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Introdução
O termo “doenças mieloproliferativas crônicas” foi primeiramente des-

crito em 1951 por William Dameshek, que agrupou algumas enfermidades 
hematológicas, como a leucemia mieloide crônica (LMC), policitemia vera 
(PV), trombocitemia essencial (TE) e mielofibrose primária (MF), que com-
partilhavam características clínicas semelhantes1. São doenças clonais que 
apresentam proliferação excessiva de células hematopoéticas maduras em 
sangue periférico2 mas cada uma com uma particularidade que faz com que 
encaremos a maneira de conduzir distintas umas das outras. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) associou outras doenças a esse grupo, conforme 
a Tabela 21.13.

Tabela 21.1: Classificação das neoplasias mieloproliferativa pela OMS

Neoplasias Mieloproliferativas (NMP)

1. Leucemia mieloide crônica (LMC), BCR-ABL1+

2. Leucemia neutrofílica crônica (LNC)

3. Policitemia vera (PV)

4. Mielofibrose primária (MFP)
• MFP, estágio pré-fibrótico
• MFP, estágio fibrótico avançado

5. Trombocitemia essencial (TE)

6. Leucemia eosinofílica crônica, sem subtipo especificado 

7. NMP, inclassificável

8. Mastocitose
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Leucemia Mieloide Crônica (LMC)
A LMC se distingue das outras doenças mieloproliferativas por apre-

sentar uma translocação recíproca entre os cromossomos 9 e 22, levando 
a justaposição de dois genes, ABL1 e BCR. Essa união dos genes origina 
o cromossomo Ph (Philadelphia), o marco da doença4. Acomete de 1-2 
casos por 100.000 pessoas por ano, é responsável por 10 a 15% dos casos 
de leucemia nos adultos, com idade média em torno de 66 anos (rara na 
infância) e discreta prevalência masculina5. 

Classificação
A LMC é uma doença que pode se apresentar de três formas:
• fase crônica;
• fase acelerada;
• fase blástica.
A forma mais comum de apresentação é a crônica. O paciente pode 

abrir o quadro da doença em qualquer fase, podendo progredir para as 
formas mais graves e de difícil manejo terapêutico, como a fase acelerada 
e blástica6. A classificação baseia-se em achados do sangue periférico e 
medula óssea3 (Tabela 21.2).

Tabela 21.2: Critérios de fase acelerada e fase blástica na  LMC

Critérios de fase acelerada

• Persistência ou aumento da leucometria (>10 ´ 109/L), não responsivo a terapia

• Persistência ou aumento da esplenomegalia, não responsivo a terapia

• Persistência da trombocitose (> 1.000 ´ 109/L), não responsiva a terapia

• Persistência da trombocitopenia (< 100 ´ 109/L), não relacionada a terapia

• 20% ou mais de basófilos no sangue periférico

• 10-19% blastos em sangue periférico ou medula óssea

• Anormalidade cromossômica clonal adicional nas células Ph ao diagnóstico 
(segundo cromossomo Ph, trissomia do 8, isocromossomo 17q, trissomia 
do 19), cariótipo complexo ou anormalidades do 3q26.2

• Qualquer anormalidade cromossômica clonal nas células Ph que ocorrem durante o tratamento

Critérios de fase blástica – LMC

• Presença de blastos > 20 no sangue periférico ou na medula óssea
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Quadro clínico
A sintomatologia é variável, podendo em alguns casos o paciente ser 

assintomático. O diagnóstico é suspeitado na presença de esplenomegalia, 
hemograma evidenciando basofilia, eosinofilia e leucometria elevada com 
desvio escalonado à esquerda. Fadiga, perda ponderal, saciedade precoce 
e dor abdominal também podem acompanhar o quadro7. 

Para avaliar o prognóstico da doença ao diagnóstico, foram propos-
tos três escores10, cujas variáveis e pontuação podem ser observados na 
Tabela 21.3.

Tabela 21.3: Escore prognóstico – LMC

Escore Variáveis Risco definido pelo cálculo

Sokal Idade, tamanho do baço, contagem 
plaquetária, número de blastos

Baixo risco: < 0,8 
Risco intermediário: 0,8-1,2
Alto risco: >1,2

Hasford Idade, tamanho do baço, contagem 
plaquetária, número de blastos, número 
de basófilos, número de eosinófilos

Baixo risco: ≤ 780 
Risco intermediário: 781-1.480 
Alto risco: >1.480

EUTOS Tamanho do baço, número de basófilos Baixo risco: ≤ 87 
Alto risco: > 87

Tratamento
Com a introdução dos inibidores da tirosino quinase (ITK) em 2001, 

o desfecho da LMC mudou drasticamente8. Antes do desenvolvimento 
da terapia-alvo, as opções eram transplante alogênico de medula óssea 
(atualmente reservado para casos não responsivos aos ITK), interferon-
-alfa e bussulfano oral, por exemplo. Os ITK são divididos em primeira e 
segunda geração, podendo ser escolhidos de acordo com as comorbidades 
de cada paciente e a fase de apresentação inicial da doença9:

• Imatinib (Glivec): classificado como ITK de primeira geração. Ad-
ministrado na dose de 400 mg por dia em pacientes em fase crônica, 
e de 600 a 800 mg por dia em pacientes em fase acelerada. 

