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As síndromes de falência medular hereditária (SFMH) são distúrbios genéticos
caracterizados pela produção inadequada das células sanguíneas. A falência da medula
óssea pode dar origem a uma citopenia isolada (aplasia de células vermelhas puras,
neutropenia ou trombocitopenia) assim como pode apresentar-se como uma
pancitopenia (1,2). Diferentes doenças compõem este grupo, sendo as mais importantes
a anemia de Fanconi, a disceratose congênita, a anemia de Blackfan Diamond e a
síndrome de Shwachman Diamond (SDS) (1).
Malformações congênitas e/ou doenças hematológicas malignas podem estar
associadas. Neste sentido

algumas SFMH podem ser diagnosticadas através da

descoberta inicial de um câncer (principalmente carcinoma escamoso de cabeça e
pescoço ou ginecológico) mesmo sem apresentar alterações no exame físico ou no
hemograma (3,4) .
Atualmente o transplante de célula tronco hematopoiética (TCTH) é a única
opção curativa para as complicações hematológicas relacionadas a estas doenças (1).
Pacientes com SFMH devem ser acompanhados por toda a vida com o objetivo de
prevenir ou detectar precocemente alterações que sejam passiveis de tratamento uma
vez que o TCTH corrige apenas as alterações hematologicas mantendo-se assim os
outros acometimentos relacionados as síndromes. Neste sentido o conhecimento da
predisposição ao câncer presente nessas doenças direciona o cuidado e seguimento a
longo prazo. (2,3). Recomenda-se também que todo paciente jovem com hipoplasia ou
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aplasia de medula óssea deve realizar a pesquisa de quebras cromossômicas (teste do
diepoxibutano ou mitomicina) para afastar anemia de Fanconi assim como a pesquisa
do tamanho dos telômeros para descartar disceratose congênita, mesmo na ausência de
anormalidades no exame físico. O diagnóstico precoce e correto é importante, pois
implica em tratamento apropriado e antecipação das possíveis complicações (4).

Anemia de Fanconi
A anemia de Fanconi (AF) é a falência medular hereditária mais comum. Ela é
geralmente herdada de maneira autossômica recessiva e caracterizada por uma falência
progressiva de medula óssea, anormalidades congênitas e uma grande predisposição ao
desenvolvimento de mielodisplasias (MDS), leucemias agudas e tumores de cabeça e
pescoço (5). Até o momento, 22 genes foram identificados relacionados a doença e
todos eles atuam em uma importante via de reparo do DNA. As mutações em qualquer
um destes genes alteram o reparo normal do DNA, levam a uma instabilidade
cromossômica e resultam clinicamente nas malformações congênitas, risco de câncer e
toxicidade elevada aos agentes alquilantes (6,7).
Tratamento
O único tratamento com perspectiva de cura hematológica na AF é o TCTH
alogênico. Este procedimento é indicado quando o paciente desenvolve sinais de
falência medular e deve ser realizado, preferencialmente, antes do início das transfusões
e antes do desenvolvimento de síndromes mielodisplásicas (SMD) ou leucemia (8).
Os melhores resultados com o TCTH são obtidos nos pacientes jovens
transplantados em fase de aplasia e com doadores aparentados ou não aparentados
totalmente compatíveis. Nestes pacientes a sobrevida é de aproximadamente 90% e não
há necessidade da inclusão de radioterapia nos regimes de condicionamento (9,10).
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Pacientes adultos apresentam uma sobrevida menor uma vez que são
transplantados em fase mais avançada da doença e pela maior incidência de DECH.
Nestes casos os regimes de condicionamento geralmente fazem uma associação de
ciclofosfamida, fludarabina e ATG (11).
Nos pacientes com MDS ou leucemia, os resultados são inferiores e existe uma
tendência ao uso de quimioterapia com esquema FLAG seguido do transplante em fase
de aplasia (12,13). Destaca-se ainda que a presença de alterações clonais principalmente
aquelas que envolvem os cromossomos 3 e 7 são consideradas de mau prognóstico e
podem indicar uma evolução mais precoce para MDS ou leucemia (5,14).
Pacientes sem doadores aparentados ou não aparentados compatíveis, que
apresentem pancitopenia grave sem resposta ao uso de andrógenos, assim como
pacientes em fase avançada da doença (MDS/LMA) podem se beneficiar de tratamentos
alternativos que devem ser realizados em centros especializados (15,16).
A AF é uma doença sistêmica e as anormalidades congênitas, complicações
endocrinológicas, reprodutivas, hemossiderose e as complicações decorrentes do TCTH
devem ser acompanhadas por toda a vida. O risco de câncer é extremamente elevado
nesta doença, independentemente da realização do TCTH. Existe uma forte
recomendação para que os pacientes com AF não fumem, não ingiram bebidas
alcoólicas, evitem exposição solar e mantenham uma boa higiene oral. Todos os
pacientes devem ser avaliados no mínimo a cada seis meses com o objetivo de detectar
precocemente o câncer, principalmente em cavidade oral. As mulheres devem realizar o
exame preventivo de câncer cervical e todos os pacientes devem receber a vacina contra
o vírus HPV a partir dos nove anos de idade (17–19).
O tratamento de suporte para os pacientes com falência medular sem doadores
familiares compatíveis concentra-se no uso de andrógenos e transfusões sanguíneas. A
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oximetolona é atualmente menos utilizada pela dificuldade de acesso a esta medicação e
a dose recomendada é de 1-3 mg/kg/dia. O danazol apresenta um menor efeito
virilizante nas meninas e a dose recomendada é de 2,5-5 mg/kg/dia. Recomendamos que
seja utilizada a menor dose possível para atingir a resposta hematológica desejada. A
função hepática deve ser avaliada regularmente e uma ecografia abdominal deve ser
realizada a cada seis meses. Aproximadamente 50% dos pacientes apresentam resposta
hematológica adequada após o início do uso de andrógenos. Geralmente não utilizamos
andrógenos nos pacientes que tem um quadro de mielodisplasia ou apresentam
alterações citogenéticas (9,20,21)
O TCTH não aparentado deve ser indicado para os pacientes que não apresentaram uma
resposta aos andrógenos ou para aqueles que apresentarem toxicidade importante após o
início desta medicação. (4, 17)

