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RESUMO 

 

O estudo teve como objetivo avaliar a resposta à Eritropoetina no tratamento de 

pacientes portadores de Síndrome Mielodisplásica (SMD). Durante a anàlise de 

variáveis que poderiam estar implicadas nessa resposta, foi possível estabelecer 

uma forte associação (Phi e Cramer’s V de 0,67) (p = 0,000) entre os pacientes que 

respoderam ao tratamento com eritropoetina e não eram dependentes transfusionais 

e entre os que não responderam ao tratamento e eram dependentes transfusionais. 

A hemoglobina pré tratamento apresentou uma mediana de 10,3 g/dl para os 

pacientes que responderam a eritropoetina e de 7,2 g/dl para os pacientes que não 

responderam à eritropoetina (p = 0,001). A ferritina, dentre o grupo que apresentou 

resposta a EPO, tinha uma mediana de 297 ng/ml comparada a mediana de 653 

ng/ml para o grupo que não respondeu ao tratamento (p = 0,033). Os pacientes que 

responderam a EPO apresenetaram sobrevida media de 2376 dias (95% IC 2031 a 

2722) e os que não responderam, 1470 (95% IC 1184 a 1757) (p = 0,035), 

corroborando que resposta ao tratamento é capaz de alterar sobrevida de pacientes 

com SMD de baixo risco. Diante disso, concluimos que os níveis de concentração de 

hemoglobina baixos, os níveis de ferritina elevados e a dependência transfusional 

tem um impacto negativo na resposta à eritropoetina. 

 

Palavras-chave: Eritropoetina. Transfusão de sangue. Anemia. Síndrome 

Mielodisplásica. 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the response to erythropoietin in the treatment of 

patients with Myelodysplastic Syndromes (MDS). During the analysis of variables that 

could be involved in this response, it was possible to establish a strong association 

(Phi and Cramer's V of 0.67) (p = 0.000) among patients who responded to treatment 

with erythropoietin and were not transfusion dependents and between those who did 

not respond to treatment and were transfusion dependents. The pretreatment 

hemoglobin showed a median of 10.3g/dl for patients who responded to 

erythropoietin and 7.2g/dl for patients who did not respond to erythropoietin (p = 

0.001). Ferritin among the group with EPO response had a median of 297 ng/ml 

compared to a median of 653 ng/ml for the group that did not respond to treatment (p 

= 0.033). Patients who responded to EPO presented media survival of 2376 days 

(95% CI 2031-2722) and non-responders, 1470 (95% CI 1184-1757) (p = 0.035), 

corroborating that response to treatment is able to change survival of patients with 

low risk MDS. Thus, we conclude that the concentration levels of low hemoglobin, 

high ferritin levels and transfusion dependence has a negative impact on the 

response to erythropoietin. 

 

Keywords: Erythropoietin. Blood transfusion. Anemia. Myelodysplastic Syndromes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome Mielodisplásica (SMD) é um grupo heterogêneo de doenças 

clonais das células progenitoras hematopoiéticas. A falência medular decorre da 

apoptose das células hematopoiéticas, da proliferação celular inadequada do clone 

neoplásico e da hematopoese ineficaz. Esta última condição é caracterizada por 

citopenia (s) periférica (s), displasia de uma ou mais linhagens celulares mielóides e 

aumento do risco de desenvolvimento de leucemia mielóide aguda. A anemia e 

dependência transfusional constituem o maior problema dos pacientes com SMD e 

estão associados com uma redução na qualidade de vida, menor sobrevida e 

aumento do risco de progressão da doença para leucemia mielóide aguda. O 

tratamento com agentes estimuladores eritróides é considerado de primeira linha na 

maioria das anemias na SMD. O tratamento com a eritropoetina (EPO), associada 

ou não ao fator estimulador de colônia granulocítica (G-CSF) pode elevar o nível de 

hemoglobina em uma parcela de pacientes com SMD. 

 

1.1  Aspectos gerais das síndromes mielodisplásicas (SMDs) 

 

A Síndrome Mielodisplásica (SMD) é uma doença clonal heterogênea 

caracterizada por hematopoese ineficaz, citopenias periféricas, displasias na medula 

óssea, e um risco aumentado de evolução para Leucemia Mielóide Aguda (LMA) 

(GREENBERG et al., 2012, 2013; MALCOVATI et al., 2011). É a neoplasia primária 

hematológica mais comum em pacientes idosos (> 60 anos) no mundo ocidental 

(ADÈS; ITZYKSON; FENAUX, 2014). Historicamente tem sido caracterizado como 

SMD primária ou “de novo” e SMD secundária, também chamada de SMD 

relacionada à terapia resultante de tratamentos quimioterápicos e/ou radioterápico 

(BANNON; DINARDO, 2016). 

Biologicamente, a SMD ocorre devido ao acúmulo sequencial de lesões 

genômicas nas células tronco hematopoiéticas (CTH) e essas alterações 

determinam a patogênese e a progressão da SMD. A presença de um clone 

neoplásico gera defeitos na maturação, proliferação e apoptose das CTH na medula 

óssea (MO) tornando-a ineficiente para a produção e liberação de células maduras 

saudáveis para o sangue periférico (Figura 1) (HELLSTROM-LINDBERG; 

MALCOVATI, 2008; YOSHIDA, 2007).  
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Figura 1 – SMD como modelo de doença da célula tronco hematopoiética (CTH) 

Fonte: Adaptado de Corey et al. (2007). 

Legenda: a. Esquema da hematopoese no indivíduo normal. b. CTH mutada que podem levar a 

transformação de SMD em LMA. CFU – GM: Unidade formadora de colônia – granulócitos, 

monócitos, CFU – M: Unidade formadora de colônias – megacariócitos, CFU – E: Unidade formadora 

de colônias – eritrócitos. 

 

As causas da SMD são conhecidas em apenas 15% dos casos (ADÈS; 

ITZYKSON; FENAUX, 2014). Em crianças, a predisposição genética é evidente em 

um terço dos casos, inclusive em crianças com síndrome de Down, anemia de 

Fanconi e neurofibromatose (ADÈS; ITZYKSON; FENAUX, 2014; NIEMEWER; 

BAUMANN, 2008). Já em adultos, a predisposição genética é menos comum, mas 

deve ser investigado em adultos jovens ou em famílias com outros casos de SMD, 

LMA ou anemia aplástica (ADÈS; ITZYKSON; FENAUX, 2014; NIEMEWER; 

BAUMANN, 2008). 

Em relação aos fatores ambientais como desencadeadores da SMD, 

podem ser incluídos o uso de quimioterapia prévia, especialmente de agentes 

alquilantes e inibidores da topoisomerase e análogos da radioterapia (ADÈS; 

ITZYKSON; FENAUX, 2014; BOWEN, 2013; IRONS; KERZIC, 2014; STROM; 

VELEZ-BRAVO; ESTEY, 2008). Quanto aos fatores ocupacionais, podemos citar à 

exposição ao benzeno e seus derivados visto que um aumento de casos é relatado 

em trabalhadores agrícolas e industriais (ADÈS; ITZYKSON; FENAUX, 2014; 

BOWEN, 2013). 

A hematopoiese ineficaz gera vários níveis de citopenias no sangue 

periférico, característica clínica mais comum da SMD. Essa condição pode ser 

representada pela presença de anemia, leucopenia e plaquetopenia. Essa condição 
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leva à complicações, prioritariamente associadas à sangramentos, infecções e as 

comorbidades relacionadas à anemia. 

A anemia está presente em mais de dois terços (2/3) dos pacientes ao 

diagnóstico de SMD. Podendo manifestar-se com sinais e sintomas inespecíficos 

que estão relacionados com o grau de anemia. Assim astenia, fraqueza, déficit de 

atenção, tonteira, intolerância aos esforços, angina pectoris e palpitação podem 

estar relacionados com a gravidade dessa citopenia (SANTINI, 2011). 

A otimização da eritropoese, além da eliminação dos sintomas e 

complicações relacionadas à anemia, é o principal alvo terapêutico destes pacientes, 

pois mais de 50% irão apresentar um nível de hemoglobina < 10g/dl (SANTINI, 

2011). Cerca de 80% a 90% dos pacientes com anemia mais grave vão necessitar 

de transfusão de concentrado de hemácias, e como consequência, podem 

desenvolver uma sobrecarga de ferro, que é diretamente proporcional ao grau de 

dependência transfusional (SOUTO, 2006). 

Considerando que na SMD há uma predominância da população idosa, a 

anemia pode conduzir ou piorar comorbidades pré-existentes que podem envolver 

complicações cardíacas, aumento da fadiga, diminuição da qualidade de vida e a 

necessidade crônica de transfusões, e esta última, conduz por si só a complicações 

que estão relacionadas com a sobrecarga de ferro, flutuações nos níveis de 

hemoglobina, risco de reações transfusionais, aloimunização e infecção (SANTINI, 

2011). 

A sobrecarga de ferro é inevitável para os pacientes que são dependentes 

transfusionais. As principais complicações relacionadas a sobrecarga de ferro são 

cardíacas, hepáticas e endócrinas (SOUTO, 2006). Segundo Malcovati et al. (2005) 

a dependência transfusional e sobrecarga de ferro impactam negativamente na 

sobrevida dos pacientes com SMD, principalmente naqueles classificados como 

baixo risco pelo IPSS. 

A neutropenia e plaquetopenia não são tão frequentes como a anemia, 

mas estão presentes neste contexto e trazem suas complicações particulares. 

A neutropenia está associada à um risco maior de infecções. Se faz 

presente quando a contagem de neutrófilos no sangue periférico está abaixo de 

1500/mm3 (KAO; MCMILLAN; GREEMBERG, 2008). Segundo Fenaux e Adès (2013) 

a neutropenia, quando instalada no paciente com SMD classificado como baixo risco 

pelo IPSS, raramente é associada a infecção com risco de vida, isso se o paciente 
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não estiver usando drogas que piorem a condição de neutropenia. Fatores 

estimuladores de colônia granulócitica (G-CSF) e fatores estimuladores de colônias 

de macrófagos granulocítos (GM-CSF) podem ser usados para melhorar os níveis 

de granulócitos no sangue ou quando houver sinais de infecção como febre pode-se 

fazer uso de esquemas de antibiótico (FENAUX; ADÈS, 2013). 

A trombocitopenia se faz presente em cerca de 25% dos casos de SMD, 

embora numa minoria de casos, cerca de 5% a 8%, a trombocitose pode estar 

presente principalmente associado a síndrome 5q- (SWERDLOW et al., 2008). As 

complicações dessa citopenia estão associadas à sangramento. As manifestações 

hemorrágicas podem incluir desde sangramentos cutâneos (petéquia, equimoses) e 

de mucosa, a manifestações mais graves como sangramento de sistema nervoso 

central e se correlacionam diretamente com o grau de trombocitopenia. Pacientes 

com uma contagem de plaquetas no sangue <20.000/mm3 e/ou fenômenos 

hemorrágicos, febre, infecção, tratamento agressivo mieloablativo tem indicação de 

transfusão de plaquetas, não sendo indicado para pacientes com contagem de 

plaquetas igual à 20.000/mm3, a menos que se enquadrem nas situações já citadas 

(SOUTO, 2006). 

