se apresentam apenas com diminuição dos níveis séricos de 

B12, ainda é incerta (Carmel et al., 2006). Portanto, estudos bem desenhados são necessários 

para esclarecer se monitoramento dos níveis séricos de B12 em pacientes DM2-MTF traz 

benefício real e é custo-efetivo. 

 Um estudo randomizado, controlado, duplo-cego e com seguimento de 4,3 anos 

demonstrou que a deficiência de vitamina B12 associada ao uso de metformina não é um 

fenômeno transitório, acontecendo uma progressiva diminuição dos níveis séricos de B12. 

Sabendo que os pacientes diabéticos fazem uso crônico de metformina, podemos com isso, 

especular sobre a necessidade de acompanhar esses pacientes ao longo do seu tratamento 

devido ao maior risco de desenvolverem deficiência bioquímica de B12 (De Jager et al., 

2010).  

Apesar de não existir ainda uma frequência estabelecida para realização da triagem 

dos níveis séricos de B12 nos pacientes diabéticos em uso de metformina, sugerimos que seja 

realizada no início do seu uso, após cinco anos, tendo por base os grandes estoques hepáticos 

de B12, e subsequentemente, a cada 1-2 anos. Podemos pressupor que os pacientes que 

também estejam em uso de IBP ou Anti-H2 tenham que realizar a dosagem de B12 mais 

precocemente, já que o uso de IBP/Anti-H2 é um fator adicional para a deficiência desta 

vitamina. 

 Nosso estudo apresenta algumas limitações. Em primeiro lugar, o desenho transversal 

nos limita a descrever uma associação entre o uso de metformina e a deficiência de B12. 

Estudos longitudinais são necessários para provar qualquer causalidade nesta associação. Em 

segundo lugar, os níveis séricos de ácido metilmalônico e homocisteína não foram avaliados. 

Ambos são metabólitos intermediários da B12 e suas concentrações séricas (ambos) ou 

urinárias (ácido metilmalônico) estão elevadas em pacientes com deficiência de B12, devido a 

uma diminuição da taxa do metabolismo. Por essa razão, estes metabólitos são úteis quando 

os níveis séricos de B12 são limítrofes, servindo como marcadores bioquímicos que refletem 

deficiência intracelular de B12. Dosar homocisteína e ácido metilmalônico seria útil para 

discriminar pacientes classificados incorretamente como deficientes em B12 (falso-positivos e 

falso-negativos) (Langan et al., 2011; Oh et al., 2003; Mazokopakis et al., 2012). Em terceiro 

lugar, a validade externa deste estudo pode ser questionada, por ter sido realizado em um 

único centro, com uma amostra de base hospitalar, podendo diferir significativamente do 

paciente diabético típico da comunidade. Em quarto lugar, considerando o tamanho 
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continental do Brasil e os diferentes hábitos alimentares, os nossos resultados podem não 

refletir a realidade de outras regiões. Finalmente, devido à dificuldade de excluir outras causas 

potenciais para a neuropatia periférica que não a deficiência de B12, a prevalência exata de 

neuropatia e sua possível associação com deficiência de B12 não foi avaliada neste estudo. A 

frequência elevada de deficiência de B12 no presente estudo torna provável que pelo menos 

uma parte destes pacientes tenham neuropatia periférica devido à presença da deficiência de 

B12 (Wile et al., 2010; Singh et al.,2014 ). 
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7 CONCLUSÕES 

 

 A frequência da deficiência de vitamina B12 no grupo de pacientes DM2-MTF 

foi significativamente mais alta do que grupo de indivíduos não diabéticos 

(22,5% versus 7,4%, p <0,001).  

 Os níveis séricos de vitamina B12 foram mais baixos no grupo de pacientes 

DM2-MTF do que no grupo de indivíduos não diabéticos (272 versus 348 

pg/mL, p <0,001).   

 A frequência de deficiência de vitamina B12 foi maior entre os pacientes com 

tem o de uso de metformina ≥10 anos  28 0% versus 17,7%, p= 0,04). Não 

houve diferença com relação a dose diária de MTF ou tempo de DM2. 

 Os níveis séricos de vitamina de B12 foram significativamente mais baixos nos 

usuários de  IBP ou Anti-H2 no grupo de pacientes DM2-MTF (210 versus 292 

pg/ml, p= 0,002). 

 A frequência de anemia  e o VCM não foram diferentes entre os pacientes 

DM2-MTF com e sem deficiência de vitamina B12 (23,1% versus 18,9%, p= 

0,378 e 89,4 versus 89,0, p= 0,153). Por outro lado, macrocitose foi 

significativamente mais frequente no grupo de pacientes DM2-MTF com 

deficiência de vitamina B12 (9,6% versus 0,6%, p <0,001). 
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ANEXO 9.2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - PACIENTE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Voc  está sendo convidado a  artici ar do estudo “Avaliação da freqüência da 

deficiência de Vitamina B12 nos pacientes diabéticos do tipo 2 em uso de metformina 

acompanhados no ambulatório de endocrinologia do HUAP-UFF”. Trata-se do projeto de 

pesquisa do Dr. Charbel Pereira Damião sob orientação da Prof.ª Giovanna Aparecida 

Balarini Lima. 