Recomendações para o TCTH na AF

1 - Fonte de células-tronco:
Recomendada-se a medula óssea. As células-tronco de sangue periférico devem ser
evitadas pelo alto risco de DECH assim como as células de cordão umbilical (não
aparentado) devido aos altos índices de rejeição e DECH. Se esta opção for selecionada
sugerimos que seja utilizado o regime de condicionamento de publicado pelo grupo de
Minnesota (Grau de recomendação: 1 C).

2 - Cuidados suportivos:
- Aciclovir 250 mg/m2 de 8/8 horas iniciando no D-1. Outros antibióticos profiláticos de
acordo com a rotina de cada serviço.
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- Sulfametoxazol + trimetropin: profilaxia de acordo com a rotina do serviço. Atenção,
não suspendemos esta medicação no período da neutropenia nos transplantes não
aparentados ou haploidênticos.
- Ursacol 10-15 mg/kg/dia divididos em três doses desde o internamento. Indicado para
os pacientes transfundidos previamente e/ou para aqueles que já internam com
toxicidade hepática relacionada ao uso de andrógenos.

3 - Paciente em fase de aplasia com doador aparentado idêntico compatível 8/8
(lócus A, B, C e DR) ou 10/10 (lócus A, B, C, DR e DQ): (1B).
Condicionamento:
- Ciclofosfamida (CFA) 60 mg/kg (divididos em 4 dias: D-6, -5, -4, -3)
- Mesna, 160% da dose da CFA, divididos em 5 doses (0, 3, 6, 9 e 12 horas após
CFA).
- A ATG de coelho deverá ser acrescentada na dose de 5 mg/kg (dividida em
três dias: D-3, D-2 e D-1), nos pacientes com idade igual ou superior a 11 anos
de idade, com o objetivo de diminuir a incidência e a gravidade da doença do
enxerto contra o hospedeiro (DECH).

4 - Paciente em fase de aplasia com doador não aparentado (NAP) idêntico
compatível 8/8 (lócus A, B, C e DR –alta resolução) ou 10/10 (lócus A, B, C, DR e
DQ – alta resolução).
Condicionamento:
- CFA 60 mg/kg (divididos em quatro dias: D-6, D-5, D-4, D-3).
- Mesna, 160% da dose da CFA, divididos em 5 doses (0, 3, 6, 9 e 12 horas após
CFA).
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- Fludarabina 125 mg/m2 (divididos em 5 dias: D-6, D-5, D-4, D-3 D-2).
- ATG de coelho 5 mg/kg (dividida em três dias: D-3, D-2 e D-1).