• Dasatinib (Sprycel): considerado como ITK de segunda geração. 
Pacientes em fase crônica recebem 100 mg uma vez ao dia, e em fase 
acelerada 140 mg por dia. 
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• Nilotinib (Tasigna): também um ITK de segunda geração, é admi-
nistrado na dose de 300 mg duas vezes ao dia na fase crônica, e 400 
mg duas vezes ao dia em fase acelerada.

• Ponatinib (Iclusing): é um ITK reservado para casos onde o paciente 
apresente resistência a 2 ou mais dos ITK descritos acima ou na 
presença da mutação T315I. A dose administrada é de 45 mg uma 
vez ao dia.

Avaliação de resposta ao ITK
Um fator importante a ser considerado durante o tratamento da LMC 

é a monitorização da resposta ao tratamento, do ponto de vista hematoló-
gico, citogenético e molecular11, conforme descrito na Tabela 21.4.

Tabela 21.4: Definição de resposta ao tratamento com ITK de primeira linha pelo ELN (European 
LeukemiaNet)

Tempo Ótima Alerta Falha

3 meses BCR/ABL1 ≤ 10% 
ou Ph+ ≤ 35%

BCR/ABL1 > 10% 
ou Ph+ 36-95%

Ausencia de resposta 
hematológica ou 
Ph+ > 95%

6 meses BCR/ABL1 ≤ 1% ou 
ausência de Ph (resposta 
citogenética completa)

BCR/ABL1 1-10% ou 
Ph+ 1-35% (resposta 
citogenética parcial)

BCR/ABL1 > 10% 
ou Ph+ > 35%

12 meses BCR/ABL1 ≤ 0,1% 
(resposta molecular maior)

BCR/ABL1 0,1-1% BCR/ABL1 > 1% 
ou Ph+ ≥ 1%

Policitemia Vera (PV)
Descrita por Osler em 1908, a PV é considerada uma neoplasia mie-

loproliferativa crônica Ph (Philadelphia) negativo e incide principal-
mente em homens na sexta década de vida5. Caracteriza-se por uma 
“panmielose”, sendo o aumento das células progenitoras hematopoé-
ticas acompanhado também do aumento da massa eritrocitária e da 
presença da mutação somática no JAK2 V617F (positiva em cerca de 
95% dos pacientes)12. Os critérios diagnósticos pela OMS3 então des-
critos na Tabela 21.5.
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Tabela 21.5: Critérios diagnósticos pela OMS – PV

Critérios principais

1. Hemoglobina > 16,5 g/dL em homens; Hemoglobina > 16,0 g/dL em mulheres OU Hematócrito 
> 49% em homens e hematócrito > 48% em mulheres OU aumento da massa eritrocitária

2. Biópsia de medula óssea evidenciando hipercelularidade para a idade com panmielose, 
incluindo proliferação proeminente dos eritrócitos, granulócitos e megacariócitos

3. Presença da mutação do JAK2V617F ou JAK2 exon 12

Critérios menores

Nível de EPO abaixo do normal

Classificação
A doença cursa com três fases:
• fase pré policitêmica: fase inicial, com eritrocitose discreta ou limí-

trofe, assintomática;
• fase policitêmica: presença de sintomas relacionados com o aumen-

to da massa eritrocitária, por exemplo;
• fase fibrótica pós-policitêmica: presença de fibrose com sintomas 

inespecíficos como fadiga e dor abdominal.

Quadro clinico
Os sintomas mais comuns são cefaleia, cansaço, tontura, pletora fa-

cial, eritromelalgia e prurido (pela liberação de histamina e aumento do 
número de mastócitos na pele). As complicações mais graves são os even-
tos trombóticos e a progressão para mielofibrose ou leucemia mieloide 
aguda13.