O diagnóstico de SMD deve ser realizado avaliando-se o hemograma, 

mielograma, biópsia de medula óssea e cariótipo de células da medula óssea por 

banda-G (GERMING, 2008). O critério morfológico mínimo para o diagnóstico da 

SMD é a presença de displasia em 10% ou mais das células em uma ou mais 

linhagens hematopoiéticas (TEFFERI; VARDIMAN, 2009; SWERDLOW et al., 2008). 

Doenças não clonais reversíveis e outras condições clínicas podem cursar 

com condições laboratoriais e análise medular semelhantes à Síndrome 

Mielodisplásica (SMD). Desta maneira, é de suma importância a exclusão destas 

condições para o seu diagnóstico (MAGALHÃES; LORAND-METZE 2004; TEFFERI; 

VARDIMAN, 2009). A Tabela 1 descreve os passos do protocolo de exclusão que 

deve ser descartado ainda nas fases iniciais da investigação do diagnóstico, 

conforme Quadro 1 (MAGALHÃES; LORAND-METZE, 2004). 
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Quadro 1 – Protocolo de exclusão para Síndrome Mielodisplásica 

SMD – Protocolo de Exclusão 

Deficiências Nutricionais: vitamina B12 e ácido fólico. 

Exposição recente a agentes tóxicos: metais pesados, chumbo, benzeno, produtos 

derivados do petróleo. 

Exposição recente a drogas citotóxicas, fatores de crescimento 

Disfunções endócrinas 

Etilismo 

Disfunções metabólicas: - doença hepática crônica  

                                        - Insuficiência renal 

Doenças inflamatórias crônicas 

Infecções virais: HIV, hepatites, CMV, toxoplasmose, parvovirus B19 

Doenças autoimunes. 

Fonte: Adaptado de Magalhães e Metze (2004). 

 

1.2 Epidemiologia  

 

A SMD é a neoplasia mais comum em idosos acima de 60 anos, pois 

aproximadamente 80% dos pacientes estão acima dessa faixa etária ao diagnóstico 

(STROM; VELEZ-BRAVO; ESTEY, 2008). É rara na infância, observada em menos 

de 5% das neoplasias hematológicas que acometem pacientes com menos de 14 

anos de idade (HASLE, 2003). 

Apesar da SMD está entre as doenças hematológicas mais comuns na 

população idosa, as mudanças na classificação, a falta de inclusão nos registros 

populacionais e a resistências de alguns médicos em coletar medula óssea de 

idosos, comprometem a fidelidade dos dados e dificulta o estabelecimento da 

incidência, e a comparação entre as diferentes frequências populacionais 

(GERMING, 2008; STROM; VELEZ-BRAVO; ESTEY, 2008). A incidência está 

estimada em mais de 25 casos por 100.000 pessoas e aumenta com a idade 

(HELLSTRÖM-LINDBERG; MALCOVATI, 2008). 

Pesquisadores do Estados Unidos, em 2007, relataram uma incidência 

anual de 5,4 a 36,2/100.000 em pessoas de 60 a 84 anos. Segundo os autores, 

86,4% dos pacientes tinham mais de 60 anos e apenas 6% menos de 50 anos (MA 

et al., 2007). De acordo com dados do programa americano SEER (Surveillance, 
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Epidemiology and End Results), cerca de 12000 e 20000 pacientes com SMD são 

diagnosticados por ano nos Estados Unidos e Comunidade Européia, 

respectivamente. Estes dados indicam que existe um número significativamente 

maior de casos de SMD do que de leucemias agudas e de doenças 

mieloproliferativas nessa faixa etária (GERMING, 2008; STROM; VELEZ-BRAVO; 

ESTEY, 2008). 

Magalhães et al. (2010) realizaram o primeiro levantamento de SMD no 

Brasil. Neste estudo foi apresentado o registro Brasileiro de Síndrome 

Mielodisplásica – aspectos demográficos, clínicos-patológicos e terapêuticos em 

centros de atenção terciária, elaborado com base em estudos realizados com 476 

pacientes com SMD em tratamento em 12 centros das regiões Nordeste, Sudeste, 

Sul e Centro-oeste do Brasil, diagnosticados no período de 1o de janeiro de 2003 a 

31 de dezembro de 2007. Um dos principais pontos abordados no estudo mostrou 

que a idade mediana do diagnóstico dos pacientes com SMD foi de 68,3 anos, 

número menor que o observado nos Estados unidos e Europa, mas muito similar ao 

Japão e Coréia. Destes, 50,8% eram mulheres e 86,6% residentes em zona urbana 

(MAGALHÃES et al., 2010). Belli et al. (2015) realizaram o primeiro estudo da 

américa latina que tentou descrever características demográficas, clínicas e 

evolução da doença em pacientes com SMD. Analisaram retrospectivamente 1080 

pacientes entre argentinos, brasileiros e chilenos. Observaram que pacientes 

chilenos eram mais jovens (p= 0,001) e houve uma predominância do sexo feminino. 

 

1.3 Classificação e estratificação de risco 

  

Na tentativa de estimar a sobrevida e o risco de transformação para 

Leucemia Mielóide Aguda (LMA) após o diagnóstico de SMD, vários sistemas de 

classificação foram desenvolvidos. A primeira classificação foi do grupo franco-

americano-britânico – FAB em 1982 que é baseada nas características clínicas, 

morfológicas e na porcentagem de blastos em sangue periférico e medula óssea. 

Esta classificação dividiu em grupos essa síndrome: Anemia Refratária (AR), Anemia 

Refratária com Sideroblástos em Anel (ARSA), Anemia Refratária com Excesso de 

Blastos (AREB), AREB em transformação (AREBt), Leucemia Mielomonocítica 

Crônica (LMMC). Essa classificação é capaz de diferenciar pacientes de baixo risco 

(AR e ARSA) com sobrevida de quatro a cindo anos; risco intermediário (AREB) e 
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alto risco (AREBt) para transformação em leucemia (BENNETT, 1982). No entanto, o 

prognóstico dos pacientes classificados no mesmo subgrupo era muito variável para 

se estimar a sobrevida ou risco de transformação para LMA (MUFTI et al., 2008). 

Em 1999, o comitê de Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs uma 

modificação na classificação FAB, associando a imunofenotipagem e a genética, o 

que incorporou características biológicas e genéticas. Nesta classificação, a maior 

alteração foi a redução do número de blastos para caracterizar a transformação para 

leucemia mielóide aguda (LMA) de 30% para 20% de blastos, exclusão da categoria 

AREBt e LMMC; este último foi considerado como um quadro intermediário entre 

SMD e doenças mieloproliferativas crônicas, junto com a leucemia mielomonocítica 

juvenil e a leucemia mielóide crônica atípica. Também foi criado o subtipo citopenia 

refratária com displasias em múltiplas linhagens (CRDM), com maior grau de 

insuficiência medular e curso mais agressivo. A síndrome 5q- foi definida como um 

novo subtipo e a AREB foi dividida em I e II, de acordo com a porcentagem de 

blastos na medula óssea (JAFFE et al., 2001). Esta classificação foi atualiza da em 

setembro de 2008 e algumas mudanças foram realizadas com o objetivo de diminuir 

o número de pacientes não classificados e gerar categorias mais precisas (Quadro 

2). 
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Quadro 2 – Evolução na classificação da Síndrome Mielodisplásica 

Fonte: Adaptado de Komrokji, Zhang e Bennett (2010). 
Legenda: AR (Anemia Refratária), ARSA (Anemia refratária com sideroblastos em anel), AREB 
(Anemia refratária com excesso de blastos), AREB-t (AREB em transformação), LMMC (Leucemia 
Mielomonocítica Crônica), SMD-U (SMD inclassificável), CRDM (citopenia refratária com displasia de 
multilinhagem), del 5q (deleção 5q isolada), CRDM-AS (CRDM com sideroblastos em anel), LMA 
(Leucemia mielóide aguda), SMD/DMP (SMD/doenças mieloproliferativas), LMMJ (Leucemia 
mielomonocítica juvenil), LMCa (Leucemia mielóide crônica atípica), SMD/DMP-U (SMD/ doenças 
mieloproliferativas inclassificáveis), CRDU (citopenias refratárias com displasia unilinhagem), NR 
(neutropenia refratária), TR (trombocitopenia refratária), SMD/NMP (SMD/neoplasias 
mieloproliferativas), SMD/NMP-U (SMD/neoplasias mieloproliferativas inclassificáveis).  

  

Em 1997 com o objetivo de estratificar os grupos de risco em relação à 

sobrevida global e à tendência para evolução em LMA, foi desenvolvido um novo 

sistema de classificação, o IPSS (International Prognostic Score Systems – IPSS). 

Essa classificação foi derivada de um modelo de progressão baseada em 816 

pacientes com SMD primária avaliados em sete estudos prévios. O sistema de 

pontuação estratifica a porcentagem de blastos da medula óssea medida em quatro 

faixas, o número de citopenias periféricas e o cariótipo em três categorias. O valor 

do IPSS é obtido pela somatória dos valores individuais de três variáveis. Como 

resultado, os pacientes são categorizados/organizados em quatro grupos de riscos: 

baixo (pontuação 0), Intermediário – I (pontuação de 0,5 – 1), Intermediário – II 

(pontuação de 1,5 – 2) e elevado (pontuação > 2,5). Os quatro grupos mostram 

FAB 
(1982) 

OMS 
(2001) 

OMS 
(2008) 

Displasia-
Linhagem 

(OMS 2008) 

% 
Blastos 

MO 

% 
Blastos 

SP 
AR AR 

SMD-U 
CRDM 
del 5q- 

CRDU 
AR 
NR / TR 
CRDM 
del 5q isolada 
SMD-U 

Eritróide 
Não Eritróide 
Eritróide + outra 
Eritróide + mega 
Unilinhagem + 
pancito ou 
CRDM/CRDU com 
1%de blastos no 
SP 

 
< 5 
< 5 
< 5 
< 5 
< 5 

 

 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 

 

ARSA ARSA 
CRDM-AS 

ARSA Eritróide* 
*>15% 
sideroblastos em 
anel 

< 5 
 

< 5 
 

< 1 
 

< 1 
 

AREB AREB-I 
AREB-II 

AREB-I 
AREB-II 

≥ 1 linhagem 
≥ 1 linhagem 

5-9 
10-19 

2-4 
5-19 

AREB-t LMA LMA Mielóide + outra ≥20  
LMMC SMD/DMP 

LMMC 
LMMJ 
LMCa 
SMD/DMP-U 

SMD/NMP 
LMMC 
LMMJ 
LMC BCR/ABL neg 
SMD/NMP-U 

Variável 
(monocitose >1 x 
109/L)  

<20  
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diferenças significativas na sobrevida global e no risco de transformação para LMA. 

A sobrevida média varia de 5,7 anos para pacientes de baixo risco a 0,4 anos para 

pacientes de risco elevado, conforme a Quadro 3 (GREENBERG et al., 1997). 