INTRODUÇÃO:  

 Este é um estudo que irá avaliar a freqüência da deficiência de vitamina B 12 nos 

pacientes diabéticos tipo 2 em uso de metformina acompanhados no ambulatório de 

endocrinologia do HUAP-UFF. Sabe-se que o uso da metformina pode estar associado à 

deficiência de vitamina B12, que é uma vitamina importante para o funcionamento adequado 

das nossas células. A falta desta vitamina pode causar, principalmente, anemia e alterações 

nos nervos.  

PROCEDIMENTOS:  

 Você será submetido a uma entrevista médica e à coleta de sangue venoso para 

realização da dosagem dos níveis de vitamina B12. 

A entrevista médica será realizada no Ambulatório de Endocrinologia do HUAP. Ela 

não difere de qualquer consulta médica que você conhece. 

A coleta de sangue venoso será realizada pela manhã, em jejum de 12 horas, no setor 

de coleta de sangue no térreo do HUAP.  

RISCOS E DESCONFORTOS:  

 Os desconfortos possíveis do exame de sangue são dor local, pequeno sangramento ou 

equimose no local. Não há nenhuma diferença entre este exame e qualquer outro exame de 

sangue rotineiro que você tenha colhido. 

BENEFÍCIOS:  

 Queremos com este estudo aprofundar o conhecimento sobre a relação do uso de 

metformina e a deficiência de vitamina B 12 e com isso tratar precocemente esta deficiência. 

CUSTOS:  

 Não há despesas pessoais para o participante, incluindo exames e consultas. Também 

não há compensação financeira relacionada à sua participação.  

SIGILO:  

 As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as informações obtidas de 

outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. 

 A avaliação dos resultados dos exames será de competência somente dos 

pesquisadores envolvidos no projeto e dos profissionais que possam vir a ter relacionamento 
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de atendimento e / ou de cuidados com o paciente e não será permitido o acesso de terceiros, 

garantindo proteção contra qualquer quebra de sigilo. 

LIBERDADE DO PACIENTE:  

 É garantida a liberdade de querer não participar do projeto de pesquisa ou de retirar o 

consentimento a qualquer momento, no caso da aceitação, sem qualquer prejuízo à 

continuidade seu tratamento na Instituição. 

 Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao profissional responsável (Dr. Charbel 

Pereira Damião), que poderá ser encontrado no telefone (21) 2629-9208. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) – Prédio Anexo do HUAP – 4º andar, telefone 2629-9189 – email:  

etica@vm.uff.br 

 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo 

acima citado que li ou que foram lidas para mim. 

 Eu discuti com o Dr. Charbel Pereira Damião sobre a minha decisão de participar do 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimento 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

ter adquirido, ou no meu atendimento nesta Instituição. 

Nome do paciente:_____________________________________RG:____________________ 

Assinatura do paciente: _________________________________Data: __________________ 

Nome da testemunha: __________________________________RG: ___________________ 

Assinatura da testemunha: ______________________________Data: ___________________ 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

Nome do pesquisador__________________________________________________________   

Assinatura do pesquisador: _______________________________  Data: ________________ 
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 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- CONTROLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Voc  está sendo convidado a  artici ar do estudo “Avaliação da freqüência da 

deficiência de Vitamina B12 nos pacientes diabéticos do tipo 2 em uso de metformina 

acompanhados no ambulatório de endocrinologia do HUAP-UFF”. Trata-se do projeto de 

pesquisa do Dr. Charbel Pereira Damião sob orientação da Prof.ª Giovanna Aparecida 

Balarini Lima. 

INTRODUÇÃO:  

 Este é um estudo que irá avaliar a freqüência da deficiência de vitamina B 12 nos 

pacientes diabéticos tipo 2 em uso de metformina acompanhados no ambulatório de 

endocrinologia do HUAP-UFF em comparação aos da população em geral . Diabetes é uma 

doença crônica que se caracteriza por aumento dos níveis de açúcar no sangue. Sabe-se que o 

uso da metformina pode estar associado à deficiência de vitamina B12, que é uma vitamina 

importante para o funcionamento adequado das nossas células. A falta desta vitamina pode 

causar, principalmente, anemia e alterações nos nervos.  

PROCEDIMENTOS:  

 Você será submetido a uma entrevista médica e à coleta de sangue venoso para 

realização da dosagem dos níveis de vitamina B12. 

