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Resumo
A Síndrome Mielodisplásica (SMD) é uma desordem clonal que se caracteriza
por citopenias, displasia em uma ou mais linhagens celulares, hematopoese
ineficaz e dependendo do seu subtipo, pode ter a presença de blastos, estando
associada a alterações genéticas com frequência. Utilizamos a classificação da
OMS 2008 associada, mais frequentemente, a estratificação de risco através
do R-IPSS, que se divide em cinco grupos prognósticos. A despeito de ter sido
revisada em 2012 ainda não abrange completamente a complexidade da
evolução clínica da SMD. O transplante de células-tronco hematopoiéticas
(TCTH) é a única opção curativa disponível, devendo ser inicialmente
considerado o TCTH alogênico mieloablativo para pacientes com idade inferior
a 60 anos, de alto risco, que possuam um doador aparentado HLA idêntico.
Nos pacientes sem doador HLA idêntico, devemos buscar doador não
aparentado. Nos pacientes idosos, com idade superior a 60 anos, o TCTH
alogênico com condicionamento de intensidade reduzida (CIR) torna-se uma
alternativa, pois os estudos demonstram que a idade isoladamente não deve
ser considerada uma contraindicação. A utilização da azacitidina no pré e pósTCTH tem sido efetiva tanto na espera da busca por doador como contribuindo
com sua ação imunomoduladora na manutenção da quimera.

Introdução
A Síndrome Mielodisplásica (SMD) é uma desordem clonal que se caracteriza
por citopenias, displasia em uma ou mais linhagens celulares, hematopoese
ineficaz e dependendo do seu subtipo, pode ter presença de blastos, estando
associada a alterações genéticas com frequência. Em aproximadamente 30%
dos casos pode evoluir para leucemia mieloide aguda. Em termos de
patogênese1, 2, 3, devemos citar a perda da capacidade de diferenciação celular
e vantagens na proliferação de células imaturas através de inúmeros
mecanismos que envolvem, por exemplo, a hipermetilação do DNA, a
desacetilação de histonas, alteração da angiogênese e o comprometimento da
adesão celular e do sistema imune.
Entre os possíveis fatores de risco para a ocorrência de SMD está o uso de
agentes genotóxicos tais como: benzeno, agrotóxicos e solventes. Também
são relevantes o tabagismo, história familiar de neoplasias hematológicas e
desordens hereditárias (Anemia de Fanconi, Disqueratose congênita e
Síndrome de Blackfan-Diamond).

Do ponto de vista epidemiológico, trata-se de patologia de idosos, com idade
média de diagnóstico de 70 anos, sendo menos frequente na infância e nos
adultos jovens.
O diagnóstico diferencial deve ser feito com as falências medulares, síndromes
mieloproliferativas agudas e crônicas, citopenia refratária de significado
indeterminado4, 5, 6, 7, 8, 9, doenças virais e uso de drogas mielossupressoras.

Classificação e Estratificação Prognóstica:
O detalhamento na classificação é muito importante, pois é determinante na
definição da conduta inicial e no prognóstico da doença. Atualmente,
utilizamos a classificação da OMS 200810, 11, 12, 13, 14.
A estratificação de risco na SMD pode ser realizada através de diferentes
scores, tais como, o IPSS, o WPSS, o MD Anderson Score e através do RIPSS15, 16, 17. Este último é o mais utilizado e se divide em cinco grupos
prognósticos (Muito Bom, Bom, Intermediário, Ruim e Muito Ruim), no qual a
citogenética é determinante para classificação. A despeito de ter sido revisado
e ser mais refinado nas alterações citogenéticas, ainda assim, não abrange
totalmente a complexidade da estratificação desta patologia, pois não
considera a fibrose medular e a presença de mutações prognósticas, dentre as
mais relevantes temos TP53, RUNX1, ASXL1, EZH2, ETV6 , TET2 e DNMT318,
19, 20, 21
. Sabemos que, muitas vezes, pacientes classificados como baixo risco,
tem uma evolução ruim, em função da elevada necessidade transfusional22
que, se não resolvida, pode levá-lo a êxito letal.
Tratamento:
A base racional do tratamento está pautada na estratificação de risco do
paciente em baixo risco (BR) ou alto risco (AR).
Nos pacientes classificados como de baixo risco no IPSS e no R-IPSS, que não
são dependentes de transfusão, a conduta deve ser conservadora. O
tratamento clínico, caso necessário, é a melhor opção, tendo como base o uso
de eritropoetina e quelantes de ferro oral caso haja ferritina > 1000 ng/mL ou
mais de 20 transfusões.
Indicação de TCTH alogênico em SMD:
O TCTH alogênico ainda é o único procedimento curativo, porém algumas
questões se impõem diante desta afirmativa: quem e quando. Uma vez que a
maioria desses pacientes são idosos e com comorbidades, muitos são
inelegíveis para o TCTH. Podemos utilizar o índice de comorbidades HCT-CI23,
24, 25
e a estratificação prognóstica para poder auxiliar nessa difícil decisão.
Cutler CS. et al através da análise de Markov determinou que devem ser
considerados elegíveis ao TCTH alogênico precocemente os pacientes
classificados como alto risco, se utilizado o IPSS como instrumento
prognóstico25.