 

Quadro 3 – Representação das variáveis estabelecidas no IPSS 

 Estratificação de risco / Valor dos escores 

Variável Baixo Intermediário I Intermediário II Alto 

 0 0.5 1.0 1.5 2.0 ≥2.5 

Blastos na MO < 5% 5-10% - 11-20% 21-30% >30% 

Cariótipo* Bom Intermediário Ruim - - - 

Citopenia** 0 ou 1 2 ou 3 - - - - 

Frequência de 

Evolução para 

LMA (%) 

19 30 33 45 

Sobrevida 

média (anos) 

5.7 3.5 1.2 0.4 

Fonte: Adaptado de Greenberg et al. (1997). 
* Cariótipo: Bom= normal ou –Y, del (5q), del (20q); Intermediário = outras anormalidades; Ruim = 
complexos (3 anormalidades) ou alterações do cromossomo 7.  
** Citopenias: contagem de plaquetas < 100.000/ul, hemoglobina < 10 g/dl e neutrófilos. 

 

Em consequência ao IPSS proposto por Greenberg et al. (1997) perder seu 

poder prognóstico no auxílio da intervenção terapêutica, Malcovati et al. (2005) 

estabeleceu um novo sistema de prognóstico, o WPSS (WHO Classification-Based 

Prognostic Scoring System) (Quadro 3). Para o WPSS, foram incluídos novos 

parâmetros moleculares e clínicos, tais como as variáveis obtidas na classificação 

OMS (BRUNNING; ORAZI; GERMING, 2008), as alterações citogenéticas 

estratificadas de acordo com o IPSS (GREENBERG et al., 1997) e dependência 

transfusional (como um indicador de anemia sintomática). Esse mesmo estudo 

mostrou que as concentrações séricas de hemoglobina sanguínea e consequente 

dependência transfusional impactaram na sobrevida global (valores de p no intervalo 

de 0,04 a <0,001), de modo que pacientes que eram dependentes transfusionais 

tiveram uma sobrevida mais curta do que os que não eram dependentes de 

transfusão. O mesmo aconteceu quando se analisou a sobrevida livre de doença 

(p<0,001) (MALCOVATI et al., 2005). 

Estes novos achados auxiliaram na decisão terapêutica dos pacientes com 

SMD e podem ser utilizados como guias no seguimento clínico desses pacientes 

(Quadro 4). 
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Quadro 4 – Representação das variáveis estabelecidas no WPSS 

Variável Estratificação de risco / Valor dos escores 

 Muito Baixo Baixo Intermediário Alto 

0 1 2 3 

Categoria 

OMS (2001) 

AR, ARSA, 5q- CRDM, CRDM-SA AREB-I AREB-II 

Cariótipo* Bom Intermediário Ruim - 

Dependência 

Transfusional** 

Nenhuma Regular - - 

Fonte: Adaptado de Malcovati et al. (2005). 
* Cariótipo: Bom= normal ou –Y, del (5q), del (20q); Intermediário = outras anormalidades; Ruim = 
complexos (3 anormalidades) ou anormalidades do cromossomo 7. 
** Dependência Transfusional: ≥ 1unidade de concentrado de hemácias cada 8 semanas durante 4 

meses.  
 

 

Em 2012, a partir de uma nova base de dados de pacientes com SMD 

(N= 7012) acompanhados por instituições de referências internacionais, o índice do 

IPSS sofreu uma revisão, tornando-se o IPSS-R (Revisado) (GREENBERG et al., 

2012). O IPSS-R permaneceu com as variáveis clínicas/laboratoriais citogenética, 

percentagem de blastos e citopenias no sangue periférico. Quanto a estratificação 

prognóstica, foi alterado de 3 para 5 subgrupos citogenéticos de prognósticos com 

classificações específicas (GREENBERG et al., 2012). O IPSS-R apresenta-se como 

um método de analisar o prognóstico do paciente com SMD de forma mais precisa 

do que o IPSS inicial (Quadro 5) (GREENBERG et al., 1997, 2012). 
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Quadro 5 – Representação das variáveis estabelecidas no IPSS-R 

Variável 
Valor dos escores 

0 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 

Blastos na 

MO 

≤2% - >2-<5% - 5-10% >10% - 

Cariótipo* Muito 

Bom 

- Bom - Intermediário Ruim Muito 

Ruim 

Hemoglobina 

(g/dL) 

≥10 - 8 – 10 <8 - - - 

Plaquetas 

(mm3) 

≥100 50-

100 

<50 - - - - 

Neutrófilos 

(mm3) 

≥0.8 <0.8 - - - - - 

Estratificação de risco 

 Muito 

baixo 

Baixo Intermediário Alto Muito 

Alto 

   ≤1.5 >1.5 – 3 >3 - 4.5 >4.5-6 >6 

Sobrevida (anos) 8.8 5.3 3.0 1.6 0.8 

Média de tempo de 

Evolução para LMA, 

25% (anos) 

- 10.8 3.2 1.4 0.73 

Fonte: Adaptado de Greenberg et al. (2012). 
* Cariótipo: Muito Bom= –Y, del(11q); Bom= Normal, del(5q), del(12q), del(20q), duplo - incluindo o 
del(5q); Intermediário= del(7q), +8, +19, i(17q), outras anormalidades simples ou duplas; Ruim= 
complexos (3 anormalidades), -7, inv(3)/t(3q)/del(3q), duplos incluindo o -7/del(7q); Muito ruim= 
complexos (>3 anormalidades). 

 

1.4 Patogênese da síndrome mielodisplásica 

  

A patogênese desta doença é complexa e envolve mecanismos 

genéticos, epigenéticos e imunomediados. A SMD é uma doença clonal da célula 

progenitora hematopoiética inicial (JÄDERSTEN; HELLSTRÖM-LINDBERG, 2008). 

O desenvolvimento da SMD é um processo que envolve muitos passos, um evento 

inicial na célula tronco leva ao aparecimento de um clone anormal precursor de 

células hematopoiéticas disfuncionais e morfologicamente displásicas (NAEIM; RAO; 

GRODY, 2008). 

Um dos paradoxos da SMD consiste na presença simultânea de 

citopenias periféricas das três linhagens celulares (granulocítica, eritróide e 

megacariocítica) e medula óssea hipercelular (OLNEY; LE BEAU, 2002). Na SMD a 

citopenia periférica resulta do aumento da apoptose nas células progenitoras 
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hematopoiéticas (JÄDERSTEN; HELLSTRÖM-LINDBERG, 2008). Os passos iniciais 

da patogênese da SMD envolvem danos no DNA nas células tronco hematopoiéticas 

pluripotentes, o que conduz ao desenvolvimento de um clone mielodisplásico, o qual 

apresenta crescimento preferencial relativamente às outras células hematopoiéticas, 

caracterizando o perfil de citopenias bastante peculiar desta doença (Figura 2). 

 

Figura 2 – Esquema representativo da patogênese da SMD 

 

Fonte: Adaptado de Brunning, Orazi e Germing (2008). 

 

A patogênese da SMD é estabelecida partindo-se de uma célula tronco 

que adquire sucessivas anomalias genéticas que levam à transformação maligna e 

expansão clonal (LOOK, 2005). As mutações iniciais da célula tronco podem causar 

bloqueio da diferenciação levando à displasia, enquanto defeitos subsequentes 

afetam a proliferação causando expansão clonal das células aberrantes e LMA 

(BRUNNING; ORAZI; GERMING, 2008; LOOK, 2005). Deleções cromossômicas 

terminais ocorrem frequentemente em malignidades hematológicas, com uma 

incidência relativa que varia entre os distúrbios hematológicos e são mais frequentes 

na SMD. 

Arber e Hasserjian (2015) em seu estudo que abordou a revisão da 

classificação OMS que foi publicada em 2016, referiu que mudanças importantes 
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não foram apresentadas com relação à mutação genética, exceto pela mutação do 

gene SF3B1 que está fortemente ligado aos sideroblastos em anel nos dois grupos, 

ARSA e que parecem compartilhar de perfis de expressão gênica. Diante desta 

condição de uma morfologia compartilhada (presença dos sideroblastos em anel) 

sendo orquestrada pela mutação do SF3B1, estaria surgindo uma nova entidade na 

SMD com displasia uni ou multilinhagem, que seria comparada a 5q- que só se 

define como entidade específica na SMD com medula óssea com menos de 5% de 

blastos. Nos casos com sideroblastos em anel, considerando que o prognóstico 

daqueles pacientes que não atingiram os 15% de sideroblastos na medula para ser 

definido como ARSA é semelhante, consensuou-se que a presença da mutação do 

gene SF3B1 seria determinante para o diagnóstico em um dos grupos, desde que 

pelo menos o percentual de 5% de sideroblastos esteja presente. À vista disso, 

mesmo não sendo necessário a detecção da mutação do gene SF3B1 para 

classificação em SMD unilinhagem com sideroblastos em anel ou SMD 

multilinhagem com sideroblastos em anel, este dado seria importante para àqueles 

que apresentavam o limiar de 15% (LI et al., 2016). 

Ao contrário de outras neoplasias hematológicas caracterizadas por 

alterações cromossômicas equilibradas, tais como translocações recíprocas e 

inversões, as quais resultam em mutações dominantes e ativações de oncogenes, a 

SMD está geralmente associada a alterações cromossômicas não equilibradas. 

Muitas das alterações cromossômicas recorrentes na SMD levam à perda de 

material genético e consequente inativação de genes supressores tumorais 

(FEARON, 2002). 

Além das alterações estruturais, mutações sutis podem desestruturar e 

interferir na dinâmica celular, como por exemplo a ARSA. 

 

1.5  Tratamento da síndrome mielodisplásica 

 

Os objetivos do tratamento da síndrome mielodisplásica, numa visão 

geral, estão voltados para o alívio dos sintomas, melhoria das citopenias, redução da 

dependência transfusional, melhoraria da qualidade de vida e retardo da progressão 

para leucemia mielóide aguda. 

A seleção do tratamento para SMD é baseada no risco (International 

Prognostic Scoring System – IPSS e IPSS revisado) de evolução para LMA, na 
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necessidade transfusional, no percentual de blastos na medula óssea, e mais 

recentemente, na citogenética e perfis de mutação (GARCIA-MANERO, 2015). 

As metas do tratamento são direcionadas para o manejo adequado das 

citopenias e melhoria da qualidade de vida relacionada à saúde para os pacientes 

com SMD de baixo risco e alterar a história natural da doença para os pacientes com 

SMD de alto risco (CHESON et al., 2006). As terapias envolvidas incluem fatores de 

crescimento, lenalidomida, agentes de hipometilação, imunossupressores, 

quimioterapias intensivas e transplante de células tronco hematopoiéticas (TCTH) 

alogênico (GARCIA-MANERO, 2015) (Figura 3). 

 

Figura 3 – Esquema resumido do tratamento na SMD 

 

Fonte: Adaptado de Santini (2011) e Garcia-Manero (2015). 
Legenda: SMD – síndrome mielodisplásica, G-CSF – fator estimulador de colônia granulocítica, TCTH 
– transplante de células tronco hematopoiéticas. 

 

Os critérios (segundo IWG 2000) definidos para avaliar a resposta 

clinicamente significativa no tratamento da SMD são: 1. Medidas de alteração da 

historia natural da doença, 2. Melhoria hematológica, 3. Resposta citogenética e 4. 