5 - Pacientes em fase de MDS e/ou LMA com doadores aparentados ou não
aparentados totalmente compatíveis: (doador 10/10 – lócus A, B, C, DR e DQ).
Dependendo das condições clínicas e da fase da doença, esses pacientes podem ser
encaminhados para o transplante sem tratamento quimioterápico prévio. Nos pacientes
com carga tumoral importante e com bom performance sugerimos fazer o esquema
FLAG seguido pelo TCTH aparentado ou não aparentado em fase de aplasia. Vale
ressaltar que o uso de ciclofosfamida isolada ou em associação com fludarabina e/ou
ATG não parece ser suficiente para erradicar a doença nestes pacientes. Vários
esquemas tem sido propostos e os esquemas mais recentes fazem uma associação de
fludarabina, ciclofosfamida, irradiação corporal total com ou sem ATG (12,22).

6 - Imunoprofilaxia da DECH (1C):
- TCTH aparentado ou não aparentado compatível com fonte de células da
medula óssea: ciclosporina (CSA) + metotrexato (MTX) ou CSA e Micofenolato
Mofetil (MMF)
- TCTH aparentado ou não aparentado compatível com fonte de células do
sangue de cordão umbilical: CSA + MMF ou CSA + corticoide.
- CSA: A partir do D-1, fazer 3 mg/kg/dia (divididos em duas doses, infusão de
duas horas EV) mantendo nível sérico entre 200 - 300. Quando tolerado, passar
para VO (divididos em duas doses), monitorando nível sérico semanal e depois
mensalmente. A CSA deve ser mantida por seis meses e a seguir iniciar com
redução lenta em três meses na ausência de DECH.
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- MTX: 15 mg/m2 D+1 e 10 mg/m2 nos D+3, +6 e +11 (EV).
- MMF: A partir do dia zero: 15 mg/kg/dose EV de 8/8 horas (dose máxima de 1
g de 8/8 horas). Na maioria dos pacientes, o MMF poderá ser iniciado por VO
ou VSNG mas recomendamos que exista o MMF EV disponível na
eventualidade do paciente apresentar diarreia ou mucosite importante impedindo
a absorção adequada da medicação.
- Metilprednisolona: A partir do dia zero: 1 mg/kg/dia divididos em duas doses
diárias. Iniciar redução após duas semanas de uso e retirar em aproximadamente
30 dias.

7 - Observações:
- Aproximadamente 70% dos pacientes com AF desenvolvem hipertensão
durante o transplante. A droga e escolha é a anlodipina. Uma atenção especial
deve ser dada aos pacientes com AF que tem rins únicos ou outras anomalias
renais.

Disceratose congênita
A disceratose congênita (DC) é uma doença rara e heterogênea geralmente caracterizada
por uma falência medular progressiva associada a uma maior predisposição ao
desenvolvimento de doenças onco-hematológicas. A forma clássica da DC é
caracterizada pela tríade: hiperpigmentação reticular da pele, distrofia ungueal e
leucoplasia (23–25). As anormalidades hematológicas são comuns, afetando
aproximadamente 80-90% dos pacientes até os 30 anos de idade. Estes pacientes
também podem apresentar fibrose pulmonar e alterações neurológicas com consequente
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aumento de morbidade (26) A DC possui duas variações distintas e graves: a síndrome
de Hoyeraal-Hreidarsson (SHH) e a síndrome Revesz (SR) (24,27).
A SR corresponde a 4% dos casos de DC da literatura e o diagnóstico é
realizado geralmente antes dos dois anos de idade. Estas crianças apresentam
retinopatia, retardo intrauterino com baixo peso ao nascimento, aplasia medular grave
precoce associado a retinopatia exudativa bilateral e calcificação em sistema nervoso
central identificada em tomografia de crânio (24)
A SHH corresponde a 5% dos casos de DC da literatura. Os pacientes
apresentam microcefalia (hipoplasia cerebelar), atraso no desenvolvimento neurológico,
imunodeficiência combinada e aplasia medular precoce e grave (24)
A DC representa o protótipo das doenças causadas pelo encurtamento excessivo
dos telômeros, os quais são importantes para manutenção da integridade cromossômica.
Pesquisa do comprimento telomérico deve sempre ser realizado para a confirmação
diagnóstica da DC, assim como pesquisa das principais mutações (DKC1, TERC, TERT,
NOP10, NHP2, TINF2, TCAB1, CTC1, RTEL1 e ACD) envolvidas nesta doença
(28,29).