Além de que alguns pacientes classificados como BR pelo IPSS ao se utilizar o
R-IPSS foram reclassificados como alto risco, a presença de outros fatores de
mau prognóstico, tais como fibrose medular, positividade do CD34 na
imunohistoquímica ou presença de mutações de mau prognóstico, podem ser
consideradas no momento da decisão clínica para a implementação de uma
terapêutica mais agressiva como o uso de agentes hipometilantes e o TCTH
alogênico.
O TCTH alogênico mieloablativo deve ser considerado para pacientes com
idade inferior a 60 anos que possuam um doador aparentado HLA idêntico.
Nos pacientes idosos, com idade superior a 60 anos, o TCTH alogênico com
condicionamento de intensidade reduzida (CIR) torna-se uma alternativa, pois
os estudos demonstram que a idade isoladamente não deve ser considerada
uma contraindicação. Com a possibilidade do CIR e a incapacidade de cura
com quimioterápicos a despeito do aumento de sobrevida26, cada vez mais,
nos deparamos com o dilema da indicação do TCTH alogênico em idosos.
Nos pacientes de AR, a terapia hipometilante deve ser considerada na primeira
abordagem, sendo a azacitidina a droga de escolha com nível de evidência 1A
segundo o Guidelines NCCN versão 1.2016. Esta droga pode ser utilizada no
pré-TCTH enquanto se busca um doador compatível.
Nos pacientes com indicação incontestável de TCTH alogênico e ausência de
um doador aparentado, devemos iniciar a busca por doadores não
aparentados. Conforme dados retrospectivos do CIBMTR27, 28, corroborados
pelos dados do EBMT29, este procedimento não deve ser desconsiderado, visto
a análise de sobrevida em 4 anos semelhante aos dos pacientes submetidos
ao TCTH com doador aparentado.
A possibilidade de utilização de células do cordão umbilical deve ser
considerada principalmente em pacientes pediátricos. Além da recidiva de
doença, o elevado índice de falha de enxertia deve ser ponderado, sendo mais
recentemente proposto uma monitorização precoce do quimerismo como forma
de melhor acompanhamento desta complicação30.
Estratégias Pós TCTH alogênico:
A recaída da SMD pós TCTH alogênico é uma preocupação, principalmente,
nos pacientes submetidos ao TCTH com CIR. Tem sido associada a uma
sobrevida diminuída em 2 anos, tendo como fatores prognósticos a presença
de DECH aguda e a recaída nos primeiros 6 meses pós TCTH. A infusão de
linfócitos do doador e um segundo TCTH alogênico são opções neste contexto,
quando possíveis31.
A azacitidina passou a ter importante papel no pós-TCTH32 por sua ação
imunomoduladora e pela capacidade de elevar os Linfócitos T-reg33, com o
intuito de manter a remissão. Alguns trabalhos32 propõem que quando houver

indício de perda de quimerismo, a azacitidina possa ser iniciada de forma
precoce sendo capaz de evitar a recaída de doença. O uso da azacitidina pósTCTH pode ser uma alternativa para aumentar a ação do enxerto versus
leucemia, sem aumentar a DECH
Conclusão
O curso crônico de alguns pacientes com SMD e a mortalidade relacionada ao
transplante (TRM) levam à relutância em oferecer tal procedimento mais
precocemente, porém este retardo pode comprometer as chances de sucesso.
Devemos nos cercar de critérios para esta decisão, lembrando a utilização do
índice de comorbidade específico para o TCTH e a estratificação de risco. A
possibilidade da utilização de condicionamento de intensidade reduzida
diminuiu a TRM, permitindo que se possa vislumbrar este procedimento para
pacientes antes considerados inelegíveis. O IPSS e o R-IPSS são parâmetros
úteis para guiar a decisão clínica para se decidir o TCTH alogênico,
principalmente em pacientes com doador HLA compatível. Segundo dados do
NCCN, nos pacientes de AR a sobrevida é melhor se o transplante for
precocemente realizado.
Já nos classificados como BR devemos nos cercar do maior refinamento
prognóstico possível para tomar essa decisão. A valorização das mutações,
especialmente p53, TET2, DNMT3, ASXL1 têm sido cada vez mais relevante
como fator prognóstico para tratamento, indicação de transplante e por vezes
seguimento de doença residual mínima. A mutação do p53 especificamente
confere fator prognóstico independente, associa-se a cariótipo complexo e
quando presente conjuntamente com a deleção do 5q, tem sido relacionada à
perda de resposta a lenalidomida e confere mau prognóstico mesmo com o
transplante.
Com o conhecimento que temos hoje, o TCTH alogênico para SMD é uma
opção, podendo ser realizado em pacientes idosos, com níveis aceitáveis de
mortalidade e morbidade relacionada ao transplante. A decisão de quando
realizar o TCTH deve ser baseada nas comorbidades do paciente e nos fatores
preditivos da doença, sempre avaliando risco benefício entre o transplante e as
outras opções de tratamento.
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