Melhoria na qualidade de vida relacionada à saúde. 

A premissa do uso de imunossupressores e imunomoduladores nas 

síndromes mielodisplásicas asserção que o sistema imune tem participação na sua 
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gênese e que os clones normais e neoplásicos perpassam juntos no início da 

doença (VELLOSO, 2006). Pressupõe-se que células do clone anormal interagem 

com o estroma medular e células imunes, levando a uma exacerbada produção de 

citocinas pró-inflamatórias na medula óssea e essa tempestade de citocinas acaba 

por destruir células normais hematopoiéticas, de modo que o clone anormal acaba 

por se sobressair (VELLOSO, 2006). Desta forma, a ação de agentes 

imunomoduladores, imunossupressores e antiapoptótico podem estimular a 

hematopoese residual e melhorar a pancitopenia. Fatores preditivos para uma boa 

resposta a terapia imunossupressora envolvem o IPSS baixo ou intermediário 1, 

idade < 60 anos, MO hipocelular, HLA DR 15 e clone HPN (VELLOSO, 2006). 

Na SMD, principalmente intermediária 2 e alto risco, em que sobrevida 

média está em torno de 1,2 à 0,4 anos (GREENBERG et al., 1997), o paciente pode 

se beneficiar com o uso de agentes hipometilantes. Fenaux et al. (2009) mostraram 

em seu estudo que o tratamento com azacitidina aumenta a sobrevida global em 

pacientes com SMD de alto risco em ralação aos tratamentos convencionais 

(tratamento de suporte, citarabina baixa dose e quimioterapia intensiva). 

O único tratamento com potencial de cura continua sendo Transplante de 

Células Tronco Hematopoética (TCTH) alogênico. Contudo, a maioria dos pacientes 

não são elegíveis quando levamos em consideração a idade avançada, presença de 

comorbidades ou ausência de doador adequado. 

A meta de melhoria hematológica e da qualidade de vida, é 

particularmente significante em pacientes de baixo risco (CHESON et al., 2006) e a 

característica clínica mais compartilhada nos subgrupos desta síndrome é a 

presença de citopenias periféricas de graus variados. Sendo a anemia crônica a 

citopenia mais prevalente. A melhoria da eritropoese e a eliminação dos sintomas 

relacionados a essa citopenia, são o principal alvo terapêutico da maioria destes 

pacientes (FENAUX; ADÈS, 2013; SANTINI, 2011). 

Níveis de hemoglobina acertados estão diretamente relacionados com 

características particulares de cada paciente, como idade, comorbidades, estilo de 

vida e aspectos profissionais (MURPHY et al., 2001). Os sintomas da anemia são 

mais relevantes do que o nível de hemoglobina isoladamente, mas deve-se 

considerar que o nível ótimo de hemoglobina seria igual ou acima de 10g/dl, 

prevenindo-se, desta forma, danos cardíacos (SOUTO, 2006). 
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Com o objetivo de melhorar o nível de hemoglobina e prevenir as 

complicações associadas a esse evento, esquemas utilizando fatores de 

crescimento como a eritropoetina em doses variáveis, por via endovenosa ou 

subcutânea, foram empregados. Doses farmacológicas da eritropoetina podem 

promover o crescimento e diferenciação dos progenitores eritróides e bloquear a 

apoptose elevando a taxa de hemoglobina e diminuindo a necessidade de 

transfusional (VELLOSO, 2006). 

Tentando otimizar a resposta à eritropoetina, outro fator de crescimento 

foi associado ao tratamento, o Fator Estimulador de Colônias Granulocíticas, sendo 

usado para portadores de neutropenia como droga isolada ou combinada 

(VELLOSO, 2006). 

Alguns estudos foram estabelecidos com essa temática. Os primeiros 

trabalhos publicados com essa associação foram em meados de 1993, com a 

melhoria da anemia em 40% dos pacientes e apresentou como fator preditivo de 

resposta o baixo nível eritropoetina sérica, presença de sideroblastos em anel e 

pancitopenia menos avançada (VELLOSO, 2006). 

Duas variáveis podem ser usadas para predizer a resposta à EPO: o nível 

basal de sEPO e a quantidade de transfusão pré-tratamento, de forma que uma 

resposta boa estava relacionada com os pacientes que requeriam menos de duas 

unidades de concentrado de hemácias por mês e a sEPO < 500U/L com uma 

chance de responder a EPO em torno de 74%, e no outro extremo uma resposta 

ruim era prevista para os pacientes que requeriam mais de duas unidades de 

concentrado de hemácias por mês e um nível sérico de eritropoetina > 500U/L, com 

uma chance de responder à EPO de 7% (HELLSTROM-LINDBERG; MALCOVATI, 

2008). 

Considerando que a maioria das mortes na SMD são atribuídas à 

infecções, sangramentos, complicações relacionadas à anemia e transfusões e 

transformação para leucemia (FENAUX et al., 2009), a terapia de suporte perpassa 

todos os subgrupos. Envolve o uso de hemocomponentes, antibióticos e quelantes 

de ferro. 

A anemia e a dependência transfusional estão relacionadas diretamente 

com uma diminuição na qualidade de vida, principalmente em idosos (CHESON et 

al., 2006). 
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Um estudo transversal com cinquenta pacientes realizado por Jansen et 

al. (2003), avaliou a qualidade de vida de pacientes dependentes transfusionais com 

síndrome mielodisplásica e achou uma correlação positiva entre os níveis de 

hemoglobina e a qualidade de vida destes indivíduos. 

Segundo Fenaux e Adès (2013), a duração mediana de resposta ao uso 

da EPO é de 2 anos e a transfusão crônica de concentrados de hemácias pode ser 

considerado o único tratamento disponível para elevar os níveis de hemoglobina, já 

que poucas drogas são aprovadas para essa situação e nenhuma tem demonstrado 

claramente melhoria de sobrevida. 

Fazem parte do tratamento de suporte a transfusão de 

hemocomponentes, quelantes de ferro e antibióticos (SOUTO, 2006). 

O tratamento de suporte para os pacientes com SMD envolve o uso de 

hemocomponentes. Dentre eles, destacamos o uso de concentrado de hemácias, na 

tentativa de prevenir a morbidade associada à anemia e estimular a melhoraria na 

qualidade de vida destes pacientes (SOUTO, 2006). 

A anemia é citopenia mais prevalente nos pacientes com SMD, de modo 

que o restauro da eritropoese e eliminação dos sintomas associados, são 

considerados um dos principais alvos na terapêutica destes pacientes (SANTINI, 

2011). Com a progressão da doença cerca de 85% dos pacientes vão apresentar 

anemia mais grave e 80% destes vão necessitar de transfusão de concentrado de 

hemácias (SANTINI, 2011). Critério usado por Malcovati et al. (2005), em seu estudo 

para definir dependência transfusional foi de 1 transfusão a cada 8 semanas durante 

período de 4 meses, e evidenciou que 49% dos pacientes mostraram-se 

dependentes transfusionais. A dependência transfusional, segundo Chosen (2006), 

estava caracterizada quando o paciente era submetido à uma média de 4 

transfusões em 8 semanas. 

Quando utilizado o critério de valores de hemoglobina menor que 8g/dL 

para mulheres e 9g/dL para homens Malcovati et al. (2011), observou que a maioria 

dos pacientes (62,3%) se mostrou dependentes transfusionais. A dependência 

transfusional está diretamente ligada a sobrevida destes pacientes. Malcovati et al. 

(2008) realizou um estudo onde foram avaliados 467 pacientes com SMD primária, 

demostrando que pacientes dependentes transfusionais tinham uma sobrevida 

global menor e um maior risco para transformação em leucemia do que aqueles que 

não eram dependentes transfusionais (p = 0,001 e p = 0,001, respectivamente). O 
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risco maior de morte dos dependentes transfusionais não estava por vezes 

relacionados a leucemia, mas a insuficiência cardíaca (51%) quando comparados 

com os sem necessidade transfusional. Evidências indiretas sugeriam que a 

sobrecarga de ferro poderia desempenhar um papel nesse desfecho. 

 

1.6 Eritropoetina (EPO) 

  

É um hormônio endógeno glicoproteico com um peso molecular de 30,4 

Kdalton com aproximadamente metade do seu peso composto de hidratos de 

carbono. A presença dos hidratos de carbono é importante no controle do 

metabolismo da eritropoetina. Possui uma cadeia de 165 aminoácidos e duas a 

quatro cadeias sialiladas. Os resíduos de ácido siálicos são um importante 

sinalizador biológico da eritropoetina para que esta não seja depurada pelo fígado 

antes de chegar no seu alvo fisiológico (BENTO et al., 2003). Contem também, 

quatro cadeias glicosiladas que tem um importante papel na sua atividade biológica 

e pode proteger a EPO da degradação de radicais livres de oxigênio. A atividade 

biológica também depende de duas pontes dissulfeto entre caseínas nas posições 7 

e 160 e nas posições 29 e 33. O gene da eritropoetina está localizado no braço 

longo do cromossomo 7 e codifica uma cadeia de 193 aminoácidos. Durante a 

síntese e secreção da EPO, 27 aminoácidos são clivados e uma arginina carboxi-

terminal é removida, resultando numa proteína madura de 165 aminoácidos 

(MAIESE; CHONG; SHANG, 2008) (Figura 4). 

 

Figura 4 – Estrutura da eritropoetina humana, mostrando as pontes 
dissulfeto e os sítios de glicosilação 

 
 Fonte: Adaptada de Lai et al. (1986). 
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No adulto, a EPO é sintetizada basicamente pelo rim, nos fibroblastos 

peritubulares intersticiais, localizados principalmente no cortex renal e na zona 

medular externa. O rim é estimulado por condições de hipoxemia à produzir 

eritropoetina na tentativa reverter a condição de baixa tensão de oxigênio, 

aumetando o número de eritrócitos e consequentemente a capacidade de 

carreamento desta molécula (PALIEGE et al., 2010). 

Na fase embrionaria, o órgão produtor de EPO é o figado, e análogo ao 

rim, os hepatócitos são estimulado pelas baixas tensões de oxigênio no sangue à 

produzir eitropoetina. Além do fígado e do rim, os principais órgãos na síntese deste 

fator de crecimento, a EPO também é expressa em outros tecidos não-

hematopoeticos, com papel de proteção contra inflamação e apoptose geradas por 

hipoxia, toxicidade e lesão. Os efeitos protetores mais estudados são de 

neuroproteção, cardioproteção, degeneração da retina, lesão auditiva e doenças 

relacionadas ao pâncreas (CHATEAUVIEUX et al., 2011) (Figura 5). 

 

Figura 5 – Síntese de EPO induzida pela hipóxia 

 
Fonte: Adaptado de Chateauvieux et al. (2011). 

Legenda: A eritropoetina (EPO) é um fator de crescimento hematopoiético 

cuja produção é regulada pela hipoxia. Nestas condições, ocorre um 

aumento da sua expressão e do EPOR, em vários tecidos. Este aumento 

conduz à eritropoiese em tecidos hematopoiéticos e não-hematopoiético 

ou à indução da angiogénese e inibição da apoptose e inflamação em 

tecidos não hematopoiéticos.  
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Hipóxia é o estímulo primário para síntese de eritropoetina e os níveis da 

EPO sérica podem se elevar em até centenas de vezes, dependendo da condição 

hipóxica (HAASE, 2010). 

