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Introdução
A síndrome mielodisplásica (SMD) compreende um grupo de doenças 

hematológicas originadas de uma célula clonal que cursa com alterações 
morfológicas, citogenéticas e moleculares levando ao aparecimento de ci-
topenias em sangue periférico1. Sua incidência é de aproximadamente 4 a 7 
em 100mil pessoas, com aumento progressivo conforme a idade avança. A 
SMD acomete principalmente pacientes a partir da 6ª década de vida, sendo 
raramente encontrada em pacientes com menos de 50 anos2.

Classificação
Com o avançar das ferramentas diagnósticas levando a uma informação 

mais precisa de cada patologia, a organização mundial da saúde (OMS) pro-
pôs uma classificação que foi atualmente revisada, em 2016, para distinguir 
cada tipo de citopenia e/ou displasia encontrada (Tabela 17.1)3. As citope-
nias são definidas como:

• Hemoglobina < 10 g/dL; 
• contagem plaquetária < 100 ´ 109/L;
• Neutrófilos absolutos < 1,8 ´ 109/L;
• Monócitos em sangue periférico < 1 ´ 109/L.
Além dessa classificação da OMS, outros três subtipos também são rele-

vantes na prática clínica (Tabela 17.2). 
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Tabela 17.1: classificação da SMD pela OMS

Nome Linhagem 
displásica

Citopenias %de 
sideroblastos 
em anel

Blastos na 
MO e SP

Citogenética

SMD com 
displasia 
de única 
linhagem

1 1 ou 2 < 15%/5%* MO < 5%, 
SP < 1%, 
sem Auer

Qualquer, exceto se 
preencher critério 
para SMD com 
del(5q) isolada

SMD com 
displasia 
multilinhagem

2 ou 3 1 a 3 < 15%/5%* MO < 5%, 
SP < 1%, 
sem Auer

Qualquer, exceto se 
preencher critério 
para SMD com 
del(5q) isolada

SMD com sideroblastos em anel (SMD-SA)

SMD com 
displasia 
de única 
linhagem

1 1 ou 2 < 15%/5%* MO < 5%, 
SP < 1%, 
sem Auer

Qualquer, exceto se 
preencher critério 
para SMD com 
del(5q) isolada

SMD com 
displasia 
multilinhagem

2 ou 3 1 a 3 < 15%/5%* MO < 5%, 
SP < 1%, 
sem Auer

Qualquer, exceto se 
preencher critério 
para SMD com 
del(5q) isolada

SMD com 
del(5q) isolada

1 a 3 1 a 2 Nenhum 
ou pouco

MO < 5%, 
SP < 1%, 
sem Auer

del(5q) isolada 
ou com 1 
anormalidade 
adicional excetro 
= 7 ou del(7q)

SMD com excesso de blastos (SMD-EB)

SMD-EB 1 0 a 3 1 a 3 Nenhum 
ou pouco

MO 5-9% ou SP 
2-4%, sem Auer

Qualquer

SMD-EB 2 0 a 3 1 a 3 Nenhum 
ou pouco

MO 10-19% 
ou SP 5-19%, 
ou Auer

Qualquer

SMD inclassificável (SMD-U)

Com 1% de 
blastos

1 a 3 1 a 3 Nenhum 
ou pouco

MO < 5%, 
SP < 1%, 
sem Auer

Qualquer
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Com displasia 
única 
linhagem e 
pancitopenia

1 3 Nenhum 
ou pouco

MO < 5%, 
SP < 1%, 
sem Auer

Qualquer

Baseado na 
anormalidade 
citogenética

0 1 a 3 < 15% MO < 5%, 
SP < 1%, 
sem Auer

SMD-anormalidade 
definida

Citopenia 
refratária da 
infância

1 a 3 1 a 3 Nenhuma MO < 5%, 
SP < 2%

Qualquer

* exceto se a mutação SF3B1 estiver presente

Tabela 17.2: Outros subtipos de SMD

SMD 
hipocelular

Alterações displásicas com hipocelularidade na medula óssea 
(fazer diagnóstico diferencial com anemia aplástica)

SMD com 
mieolofibrose

Alterações displásicas em uma ou mais linhagens, 
com presença de fibrose acentuada

SMD pós-
quimioterapia/
radioterapia

Presença de alterações displásicas em pacientes com história prévia de 
exposição a agentes alquilantes e/ou análogos de purina e/ou radioterapia

Quadro Clínico
Os sintomas relacionados a mielodisplasia são inespecíficos, podendo 

ter uma apresentação com sintomas desde leves a exuberantes, e serem 
assintomáticos. Eventualmente os pacientes procuram um hematologista 
por anemia sem causa aparente, fadiga não explicada pela rotina diária e 
contagem plaquetária abaixo do valor normal. As características clinico-
-laboratoriais estão relacionadas a anormalidades genéticas e moleculares 
que acompanham o desenvolvimento da doença4.

Escore IPSS-R
O escore prognóstico da SMD abrange variáveis como citogenética, 

porcentagem de blastos na medula óssea, valor de hemglobina, contagem 
plaquetária e leucocitária (Tabela 17.3). Assim, pela pontuação obtida, 
estratificamos o paciente em:
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• muito baixo risco: ≤ 1,5 pontos;
• baixo risco: > 1,5  ≤ 3,0 pontos;
• intermediário: > 3,0  ≤ 4,5 pontos;
• alto risco: > 4,5  ≤ 6,0 pontos;
• muito alto risco: > 6,0 pontos.

Tabela 17.3: Escore prognóstico IPSS-R (SMD)

       Variáveis
 Pontuação 

0 0.5 1 1.5 2 3 4

*Citogenética
muito 
boa

__ boa __
Inter-

mediário
Ruim

Muito 
ruim

% blastos na 
medula óssea

≤ 2 __ >2 ≤ 5 __ 5 a 10 > 10 __

Hemoglobina (g/dL) ≥ 10 __ 8 ≤ 10 < 8 __ __ __

Plaquetas ≥ 100 50 a 100 < 50 __ __ __ __

Leucócitos ≥ 100 < 0.8 __ __ __ __ __

* Classificação citogenética Anormalidade citogenética

Muito boa -Y, del(11q) 

Boa normal, del(5q), del(12p), del(20q) 

Intermediário del(7q), +8, +19, i(17q)

Ruim -7, inv(3)/t(3q)/del(3q),complexo (3 anormalidades)

Muito ruim complexo (>3 anormalidades)

Tratamento
O manejo do paciente com diagnóstico de SMD leva em consideração 

a estratificação de risco do paciente bem como a sintomatologia apresen-
tada5:

• muito baixo risco, baixo risco e intermediário: esses pacientes se be-
neficiam de reposição com eritropoietina recombinante (aqueles 
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com baixa dosagem de eritropoietina) e hipometilantes (Azacitidina 
ou Decitabina);

• alto e muito alto risco: hipometilantes seguido de transplante alogê-
nico de medula óssea;

• situações diferenciadas: 
1. pacientes com alteração citogenética compatível com del(5q) se 

beneficiam do tratamento com lenalidomida
2. SMD hipocelular são mais responsivos ao tratamento imunossu-

pressor, como timoglobulina (ATG) e ciclosporina
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