Tratamento
Os pacientes que evoluem para falência medular podem apresentar benefício do
tratamento com andógenos. Recomenda-se uso de danazol ou oximetolona
(Hemogenin). Deve-se orientar o paciente e seus familiares sobre os possíveis efeitos
colaterais de virilização. A resposta geralmente é atingida após três meses do tratamento
com diminuição ou parada da necessidade transfusional podendo ainda apresentar
aumento dos valores hematimétricos próximo da normalidade. Deve-se realizar controle
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da função hepática e controle radiológico com ultrassom abdominal (fígado) a cada seis
meses (30,31).

Recomendações para o TCTH na DC
1 - Em relação a fonte de células-tronco, profilaxia da DECH e cuidados suportivos:
seguir as mesmas orientações dos pacientes com AF. Assim como na AF, estes
pacientes têm um risco elevado de câncer e devem ser orientados em relação ao fumo,
álcool, higiene oral, cuidados com o sol e outros exames preventivos. Os pacientes e
seus familiares também devem ser alertados (antes do TCTH) quanto ao risco de
desenvolvimento de fibrose pulmonar ou hepática assim como as outras complicações
relacionadas à DC (17,32)

2 - TCTH com doadores aparentados ou não aparentados compatíveis (2C)
Condicionamento (2C):
- CFA 60 mg/kg (divididos em 4 dias: D-6, D-5, D-4, D-3).
- Mesna, 160% da dose da CFA, divididos em 5 doses (0, 3, 6, 9 e 12 horas após
CFA).
- Fludarabina 125 mg/m2 (divididos em 5 dias: D-6, D-5, D-4, D-3 D-2).
- ATG de coelho 5 mg/kg (dividida em três dias: D-3, D-2 e D-1).

Síndrome de Shwachman-Diamond
A Síndrome de Shwachman-Diamond (SSD) é uma doença rara, herdada de maneira
autossômica recessiva e caracterizada por disfunção exócrina do pâncreas, citopenias
(principalmente a neutropenia), anormalidades esqueléticas (disostose metafisária) e
uma predisposição ao desenvolvimento de MDS ou leucemia aguda (2,33). A
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esteatorreia é característica marcante da doença e a pesquisa de gordura nas fezes deve
ser realizada assim que houver a suspeita do diagnóstico. Infelizmente, no Brasil, ainda
existem poucos casos diagnosticados. É importante lembrar que o diagnóstico é
confirmado através da pesquisa de mutações bialélicas no gene SBDS em 90% dos casos
(33).

Tratamento
O TCTH alogênico aparentado ou não aparentado compatível é o único
tratamento com possibilidade de cura para os pacientes que desenvolvem pancitopenia,
MDS ou leucemia (3B). Os melhores resultados são obtidos em pacientes em fase de
aplasia de medula e o regime de condicionamento recomendado é o de intensidade
reduzida (34,35)

Recomendações para o TCTH na DC (3B)
1 - Em relação a fonte de células-tronco, profilaxia da DECH e cuidados suportivos:
seguir as mesmas orientações dos pacientes com AF.

2 - Melhores resultados se TCTH em fase de aplasia. Também indicado para fase de
MDS/LMA com piores resultados.