A eritropoetina quando se liga ao dímero EPO-R leva a estimulação da 

JAK2 (tirosina quinase), cuja ativação conduz à fosforilação de várias proteínas, 

incluindo o próprio receptor da EPO. De modo que, diferentes vias intracelulares são 

ativadas: STAT5, PI- 3K/AKT, MAPK/ERK e proteína quinase C. A ativação de JAK2 

origina também vários locais de ligação para proteínas de sinalização intracelulares 

(CHATEAUVIEUX et al., 2011) (Figura 6). 

 

Figura 6 – Vias de transdução ativadas após a ligação da eritropoetina com seu receptor 

 
Fonte: Adaptado de Maiese, Chong e Shang (2008). 

Legenda: Esquema mostrando as vias de transdução ativadas após a ligação da 

eritropoetina com seu receptor para aumentar a sobrevivência celular, promover o 

desenvolvimento da célula progenitora e o controle da ativação de células inflamatórias 

através de vias que envolvem JAK2 e STAT5.  
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A regulação da expressão gênica, através de seus fatores transcricionais, 

acontece na região promotora da eritropoetina (5’) suprimido pelo GATA-2 em 

condições de normoxia, de forma que, sob condições de hipoxia, os níveis de GATA-

2 diminuem. Por outro lado, o enhancer da EPO (3’) é ativado pelo HIF (HAASE, 

2010) (Figura 7). 

 

Figura 7 – Regulação da expressão do gene da eritropoetina, mostrando fatores transcricionais que 
suprimem a região promotora da EPO ou ativando a região potenciadora da EPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Macdougal (2012). 

  

HIF é uma proteína heterodimérica e pertence à família dos fatores de 

transcrição PAS. Consiste numa subunidade α indutível e numa subunidade β 

expressa constitutivamente. São conhecidas três α subunidades: HIF-1α, HIF-2α e 

HIF-3α. Conjuntamente com o HIF- 2α, o HIF-1α facilita a distribuição de oxigénio e 

a adaptação celular à hipoxia, através da estimulação de um amplo espetro de 

processos biológicos (HAASE, 2010). 

A função primordial da eritropoetina no tecido hematopoiético é controlar 

a síntese de eritrócitos, promovendo a diferenciação e proliferação das células 

progenitoras eritróides, e também não menos importante, prevenir a apoptose 

destas células (CHATEAUVIEUX et al., 2011). Em condições normais de 

hematopoese, a EPO uma vez liberada na corrente sanguínea vai agir em células 

que expressam receptores de eritropoetina ativando complexas vias de sinalização. 

Esses receptores são altamente expressos em células das unidades formadoras de 

colônias eritróides (UFC–E) e unidades formadoras de blastos eritróides (UFB-E) 

(Figura 8). 
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Figura 8 – Esquema representando a eritropoese e EPO 

 
Fonte:  Martelli (2013). 

 

1.6.1 Eritropoetina Humana Recombinante (rHuEPO)  

 

O gene da EPO humana foi identificado, clonado e expresso em células 

de mamíferos, como as linhagens de células de rim de hamster jovem (BHK) e 

ovário de hamster chinês (CHO). A EPO humana recombinante (rHuEPO), assim 

sintetizada, apresenta a cadeia peptídica idêntica àquela da glicoproteína natural e 

certa heterogeneidade quanto às cadeias glicídicas. Apesar dessa diferença na 

estrutura glicídica, a atividade biológica é equivalente ao hormônio natural (CHOI, 

KIM; PARK, 1996). A rHuEPO é uma glicoproteína altamente purificada, idêntica na 

sequência de aminoácidos de eritropoetina endógena. A rHuEPO contém até 14 

ácidos siálicos necessários para que o hormônio atinja os sítios-alvos na medula 

óssea, evitando a rápida metabolização hepática, influenciando, portanto, a meia-
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vida biológica na circulação e na eficácia terapêutica (Figura 9) (MAIESE; CHONG; 

SHANG, 2008). 

 

Figura 9 – Molécula de eritropoetina recombinante humana-rHuEPO 

 

 Fonte: Adaptado de National Center for Biotechnology Information (2010). 

 

Atualmente, a rHuEPO é utilizada no tratamento da anemia em pacientes 

com doença renal crônica em diálise, em pacientes com AIDS em uso de zidovudina 

e em pacientes oncológicos em uso de quimioterapia, entre outros. 

Efeitos adversos relacionados ao uso da rHuEPO estão diretamente 

associados ao aumento da hemoglobina e são mais demonstráveis com níveis de 

hemoglobina >12 g/dl, principalmente quando mantidos por algum tempo (FDA, 

2013) 

Nos pacientes com hipertensão arterial, a rHu-EPO pode elevar 

significativamente a pressão arterial média com um aumento da viscosidade do 

sangue, tanto na administração aguda como na continuada, motivo pelo qual o perfil 

tensional deve ser monitorizado (KANBAY et al., 2007).  

Nos pacientes com doença renal crônica ou oncológicos, o tratamento 

com a rHUEPO está associado a um aumento da morbidade: trombose e eventos 

cardiovasculares, como também da mortalidade. Os riscos de morte ou eventos 

cardiovasculares estão relacionados provavelmente, a uma má resposta eritróide 

inicial, com aumento das doses de agentes estimulantes eritróides para alcançar 

níveis satisfatórios de hemoglobina (MAIESE; CHONG; SHANG, 2008). 
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Em pacientes oncológicos, o uso de rHu-EPO deve ser bem avaliado, 

pelo possível risco de progressão do tumor, pois tem sido associada ao bloqueio da 

apoptose de células tumorais, com aumento do tumor e da doença metastática, bem 

como diminuição dos efeitos da radioterapia, por potenciar a angiogênese tumoral 

(MAIESE; LI; CHONG, 2005).  

Atualmente, existem pelo menos quatro tipos de rHuEpo disponíveis, 

além de biossimilares: Epoetina – alfa, Epoetina – beta, Darbepoitina e Epoetina – 

zeta. As doses equivalentes das mais utilizadas (HELLSTROM-LINDBERG e 

LOOSDRECHT, 2013) (Quadro 6). 

 

 Quadro 6 – Tipos de rHuEpo e suas doses equivalentes 

rHuEPO Dose equivalente 

Epoetina - alfa 30.000 U/l/semana 

Epoetina - beta 30.000 U/l/semana 

Darbepoetina 150microgramas/semana 

300microgramas/2 semanas 

500microgramas/3 semanas 

 Fonte: Adaptado de Hellstrom-Lindberg e Loosdrecht (2013). 

 

A eritropoietina recombinante humana é usada em vários estudos como 

monoterapia em does que varia de 30.000 a 60.000 U/semana, em uma única ou 

várias doses subcutâneas por semana (HELLSTROM-LINDBERG; LOOSDRECHT, 

2013). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a resposta a Eritropoetina no tratamento de pacientes 

portadores de Síndrome Mielodisplásica (SMD). 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

Avaliar os níveis de resposta à eritropoietina dos pacientes com SMD 

que são dependentes ou não de suporte transfusional. 

Avaliar as variáveis clínicas e laboratoriais que estão associadas à 

resposta a Eritropoetina. 

Avaliar a sobrevida global dos pacientes com SMD que responderam 

ou não à eritropoetina. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

1.1 Seleção de pacientes 

 

Neste estudo foram avaliados 187 pacientes portadores de SMD, 

diagnosticados no ambulatório de Síndrome Mielodisplásica – SMD do Hospital 

Universitário Walter Cantídio – HUWC, de acordo com os critérios da OMS 

(BRUNNING; ORAZI; GERMING, 2008), no período de 2008 a 2015. Foram 

avaliados retrospectivamente, para características clínicas e laboratoriais ao 

diagnóstico, sobrevida e progressão para leucemia em relação à resposta ao 

tratamento com rHuEPO.  

Os critérios de inclusão usados para estudo foram ser portador de SMD e 

ter feito uso de eritropoetina durante o tratamento no ambulatório de SMD do 

HUWC. Tendo todos os pacientes sido previamente submetidos ao protocolo de 

exclusão durante investigação da doença (Quadro 7). 

 

Quadro 7 – Protocolo de exclusão de causas não clonais que, com frequência, cursam com 
citopenias e/ou dispoeses na medula. Protocolo aplicado à pacientes que se encontram sob 
investigação de SMD 

Critérios do Protocolo de exclusão 

Deficiências nutricionais: vitamina B12 e ácido fólico  

Exposição recente a agentes tóxicos: metais pesados, benzeno e derivados do 

petróleo.  

Exposição recente a drogas citotóxicas e fatores de crescimento.  

Disfunções endócrinas  

Etilismo  

Disfunções metabólicas: doença hepática crônica e insuficiência renal  

Doenças inflamatórias crônicas  

Infecções virais: SIDA, hepatites, CMV, toxoplasmose, parvovirus B19  

Doenças auto-imunes  

Fonte: Magalhães e Lorand-Metze (2004).  

 

Foram excluídos deste estudo pacientes que mesmo sendo 

diagnosticados com SMD, não fizeram uso de eritropoetina.  
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1.2  Aspectos éticos 

 

A presente pesquisa foi submetida ao comitê de Ética e aprovada com o 

número de protocolo 1.456.293 mediante uso de Termo de Dispensa de 

Consentimento Livre e Esclarecido, para compor o grupo caso do estudo. 

 

1.3  Critérios de resposta a eritropoietina 

 

A avaliação da resposta à eritropoetina em pacientes com SMD foi 

realizada de acordo com os critérios descritos e estabelecidos por Negrin et al. 

(1993), que em seu estudo avaliou 28 pacientes com diagnóstico de SMD de acordo 

com a classificação Franco-Americano-Britânica-FAB. Todos os pacientes foram 

avaliados com relação a resposta mielóide e toxidades frente ao uso dos fatores de 

crescimento (EPO e G-CSF) utilizados no estudo. O critério de resposta usado para 

avaliar a resposta eritróide foi: 

a) Resposta Boa: aumento no valor da hemoglobina > 2g/dL ou uma 

diminuição em 100% da necessidade de concentrado de hemácias 

durante o período de tratamento;  

b) Resposta Parcial: aumento no valor da hemoglobina de 1 a 2g/dL 

ou uma diminuição superior a 50% da necessidade de transfusão 

de concentrado de hemácias; 

c) Ausência de Resposta: resposta menor que a parcial. 

Todos os pacientes que entraram para análise no estudo atual, fizeram 

uso de eritropoetina em doses variadas que estavam entre 10.000 UI a 60.000 UI 

por semana. O critério utilizado para escolha da dose estava pautado no valor da 

hemoglobina e sintomas relacionados à anemia referidos pelos pacientes.  

A avaliação da resposta à eritropoetina foi baseada na evolução dos 

níveis séricos da hemoglobina, mensurados a cada consulta de retorno ao 

ambulatório de SMD após o início da rHuEPO, e esta avaliação também estava 

condicionada à necessidade transfusional deste paciente, quando esta era presente. 