Tratamento
A indicação de tratamento baseia-se na estratificação de risco de cada 

paciente (Tabela 21.6). Idade avançada (maiores que 60 anos), histórico 
de trombose e leucocitose são considerados fatores prognóstico indepen-
dentes14:

• Baixo risco: aspirina + sangria terapêutica (Ht alvo < 45%);
• Alto risco: aspirina + sangria terapêutica (Ht alvo < 45%) + terapia 

citorredutora (hidroxiureia, interferon ou bussulfano).
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Tabela 21.6: Estratificação de risco – PV

Baixo risco

1. Idade < 60 anos

2. Ausência de evento tromboembólico

Alto risco

1. Idade ≥ 60 anos 

2. Evento trombótico prévio

3. Sintomas constitucionais importantes

O uso do Ruxolitinib (inibidor do JAK1/2) é reservado para pacientes 
refratários ou intolerantes ao hidroxiureia15.

Trombocitemia Essencial (TE)
A TE faz parte do grupo das doenças mieloproliferativas Ph negativo 

por caracterizar-se pela expansão clonal de células tronco hematopoéticas, 
sendo a trombocitose seu marco principal16. Há uma discreta prevalência 
em mulheres, estima-se de 1-2,5 casos a cada 100.000 habitantes por ano 
e a incidência aumenta com o passar dos anos17. Os critérios diagnósticos 
pela OMS estão descritos na Tabela 21.7.

Tabela 21.7: Critérios diagnósticos pela OMS – TE

Critérios principais

1. Contagem plaquetária ≥ 450 ´ 109/L

2. Biópsia de medula óssea evidenciando proliferação da linhagem megacariocítica 
com aumento do  número e  tamanho dos megacariócitos com núcleo 
hiperlobulado. Sem aumento significativo da eritropoese ou desvio à esquerda 
dos granulócitos e discreto aumento (grau 1) da fibrose reticulínica

3. Ausência de critérios pela OMS para LMC BCR/ABL1 +             

4. Presença da mutação do JAK2, CALR ou MPL

Critérios menores

Presença de um marcador clonal ou ausência de evidencia de trombocitose reativa
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Quadro clínico
A forma mais comum de apresentação é assintomática e na maioria 

dos casos, o paciente é diagnosticado pelo hemograma de rotina, que evi-
dencia a plaquetose. Os sintomas, quando presentes, são inespecíficos: 
fadiga, dores em membros inferiores, cefaleia e dor abdominal. Alguns 
pacientes cursam com trombose como sintoma inicial. Os fatores de pior 
prognóstico são18:

• idade > 60 anos;
• histórico prévio de trombose;
• leucocitose ≥ 11 ´ 109/L;
• esplenomegalia.
A análise molecular é realizada para pesquisa da mutação do JAK2 

V617F, que está presente em 45-55% dos pacientes. Naqueles em que a 
mutação é negativa, é feita a pesquisa da mutação do gene CALR e MPL  
(a presença dessas mutações influencia a apresentação clínica e laboratorial)19.

Tratamento
O tratamento está indicado para pacientes considerados de alto risco 

ou que apresentem comorbidades. Não há tratamento curativo, apenas de 
controle dos sintomas e do aumento excessivo da contagem plaquetária. 
Dentre as opções, temos a hidroxiureia, interferon (único capaz de mudar 
o curso da doença) e anagrelide. Alguns estudos mostram a eficácia do 
inibidor do JAK1/2 (Ruxolitinib) em casos de alto risco com resistência ao 
hidroxiureia, porem esse medicamento ainda não tem aprovação formal 
das agências regulatórias para uso nessa condição20.

Mielofibrose Primária (MFP)
Dentre as doenças mieloproliferativas crônicas Ph negativo, a MFP 

compreende a forma mais grave e com maior potencial de evoluir para 
leucemia aguda, podendo ser classificada como primária ou ser secundá-
ria a PV ou TE. Acomete sobretudo indivíduos da sétima década de vida, 
sem prevalência por sexo. A doença caracteriza-se por uma proliferação 
clonal da célula-tronco hematopoética, onde as células anormais liberam 
citocinas inflamatórias e fatores de crescimento, levando a formação de 
fibrose na medula óssea, alteração do estroma e acometimento de órgãos 
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extra medulares, como o baço e fígado21. Essa patologia compreende uma 
diversidade importante do ponto de vista molecular, na qual podemos 
encontrar diferentes mutações genéticas, como no JAK2 V617F (aproxi-
madamente 55% dos casos), CALR (até 20% dos casos) e MPL (até 10% 
dos casos), mutações que alteram a epigenética da célula-tronco hemato-
poiética (EZH2, TET2, ASXL1, DNMT3A, IDH1, IDH2), mutações que 
alteram o splicing do RNA mensageiro (SRSF2, SF3B1 e U2AF1) e outras 
mutações somáticasTP53, NRAS, KRAS e IKZF22. O diagnóstico é confir-
mado por critérios clínico/laboratoriais, conforme a OMS (Tabela 21.8).