A entrevista médica não difere de qualquer consulta médica que você conhece. 

A coleta de uma amostra de 4ml de sangue venoso será realizada durante a doação de 

sangue no Hemocentro do HUAP. 

RISCOS E DESCONFORTOS:  

 Os desconfortos possíveis estão associados ao procedimento de doação de sangue que 

são dor local, pequeno sangramento ou equimose no local. Não há nenhuma diferença entre 

este exame e qualquer outro exame de sangue rotineiro que você tenha colhido. 

BENEFÍCIOS:  

 Queremos com este estudo aprofundar o conhecimento sobre a relação do uso de 

metformina e a deficiência de vitamina B12 e com isso tratar precocemente esta deficiência. 

Você terá acesso ao resultado do seu exame e, caso detectado deficiência dessa vitamina, será 

encaminhado ao posto de saúde mais próximo de sua residência para tratamento. 

CUSTOS:  

 Não há despesas pessoais para o participante. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação.  

SIGILO:  

 As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as informações obtidas de 

outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. 
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 A avaliação dos resultados dos exames será de competência somente dos 

pesquisadores envolvidos no projeto e dos profissionais que possam vir a ter relacionamento 

de atendimento e / ou de cuidados com o paciente e não será permitido o acesso de terceiros, 

garantindo proteção contra qualquer quebra de sigilo. 

LIBERDADE DO PACIENTE:  

 É garantida a liberdade de querer não participar do projeto de pesquisa ou de retirar o 

consentimento a qualquer momento, no caso da aceitação. 

 Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao profissional responsável (Dr. Charbel 

Pereira Damião), que poderá ser encontrado no telefone (21) 2629-9208. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) – Prédio Anexo do HUAP – 4º andar, telefone 2629-9189 – email:  

etica@vm.uff.br 

  Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações sobre o 

estudo acima citado que li ou que foram lidas para mim. 

  Eu discuti com o Dr. Charbel Pereira Damião sobre a minha decisão de 

participar do estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimento permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

Nome do participante:_____________________________________RG:_________________ 

Assinatura do participante: ________________________________Data: ________________ 

Nome da testemunha: __________________________________RG: ___________________ 

Assinatura da testemunha: ______________________________Data: ___________________ 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

Nome do pesquisador _________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador: _______________________________  Data: ________________ 
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ANEXO 9.3 - Ficha de Coleta de Dados - Paciente 

 

 

 

Número do Prontuário:_____________ 

 

Sexo:  Fem( 0 )       Masc ( 1 ) 

Data de nascimento: ____/____/_____ 

Idade: ________ 
Telefone: _______________________ 

 

DM2 há quanto tempo: _____________ 

 

Uso de MTF há quanto tempo:_________ 

 

Dose de MTF:_____________________ 

Tabagismo:   

 

Sim ( 0 )    Não ( 1 )    

Etilismo (> 1 drink diário ) 

 

Sim ( 0 )  Não ( 1 )    

 

Vegetariano:  Sim ( 0 )   Não ( 1 ) 

 

Uso de anti-H2 ou inibidor de bomba  

Sim ( 0 )   Não ( 1 ) 

 

História de Gastroplastia redutora 

Sim ( 0 )    Não ( 1 ) 

 

Reposição de Vit. B 12 recente (há < 3m) 

Sim ( 0 )  Não ( 1 ) 

 

Anemia Perniciosa 

Sim ( 0 )    Não ( 1 ) 

 

 

 

 

Valor da Vitamina B 12 :___________________________ Normal? Sim ( 0 )  Não ( 1 ) 
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ANEXO 9.4 - Ficha de Coleta de Dados - Controle 

 

 

Nome:____________________________ Sexo:  Fem( 0 )       Masc ( 1 ) 

Data de nascimento: ____/____/_____ 

Idade: ________ 
Telefone: _______________________ 

 

Doença disabsortiva: Sim ( 0 )   Não ( 1 ) 

Se sim, qual? _____________________ 

Tabagismo: 

Sim ( 0 )    Não ( 1 ) 

Etilismo (> 1 drink diário ) 

Sim ( 0 )  Não ( 1 ) 
Vegetariano:  Sim ( 0 )   Não ( 1 ) 

Uso de anti-H2 ou inibidor de bomba 

Sim ( 0 )   Não ( 1 ) 

História de Gastrectomia parcial/total: 

Sim ( 0 )    Não ( 1 ) 

Reposição de Vit. B 12 recente (há < 3m) 

Sim ( 0 )  Não ( 1 ) 

Anemia Perniciosa 

Sim ( 0 )    Não ( 1 ) 

 

 

 

 

Valor da Vitamina B 12 :___________________________ Normal? Sim ( 0 )  Não ( 1 ) 

 

 

Endereço para contato:________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