Vale ressaltar que a frequência das consultas dos pacientes estava condicionada ao 

seu quadro clínico, ou seja, pacientes em condições clínicas mais graves 

retornavam com maior frequência ao ambulatório que os pacientes que se 

encontravam condições clínicas mais estáveis. Estes retornos variavam em 
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frequência para consultas mensais até trimestrais. Dentro desta condição, também 

haviam os pacientes que retornavam com um tempo maior que três meses, 

considerando a data da consulta anterior, por motivos variados que eram desde 

problemas financeiros, falta de transporte para conduzi-los ao local da consulta até 

complicações provenientes da sua própria doença de base com internamentos 

hospitalares, dificultando o seguimento de acompanhamento dos níveis de 

hemoglobina e necessidade transfusional durante o tratamento com a EPO.  

 

1.4 Critério de dependência transfusional  

 

O critério para definir dependência transfusional, foi o de Cheson et al. 

(2006), ou seja, necessidade de 04 concentrados de hemácias no período de pelo 

menos 8 semanas pré-tratamento.  

 

1.5 Análise dos parâmetros clínicos e laboratoriais 

 

Analisamos características clínicas e laboratoriais no momento do 

diagnóstico e decorrer do tratamento e progressão para leucemia. 

No presente trabalho foram consideradas as seguintes associações: 

 Sexo: feminino e masculino; 

 Idade: acima de 60 anos e abaixo de 60 anos; 

 Exposição à tóxicos: sim ou não; 

 Resposta à Eritropoetina: resposta boa, resposta parcial e sem 

resposta; 

 Dependência transfusional: sim e não 

 OMS: AR, ARSA, CRDM, AREB, RT-SMD, LMMC; 

 Formas SMD: Iniciais (AR + ARSA + CRDM) e Avançadas (AREB); 

 Cariótipo: Normal e Alterado; 

 Classificação Cariótipo R-IPSS: Muito Favorável, Favorável, 

Intermediário, Desfavorável e Muito Desfavorável; 

 Celularidade da MO: hipocelular, normocelular e hipercelular; 

 Celularidade de MO categorizada: hipercelular, normocelular + 

hipocelular; 



 

42 

 Diseritropoese na MO: sim ou não; 

 Fibrose na medula: sim ou não; 

 Sideroblastos em anel: <15% e >15% 

 Hemoglobina (R-IPSS): < 8g/dL, 8 – 10g/dl e > 10g/dg; 

 Contagem de Neutrófilos (R-IPSS): <800/µL e ≥800/µL; 

 Contagem de plaquetas (R-IPSS): <50.000/µl, 50 - 100.000/µl e 

≥100.000/µl; 

 Porcentagem de Blastos (R-IPSS): < 2, >2 - < 5%, 5%-10% e >10%; 

 Risco (R-IPSS): muito baixo, baixo, intermediário, alto e muito alto; 

 Evolução (LMA): Sim e Não; 

 

1.6 Análise estatística 

 

As variáveis epidemiológicas e clinicas/laboratoriais foram consideradas 

variáveis categóricas e contínuas e apresentadas por frequências e porcentagens. 

As análises de associação das variáveis categóricas das características 

clínicas/laboratoriais foram realizadas pelo Teste Qui-quadrado e para variáveis 

contínuas foram utilizados testes não-paramétricos de mann-whitney. Para avaliar a 

intensidade da força de associação destas variáveis foi utilizado o método de Phi e 

Cramer’s V, onde o intervalo de 0,1 - < 0,3 indica uma associação fraca, de 0,3 - < 

0,5 associação moderada e > 0,5 uma forte associação. 

A sobrevida global foi avaliada pelo método de Kaplan-Meier com pós-

testes de Log-Rank (Mantel-Cox), Breslow (Generalized Wilcoxon) e Tarone-Ware. 

Para a sobrevida global, foi considerado como evento o óbito por qualquer causa, 

sendo o tempo de acompanhamento a data de diagnóstico até a data do óbito. Os 

pacientes foram comparados entre os que apresentaram resposta (boa + parcial) e 

não resposta. 

Em todo o estudo foi considerado um nível de significância de 5%. Os 

dados foram analisados no programa estatístico SPSS v.20.0. 
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4 RESULTADOS 

 

Foram consideradas as características clínicas e laboratoriais da 

população geral. 

 

4.1 Características clínicas 

 

Do ano de 2008 a 2015 foram avaliados retrospectivamente 66 pacientes 

atendidos no ambulatório de SMD que fizeram uso de eritropoietina. Dos pacientes, 

46% (31/66) eram do sexo feminino e 53% (35/66) do sexo masculino, com uma 

discreta predominância do sexo masculino. A média de idade dos pacientes foi de 71 

anos e a mediana foi de 74 (intervalo de 28 a 90) anos. Dentre estes, 27% (18) 

tinham idade menor ou igual a 60 anos e 73% (48) tinham a idade maior que 60 

anos. 

Quanto a exposição prévia à tóxicos ao diagnóstico de SMD, 83% (20/24) 

afirmaram ter tido contato com agentes considerados genotóxicos. 

Ao categorizarmos o critério de resposta à eritropoetina (NEGRIN et al., 

1993), observamos que 42,4% (28/66) responderam ao uso da eritropoietina, de 

modo que 27% (18/66) dos pacientes apresentaram uma boa resposta, 15% (10/66) 

apresentaram uma resposta parcial e 57% (38/66) resposta menor que a parcial. 

Baseados nos critérios estabelecidos por Malcovati 2008 e 2011, 49% 

(32/65) dos pacientes eram dependentes transfusionais (pelo menos 2 ou mais 

concentrados de hemácias por mês) antes do tratamento. Destes, somente 9% 

(03/32) responderam ao tratamento com eritropoetina e 91% (29/32) não 

responderam. Ao avaliar os pacientes que não eram dependentes de transfusão 

(33/65), o evento se manifestou de forma contrária, ou seja, 75% (25/33) 

responderam à eritropoetina e 24% (8/33) não responderam, conforme a Tabela 1 a 

seguir. 
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Tabela 1 – Caracterização das variáveis clínicas dos pacientes com SMD que usaram EPO 

Variáveis Nº % 

Sexo Feminino 31 47% 

Masculino 35 53% 

Idade (categorizada) ≤ 60 anos 18 27% 

> 60 anos 48 73% 

 Resposta à EPO 

(categorizada) 

Boa 18 27% 

Parcial 10 15% 

Ausente 38 57% 

Dependência 

transfusional 

Sim 32 49% 

Não 33 51% 

Exposição à tóxico Sim 

Não 

20 

04 

83% 

17% 

Fonte: elaborada pela autora (2016). 

 

Na amostra analisada, 65 (98%) eram classificados como SMD primária e 

1 (2%) como SMD secundária ao tratamento (t-SMD). Na análise da variável 

classificação, segundo a OMS (2008), constatamos 8 (12,1%) dos pacientes 

classificados como anemia refratária - AR, 14 (21,2%) como anemia refratária com 

sideroblastos em anel – ARSA, 32 (48,4%) como citopenia refratária com displasia 

multilinear – CRDM, 3 (4,5%) como citopenia refratária com displasia multilinear com 

sideroblastos em anel – CRDM – AS, 6 ( 13,6%) como anemia refratária com 

excesso de blastos tipo I – AREB I, 1 (1,5%) como SMD secundária e 2 (3%) como 

leucemia mielomonocítica crônica – LMMC. Dos 48% (32/66) dos pacientes 

classificados como CRDM (subtipo mais encontrado nessa amostra), 40,6% (13/32) 

responderam a EPO e 59,3% (19/32) não responderam a EPO (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Estratificação diagnóstica dos pacientes pela classificação da WHO 

Variáveis Nº % 

Classificação da WHO AR 8 12,1% 

ARSA 14 21,2% 

CRDM 32 48,4% 

AREB I 6 13,6% 

CRDM-AS 3 4,5% 

t-SMD  1 1,5% 

LMMC 2 3% 

   Classificação da WHO (categorizada) CRDU 8 12,1% 

ARSA 14 21,2% 

CRDM 32 48,4% 

AREB 6 13,6% 

LMMC 2 3% 

SMD relacionada a terapia 1 1,5% 

Fonte: elaborada pela autora (2016). 

 

4.2 Características laboratoriais 

 

Dos 66 pacientes, apenas 28,7% (19/66) tinham registro de dosagem da 

eritropoetina endógena ao diagnóstico, com uma média e mediana, respectivamente, 

de 87,4 mUI/ml e 23,2 mUI/ml. Destes, 78,9% (15/19) apresentaram resposta ao 

tratamento com EPO com uma média de 36,4 mUI/ml e a mediana 16,4 mUI/ml, e 

21% (4/19) dos casos que não haviam respondido ao tratamento com a EPO (média/ 

mediana de 265,7/67,8 muI/ml). Apenas 1 paciente apresentou níveis de 

eritropoetina sérica ao diagnóstico > 500 mUI/ml, tendo este não respondido à EPO. 

A média/mediana para hemoglobina, neutrófilos e plaquetas, ao 

diagnóstico, foram respectivamente, 8,26/ 8,20 g/dl (intervalo de 2,2 a 15), 3.089/ 

2.064 /mm (intervalo de 55 a 44.460) e 194.000 / 143.000 /mm (intervalo de 16.000 a 

711.000). 

A dosagem da ferritina, ao diagnóstico, foi registrada em 65% (43/66) dos 

casos avaliados, com uma média de 901,76 ng/ml e mediana 554 ng/ml (intervalo de 

45,98 a 5021). Dentre estes, 39,5% (17/43) dos pacientes que responderam ao 

tratamento da EPO tinham uma média e mediana da ferritina sérica de 636,65 / 

346,60 ng/ml (intervalo de 45,98 a 5021) e 60,4% (26/43) que não responderam 

apresentaram média/mediana de 1075,10 / 653,22 ng/ml (intervalo de 233 a 

4735,45) (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Caracterização das variáveis clínicas relacionadas aos achados do sangue periférico em 
pacientes com SMD 

Variáveis Nº % 

Classificação dos valores de hemoglobina (HB)  ≥ 10g/dL 18 27,2% 

≥8 - <10g/dL 19 28,7% 

<8 g/dL 29 43,9% 

Classificação dos valores de hemoglobina (HB) 

(categorizada) 

≥8 g/dL 37 56% 

<8 g/dL 29 43,9% 

Classificação dos valores de neutrófilos (ANC)  ≥800/mm3 49 74,2% 

<800/mm3 17 25,7% 

Classificação dos valores de plaquetas  ≥100.000/mm3 38 57,5% 

≥50.000 - 

<100.000/mm3 

17 25,7% 

<50.000/mm3 11 16,6% 

Classificação dos valores de plaquetas (categorizada) ≥50.000 55 83,3% 

<50.000 11 16,6% 

EPO sérica (muI/ml) pré-tratamento (categorizada) ↓Normal 1 5,2% 

Normal 7 36,8% 

↑Normal-↓100 9 47,3% 

100 – 500 

>500 

1 

1 

5,2% 

5,2% 

Ferritina sérica (ng/ml) <1000 34 81% 

>1000 8 19% 

Fonte: elaborada pela autora (2016). 