Tabela 21.8: Critérios diagnósticos pela OMS – MFP

Critérios principais

1. Proliferação e atipia da série megacariocítica, acompanhado de fibrose reticulínica grau 2 ou 3  

2. Ausência de critérios para PV, TE, LMC, SMD ou outras neoplasias mieloides

3. Presença da mutação do JAK2, CALR ou MPL, ou, na ausência dessas mutações, 
presença de um marcador clonal ou ausencia de mielofibrose reativa

Critérios menores

Presença de pelo menos 1 dos abaixo, confirmado em 2 momentos consecutivos: 

a. anemia não atribuída a outras comorbidades

b. leucocitose ≥ 11 ´ 109/L

c. esplenomegalia palpável

d. DHL elevado

e. leucoeritroblastose

Quadro clínico
Os sintomas estão relacionados com o grau de anemia e esplenomega-

lia, na maioria das vezes: dor abdominal, saciedade precoce, fadiga exces-
siva, tontura. Outros sintomas, como caquexia, prurido, dor óssea, perda 
ponderal e febre, podem ocorrer. Em geral, o paciente procura o consultó-
rio muito sintomático e com volume abdominal proeminente.
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Escore DIPSS

O escore prognóstico adotado para a MFP é o DIPSS, sendo as va-
riáveis analisadas a idade, presença de sintomas constitucionais, anemia, 
leucocitose e presença de blastos em sangue periférico ao diagnóstico. 
Durante o seguimento do paciente, o escore pode ser reavaliado e, nesses 
casos, podemos incluir outras variáveis:  plaquetopenia, necessidade de 
suporte transfusional de hemácias e cariótipo não favorável (Tabela 21.9). 
Assim, o paciente é estratificado em determinados riscos, conforme a pon-
tuação obtida:

• baixo risco: 0 ponto;
• intermediário 1: 1 ponto;
• intermediário 2: 2-3 pontos;
• alto risco: ≥ 4 pontos.

Tabela 21.9: Escore prognóstico (MFP)

  Variáveis DIPSS DIPSS-plus

1. Idade > 65 anos 1 1

2. Sintomas constitucionais 1 1

3. Hb < 10 g/dL 2 1

4. Leucócitos ≥ 25 ´ 109/L 1 1

5. Blastos em sangue periférico ≥ 1% 1 1

6. Plaquetas < 100 ´ 109/L __ 1

7. Transfusão de hemácias __ 1

8. Cariótipo desfavorável (+8, -7/7q-, i(17q), -5/5q-, 12p-, inv(3), 11q23) __ 1

Tratamento

A estratégia terapêutica adotada baseia-se nos sintomas apresentados 
pelo paciente, sendo a única opção curativa o transplante alogênico de 
medula óssea.

• Anemia: o manejo pode ser com reposição de eritropoietina, corti-
coterapia (em curto período de tempo, o corticoide pode ser efeti-
vo) e transfusão de hemácias. A associação do danazol a terapia de 
escolha também pode ser uma opção pois ele estimula a eritropoese 



208 Guia de Bolso de Hematologia – 2a Edição

em pacientes com anemia refratária23. Os agentes antiangiogênicos 
e imunoestimuladores (talidomida, lenalidomida) podem levar a al-
terações no microambiente da medula óssea, auxiliando na melho-
ra da anemia e outros fatores associados, como trombocitopenia e 
aumento do baço.

• Esplenomegalia: hidroxiureia, alquilantes orais (bussulfano, melfa-
lano), interferon alfa metotrexate são opções terapêuticas, O Ruxo-
litinib (primeiro inibidor do JAK1/2 no mercado) tem como ação 
a regulação de citocinas pró-inflamatórias e redução do tamanho 
do baço24. É medicação de escolha para pacientes com MF risco 
intermediário-2 ou alto, para pacientes com muitos sintomas e para 
pacientes com esplenomegalia volumosa. Esplenectomia e radiote-
rapia esplênica são métodos considerados paliativos para casos com 
esplenomegalia volumosa e refratária a terapia medicamentosa. 

• Transplante de medula óssea: atualmente considerado uma modali-
dade curativa, é reservado para pacientes estratificados como risco 
intermediário 2 ou alto risco e que tenham um performance status 
bom o suficiente para ser submetido ao transplante. Pacientes po-
dem ser tratados com o inibidor de JAK2 ruxolitinib antes do trans-
plante para diminuição do baço e melhora do estado geral. 
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