3 - TCTH com doadores aparentados ou não aparentados compatíveis (3B)
Condicionamento:
CFA 120mg/kg + Fludarabina 125mg/m2 + ATG 5mg/kg

Anemia de Blackfan-Diamond
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A anemia de Blackfan Diamond (ABD), é

uma hipoplasia eritroide congênita

caracterizada por anemia macrocítica com ausência de precursores eritroides,
anormalidades físicas e predisposição ao câncer. Embora o mecanismo exato da falência
eritroide seja desconhecido, acredita-se que um defeito na biogênese ou função dos
ribossomos seja a principal causa da DBA (36,37).
Ao redor de 50% das crianças apresentam ao menos um defeito congênito,
porem mais brando que o fenótipo da AF ou da DC. A baixa estatura é o achado clínico
mais frequente, seguido de anormalidades crânio-faciais e de membros superiores
(polegar: trifalange, bífido, subluxado). A fenda labial ou palatina pode estar presente
em menos de 5% dos pacientes (38–40)
Os pacientes com ABD tem um risco aumentado de câncer e devem ser
orientados e acompanhados por toda a vida (41)

Tratamento
Aproximadamente 80% dos pacientes apresentam resposta inicial ao tratamento
com corticoide, mas somente 20% atingem total independência transfusional. A
resposta ocorre ao redor de quatro a seis semanas. A dose de prednisona recomendada é
de 2 mg/kg durante quatro semanas e essa dose deve ser reduzida progressivamente até
uma quantidade mínima necessária para a independência de transfusões (não exceder
0,5 mg/kg/dia). Se não houver resposta, pode-se tentar um novo curso de tratamento
após 12-18 meses. Vale ressaltar que o tratamento com corticoide deve ser evitado em
crianças abaixo de um ano de vida. Neste período, estes pacientes devem ser tratados
com transfusões sanguíneas (38,40)

Recomendações para o TCTH na ABD
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O TCTH alogênico aparentado (2A) ou não aparentado (2B) totalmente
compatível está indicado quando não houver resposta ao tratamento com corticoide. O
regime de condicionamento habitualmente utilizado é mieloablativo. Atualmente existe
uma tendência na substituição da ciclofosfamida pela fludarabina para diminuir a
toxicidade hepática (40,42,43)

1 - A fonte de células-tronco recomendada é a medula óssea. O sangue de cordão
umbilical tem bons resultados apenas nos transplantes aparentados compatíveis.

2 - Busulfan EV e dose baseado no peso. Ideal nível sérico.

3 - Em relação aos cuidados suportivos: seguir as mesmas orientações dos pacientes
com AF.

4 - TCTH com doadores aparentados ou não aparentados compatíveis (3B)
Condicionamento (2C):
- Busulfan 16-20mg/kg EV + Fludara 160mg/m2 + ATG 5mg/kg
- Profilaxia da DECH: ciclosporina e metotrexate

Púrpura amegacariocítica congênita
A púrpura amegacariocítica congênita (PAC) é uma doença autossômica recessiva
caracterizada por uma trombocitopenia grave desde o nascimento. A contagem média
de plaquetas ao diagnóstico é de 21.000/μl e elas apresentam tamanho e morfologia
normais. A avaliação da medula óssea nos bebês com PAC demonstram celularidade
normal com redução isolada ou mesmo ausência de megacariócitos. Alguns pacientes
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podem apresentar malformações congênitas mas não existem alterações características
desta doença. A doença pode ser confirmada com estudo molecular que detecta
mutações envolvendo o receptor TPO c-Mpl (44–46)

Tratamento
O TCTH aparentado (2B) ou não-aparentado (3B) compatível é indicado para os
pacientes com plaquetopenia de alto risco e constitui a única forma de tratamento
curativo para a doença. O regime de condicionamento sugerido é o mieloablativo
com bussulfano, Fludarabina e ATG (47,48).

Recomendações para o TCTH na PAC
1 - A fonte de células-tronco recomendada é a medula óssea.

2 - Busulfan EV e dose baseado no peso. Ideal nível sérico.

3 - Em relação aos cuidados suportivos: seguir as mesmas orientações dos pacientes
com AF.

4 - TCTH com doadores aparentados (3A) ou não aparentados compatíveis (3B)
Condicionamento:
- Busulfan 16-20mg/kg EV + Fludara 160mg/m2 + ATG 5mg/kg
- Profilaxia da DECH: ciclosporina e metotrexate

Conclusão
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Em resumo sabemos que o TCTH constitui atualmente a única opção curativa para
as complicações hematológicas relacionadas as SFMH. Orientamos que todos os
pacientes transplantados sejam acompanhados por toda a vida com o objetivo de
prevenir ou detectar precocemente alterações decorrentes não apenas do TCTH
como também da doença de base. Neste sentido especial atenção deve ser dado ao
surgimento de doenças oncológicas.
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