 

Em todos os 66 casos foram realizados citogenética clássica quando 

admitidos no ambulatório de SMD, sendo 63,3% (42/66) cariótipos conclusivos e 

36% (24/66) com ausência de metáfase. Dos conclusivos, 71,4% (30/42) tinham 

cariótipo normal e 28,5% (12/42) alterado. Considerando os cariótipos normais, 

43,3% (13/30) responderam a EPO e 56,6% (17/30) tiveram resposta insatisfatória. 

Dentre os 12 cariótipos alterados, 41,6% (5/12) apresentaram resposta a EPO e 

58,3% (7/12) não apresentaram a resposta esperada.  

A celularidade foi avaliada através de biópsia de medula óssea, de modo 

que 63,6% (42/66) eram hipercelular, 18% (12/66) normocelular, (5/66) 7,57% 

hipocelular e em 10,6% (7/66) esse dado não foi informado. Dos 42 casos com 

medula hipercelular, 38% (16/42) responderam a eritropoietina e 61,9% (26/42) não 

responderam ao tratamento com esse fator de crescimento. Nos 5 pacientes com 

medula hipocelular, 40% (2/5) responderam a EPO e 60% (3/5) não responderam e 
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dos 12 casos de medula normocelular não houve diferença, metade respondeu ao 

tratamento em relação aos que não responderam (Tabela 4).  

Categorizando os pacientes – IPSS-R (GREENBERG et al., 2012), 

considerando o percentual de blastos na medula óssea, 87% (58/66) foram 

distribuídos da seguinte forma: 77,5% (45/58) dos pacientes tinham < 2%, 10,3% 

(6/58) dos pacientes estavam entre >2% - <5% e 12% (7/58) pacientes estavam 

entre 5% - 10%. 

Em relação displasias encontradas na medula óssea, em particular, a 

diseritropoiese, 68% (38/56) dos casos apresentaram essa displasia ao diagnóstico. 

Destes, 37% (14/38) responderam à eritropoetina e 63% (24/38) não responderam. 

Para aqueles que não tinham descrito diseritropoese ao diagnóstico (18/56), 56% 

(10/18) responderam e 44% (8/18) não responderam à EPO (Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Caracterização das variáveis laboratoriais relacionadas aos achados da medula óssea em 
pacientes com SMD 

Variáveis Nº % 

Celularidade (BMO) Hipocelular 5 8,4% 

Normocelular 12 20,3% 

Hipercelular 42 71,1% 

Celularidade (categorizada) 

(BMO) 

Hipercelular 42 71,1% 

Normocelular+hipocelular 17 28,8% 

Fibrose na medula óssea 

(BMO) 

Ausência 10 35,7% 

Presença 18 64,2%% 

Displasias na medula óssea 

(diseritropoese) (BMO+ASP. 

MO) 

Sim  39 68,4% 

Não 18 31,6% 

   

Faixas das percentagens de 

blastos (IPSS-R) (ASP. MO) 

≤2% 45 77,5% 

>2% - <5% 

5% - 10% 

>10% 

6 

7 

0 

10,3% 

12% 

0,0% 
Fonte: elaborada pela autora (2016). 

 

Para determinação do IPSS-R, foram utilizados os fatores já descritos na 

literatura (GREENBERG et al., 2012), permitindo distribuir 42/66 pacientes em cinco 

categorias de riscos: muito baixo – 14,28% (6/42) dos pacientes, baixo – 59,52% 

(25/42) dos pacientes, intermediário – 11,9%(5/42) dos pacientes, alto – 11,9%(5/42) 

dos pacientes e muito alto – 2,38% (1/42) dos pacientes. A maioria dos pacientes 

estavam estratificados como baixo risco, cerca de 59,5% (25/42), sendo que 40% 
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(10/25) responderam a eritropoetina e 60% (15/25) não obtiveram resposta (boa ou 

parcial) (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Estratificação das variáveis associadas ao risco prognóstico dos pacientes com SMD 

Variáveis Nº % 

Classificação do grupo de risco de acordo 

com o IPSS-R 

Muito baixo (≤1.5) 6 14,2% 

Baixo (>1.5-3) 25 59,5% 

Intermediário (>3-4.5) 5 11,9% 

Alto (>4.5-6) 5 11,9% 

Muito alto (>6) 1 2,3% 

Classificação do grupo de risco de acordo 

com o IPSS-R (categorizada) 

Muito baixo+baixo 31 73,8% 

Intermediário+alto+muito 

alto 

11 26,1% 

Classificação do grupo de risco de acordo 

com o WPSS 

Muito baixo  % 

Baixo  % 

Intermediário  % 

Alto  % 

Muito alto  % 

Fonte: elaborada pela autora (2016). 
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Tabela 6 – Descrição de variáveis do estudo associadas a resposta à EPO 

Variável 
Presente (Boa 

+Parcial) 42%(28/66) 
Ausente 

58%(38/66) 
P 

Sexo 
  

- 

  Masculino 30%(8) 67%(26)   

 
Feminino 70%(19) 33%(13) 

 
Idade 

   
  ≤ 60 25%(7) 29%(11) 0,263 

 
> 60 75%(21) 71%(27) 

 
Dependencia Transfusional 

   
  Sim 9%(3) 91%(29) 0,000 

 
Não 76%(25) 24%(8) 

 
Fibrose 

   
  Presente 64%(9) 64%(9) 0,611 

 
Ausente 36%(5) 36%(5) 

 
Diseritropoese 

  
0,306 

  Presente 36,8%(14) 63,2%(24)   

 
Ausente 56%(10) 44%(8) 

 
Celularidade 

  
0,543 

  Hipercelular 67%(16) 74%(26)   

 
Normo + Hipocelular 33%(8) 26%(9) 

 
Cariótipo 

  
0,564 

  Normal 43%(13) 57%(17)   

 
Alterado 42%(5) 58%(7) 

 
OMS 

  
0,604 

  ARSA 18%(5) 24%(9)   

 
Não ARSA 82%(23) 76%(29) 

 
IPSS-R 

   
  Baixo Risco  94%(17) 79%(19)   

 
Alto Risco 6%(1) 21%(5) 

 
Ferritina sérica (ng/ml) 

     < 1000 94%(16) 72%(18)   

 
≥ 1000 6%(1) 28%(7) 

 
EPO sérica (muI/ml) 

   
  < 500 100%(15) 75%(3)   

 
≥ 500 0 25%(1) 

 Hemoglobina (g/dl) 
   

  < 8 11%(3) 67%(26)   

 
≥ 8 89%(24) 33%(13) 

 Evolução para LMA 
   

  Sim 4%(1) 13%(5)   

 
Não 96%(27) 87%(33) 

 Óbito 
   

  Sim 11%(3) 29%(11)   

  Não 89%(25) 71%(27)   
Fonte: elaborada pela autora (2016). 
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Com relação evolução clínica, verificou-se que 14 (21,2%) pacientes 

foram a óbito e 6 (9%) pacientes evoluíram para LMA durante a realização deste 

estudo (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Caracterização da evolução clínica dos pacientes com SMD 

 Fonte: elaborada pela autora (2016). 

 

Ao analisarmos as variáveis categóricas foi observado uma associação 

estatisticamente significante entre os pacientes que responderam ao uso da 

eritropoietina e apresentavam independência transfusional e entre os que não 

responderam ao tratamento com EPO e eram dependentes transfusionais (p = 

0,000), mostrando uma forte associação destas variáveis pelo método de Phi e 

Cramer’s V (0,670) (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Resposta à EPO em pacientes com SMD frente a variável 

dependência transfusional 

 
Fonte: elaborado pela autora (2016). 
Teste de associação de Pearson. Valor estatisticamente significante 

para p<0,05. 

Variáveis Nº % 

Óbito Não 52 78,7% 

Sim 14 21,2% 

Evolução para LMA Não 60 91% 

Sim 6 9% 

P=0,000 
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Ao considerarmos presença ou ausência de fibrose nos pacientes que 

responderam ou não ao tratamento com eritropoietina, não foi estabelecida nenhuma 

relação com significância estatística (p =0,611) (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Resposta à EPO em pacientes com SMD frente a variável fibrose 

 
Fonte: elaborado pela autora (2016). 

Teste de associação de Pearson. Valor estatisticamente não 

significante para p<0,05. 

 

Em relação à faixa etária, os pacientes foram divididos em < 60 anos e > 

60 anos e quando associados com os pacientes que fizeram uso da EPO com 

presença e ausência de resposta, não houve associação estatisticamente 

significante (p = 0,263) (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Resposta à EPO em pacientes com SMD frente a variável idade 

 
Fonte: elaborado pela autora (2016). 

Teste de associação de Pearson. Valor estatisticamente não significante 
para p<0,05 

P=0,611 

P=0,263 
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Não foi observado relevância estatística quando avaliado progressão da 

doença nos pacientes que apresentaram ou não resposta ao tratamento com a 

eritropoetina (p =0,156) (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – Resposta à EPO em pacientes com SMD frente a variável progressão para LMA 

 
Fonte: elaborado pela autora (2016). 

 
A correlação estabelecida, quando classificamos pela OMS 2008, os 

pacientes em ARSA e não ARSA, que responderam ou não ao tratamento, não foi 

firmado uma significância estatística (p = 0,604) (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Resposta à EPO em pacientes com SMD frente a variável classificação WHO 

  
Fonte: elaborado pela autora (2016). 

p=0,156 

P=0,604 
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A relação de associação que se estabeleceu entre presença e ausência 

de diseritropoese nos casos que responderam ou não ao tratamento não mostrou 

relevância estatística com um p=0,306 (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 – Resposta à EPO em pacientes com SMD frente a variável diseritropoese  

 
Fonte: elaborado pela autora (2016). 
Teste de associação de Pearson. Valor estatisticamente não significante 
para p<0,05 

 

Pacientes com cariótipo normal ou alterado quando associados com 

presença ou ausência de resposta à eritropoietina não mostraram por Pearson Chi-

Square significância estatística, visto que revelou um p = 0,564 (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 – Resposta à EPO em pacientes com SMD frente a variável cariótipo 

 
Fonte: elaborado pela autora (2016). 
Teste de associação de Pearson. Valor estatisticamente não 

significante para p<0,05. 

P=0,306 

P=0,564 
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Ao analisar a celularidade da medula óssea, estabelecida por biópsia e 

categorizando em hipercelular e não-hipercelular (normoceluar e hipocelular), 

quando associadas com a resposta a eritropoetina, não revelou importância 

estatística (p = 0,543) (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 – Resposta à EPO em pacientes com SMD frente a variável celularidade na MO 

 

Fonte: elaborado pela autora (2016). 

Teste de associação de Pearson. Valor estatisticamente não significante 

para p<0,05. 
 

Após análise dos estudos de associação, avaliamos se havia diferença 

significante entre as medianas da ferritina, eritropoetina, número de blastos na 

medula óssea, sideroblastos em anel e idade entres os grupos de pacientes que 

apresentaram resposta ou não ao tratamento com eritropoetina.  

Na análise da hemoglobina séria ao diagnóstico, podemos observar que 

essa variável quando associada à resposta a eritropoetina, apresentou significância 

estatística (p = 0,001), com uma mediana da hemoglobina de 10,3 g/dl para os que 

responderam ao tratamento com a EPO e os que não responderam a mediana foi de 

7,2 g/dl (Tabela 8). 

A ferritina apresentou diferença estatística quando associada as duas 

categorias (presença e ausência) de resposta a eritropoetina (p=0,033). A mediana 

da ferritina dos pacientes que responderam à eritropoetina foi de 297 ng/ml e dos 

que não responderam foi 653 ng/ml (Tabela 8). 

P=0,543 
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A eritropoetina endógena, medida antes do inicio do tratamento, não se 

mostrou estatisticamente relevante, quando associada com a presença ou ausência 

de resposta à eritropoetina (p = 0,400) (Tabela 8). 

A associação da idade dos pacientes com a resposta ao tratamento não 

foi uma variável estatisticamente significante (p = 0,114) (Tabela 8). 

A distribuição dos blastos na medula óssea, também não apresentou 

relevância estatística quando associado a resposta à eritropoetina (p = 0,467) 

(Tabela 8). 

A variável sideroblastos em anel, também associada as categorias de 

resposta à EPO, não apresentou significância estatística p = 0,936) (Tabela 8). 

 

 Tabela 8 – Valor de significância da análise das variáveis não categóricas 

TESTE NÃO PARAMÉTRICO – MANN-WHITNEY de amostras 
independentes 

VARIÁVEIS SIGNIFICÂNCIA 

FERRITINA 0,033 

HEMOGLOBINA 0,001 

EPO 0,4 

IDADE 0,114 

% BLASTOS 0,467 

SIDEROBLASTOS EM ANEL  0,936 

Fonte: elaborada pela autora (2016). 

  

Comparamos a sobrevida dos 66 pacientes tratados com EPO, 

comparando os grupos que apresentaram resposta ou não. Detectamos uma 

diferença significativa de sobrevida entre os grupos. Pacientes que apresentaram 

resposta à EPO tinham uma sobrevida média de 2376 dias com 95% IC que foi de 

2031 a 2722 dias. Já os pacientes que não apresentaram resposta à EPO, tiveram 

uma sobrevida média de 1470 dias com 95% IC de 1184 a 1757 dias (p=0,35) 

(Gráfico 9). 

 

 

 



 

56 

Gráfico 9 – Curva de sobrevida comparando os 66 pacientes tratados com EPO que 

apresentaram ou não resposta 

 
Fonte: elaborado pela autora (2016). 

 

P = 0,035 

LogRank 
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 5 DISCUSSÃO  

 

O estudo em questão buscou avaliar à resposta relacionada ao uso da 

eritropoetina em 66 pacientes portadores de síndrome mielodisplásica frente a 

variáveis clínico/laboratoriais, dependência transfusional e sobrevida que fizeram 

uso da eritropoetina. 

Primeiramente, no que diz respeito a categorização dos pacientes, 

verificamos uma média de idade nessa amostra de 71 anos (mediana de 74 anos 

com intervalo de 28 a 90 anos), confirmando o estudo de Belli et al. (2015) e o 

levantamento proposto no estudo de Magalhães et al. (2010). 

Ainda na categorização dos pacientes, a variável gênero (masculino e 

feminino), mostrou uma discreta predominância do sexo masculino (53%) com uma 

relação de 1,12. Esse dado se confirma com os achados observados nos registros 

epidemiológicos internacionais que apresentaram uma razão masculino/feminino 

entre 1,1 e 2 (BELLI et al., 2015; HAASE et al., 2007). 

Prévio ao diagnóstico de SMD, 83% (20/24) dos pacientes informaram ter 

sido expostos à algum tipo tóxico. Este dado transcreve Nisse et al. (2001) quando 

este afirma que diferentes exposições à agentes genotóxicos podem contribuir para 

o desenvolvimento da SMD. Com relação aos outros 42 pacientes, esse dado não foi 

informado. 

Quanto à estratificação diagnóstica dos pacientes baseada na 

classificação da OMS (2008), encontramos um predomínio de CRDM (48%), seguido 

de ARSA (21%), CRDU (12%) e AREB (9%). Belli et al. (2015) ao analisar 345 

pacientes encontrou também um predomínio de CRDM (35,1%). Haase et al. (2007) 

encontrou uma prevalência dos subtipos de baixo grau CRDU, ARSA e CRDM em 

aproximadamente 64% dos casos. Evento este, reafirmado no presente estudo com 

uma predominância de 81% dos subtipos de baixo grau. Observou-se também que 

os pacientes que mais responderam a rHuEPO encontravam-se neste grupo (CRDU, 

ARSA e CRDM), cerca de 82,1%. 

Frente a estratificação prognóstica estabelecida pelo IPSS-R 

(GREENBERG et al., 2012) observou-se a predominância do baixo 

risco/intermediário (85%) que persistiu quando se analisou a resposta a eritropoetina 

(94,4%). Hellstrom-Lindberg et al. (2005) publicou um estudo com terapia combinada 

(EPO associado a G-CSF) demonstrando que pacientes com IPSS de baixo risco e 
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intermediário 1 (IPSS) apresentavam resposta mais frequente e duradoura. Dentre 

os pacientes avaliados em nossa pesquisa, apenas 1 caso do subgrupo CRDM 

(variante hipocelular) fez uso de G-CSF associado à EPO, porém sem apresentar 

resposta à essa combinação. 

Com relação a evolução clínica dos pacientes deste estudo, 

acompanhamos a transformação para LMA e os óbitos. Nachtkamp et al. (2016) 

avaliaram causas de morte em 2877 pacientes com síndrome mielodisplásica. 

Evidenciaram que a principal causa de óbito foi a evolução para LMA e que a taxa 

de óbito elevada estava diretamente ligada a progressão da doença, ou seja, 

pacientes de alto risco evoluíam mais a óbito. A taxa de óbito da nossa pesquisa foi 

de 21,2% com o predomínio do subgrupo CRDM de baixo risco (IPSS-R). Setenta e 

oito por cento dos pacientes que evoluíram à óbito não responderam à eritropoetina. 

Das causas de mortes esclarecidas, 3 foram por infecção, 4 por LMA e as outras 7 

não tinham registros concisos da causa do óbito. A transformação para LMA foi 

observada em 6 pacientes da população estudada com a predominância de 5 casos 

de CRDM e apenas 1 caso de ARSA de baixo risco (IPSS-R). Destes, apenas 1 

paciente respondeu a EPO. A perda de seguimento da maioria dos pacientes 

estudados inviabilizou uma análise mais aprofundada dos eventos. 

Nenhuma significância estatística, quando utilizado o teste qui-quadrado, 

foi encontrada nas variáveis fibrose, diseritropoese, citogenética, celularidade, idade, 

classificação OMS (ARSA e não-ARSA) e progressão para leucemia quando 

associadas a resposta à EPO, exceto a variável dependência transfusional 

(p=0,000). 

A falta de significância estatística ao associar-se paciente com idade < 60 

anos e > 60 anos com a resposta à rHuEPO, corroborou com o estudo de coorte de 

Tatarelli et al. (2014), onde pacientes muito idosos com idade > 80 anos quando 

comparado a 295 pacientes com idade <80 anos não foi identificado diferença de 

resposta (p=0,247). Greenberg et al. (2009) em seu estudo com 110 pacientes 

também não encontraram diferença de resposta à eritropoetina (p=0,48) quando 

categorizaram a idade em <65 anos e > 65anos. 

A classificação OMS, categorizada como ARSA e não-ARSA, associada a 

resposta à rHuEPO não mostrou diferença. Fato contrário a outros estudos que, 

quando usaram a classificação da WHO para avaliar a resposta dos pacientes com 
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SMD, observaram que os pacientes com melhor resposta encontravam-se nos 

subgrupos AR e ARSA. 

Santini, 2011, diz que observações muito recentes indicavam que 

pacientes com SMD sem necessidades transfusionais, com nível de eritropoietina 

sérica < 200 U/L, e um diagnóstico de ARSA tiveram uma taxa de resposta à EPO 

de 68%. Tentamos avaliar algumas características descritas na nossa amostra neste 

subgrupo ARSA que poderiam sugerir uma pior resposta a eritropoetina, já que 

64,2% (9/14) dos pacientes com subtipo ARSA não responderam ao tratamento. Já 

é conhecidamente comprovado, em vários estudos, que dosagem da eritropoetina 

séria é um preditor de resposta à EPO, mas o uso desse dado para avaliação desse 

subgrupo foi prejudicado, pois dos 14 pacientes somente 3 tinham registro da 

dosagem sérica de EPO ao diagnóstico (8,6–106 mUI/ml). Quando avaliamos a 

condição de dependência transfusional deste grupo observamos que dos 14 

pacientes, 50% (7) eram dependentes transfusionais e destes, 85,7% (6) não 

responderam à EPO. Esse resultado sugeri que a dependência transfusional no 

subgrupo ARSA pode ter influenciado no resultado. 

Detectamos uma associação significante entre a variável dependência 

transfusional e a resposta à rHuEPO (p=0,000). Os pacientes que apresentavam 

dependência transfusional responderam menos a eritropoetina, e o contrário foi 

notado nos pacientes que não eram dependentes transfusionais, que tiveram uma 

melhor resposta. Tatarelli et al. (2014), avaliaram a resposta à EPO em pacientes 

muito idosos e notaram que dos pacientes com dependência transfusional, apenas 

48,8% responderam à rHuEPO e a sua maioria (80,9%) não respondeu. 

Buccisano, Piccioni e Criscuolo (2016), num estudo retrospectivo com 543 

pacientes que avaliou a segurança e eficácia do uso de agentes estimulantes da 

eritropoese, observaram que resposta eritróide (IWG 2006) foi constatada em 82/185 

(44,3%) pacientes dependentes transfusionais em comparação com 226/329 

(68,6%) de pacientes independentes transfusionais que apresentaram uma resposta 

positiva a rHuEPO, confirmando os nossos resultados. 

Pacientes sem dependência transfusional são os que melhor respondem 

ao tratamento com eritropoetina, sendo um fator preditivo de resposta 

(HELLSTROM-LINDBERG; MALCOVATI, 2008). 

Ao final da análise dos estudos de associação, avaliamos se havia 

diferença significante entre as medianas da ferritina, eritropoetina sérica, número de 



 

60 

blastos na medula óssea, sideroblastos em anel e idade, entres os grupos de 

pacientes que apresentaram resposta ou não ao tratamento com eritropoetina. 

Pelo teste de Mann-Whitney, encontramos significância estatística 

(p=0,001) quando associamos os níveis de hemoglobina com a resposta à rHuEPO, 

de modo que pacientes respondedores apresentavam uma mediana de hemoglobina 

(10,3 g/dl) mais elevada que os não respondedores (Hb 7,2g/dl). Os achados de 

Tatarelli et al. (2014) corroboram com presente estudo quando avaliaram a resposta 

ao uso da rHuEPO em pacientes com idade maior ou igual a 80 anos e observaram 

que pacientes respondedores à EPO, quando comparados com os pacientes não 

respondedores, apresentavam uma mediana mais alta dos níveis de hemoglobina 

(9,2 vs 8,6 g/dl, p=0,003), uma mediana menor dos níveis de ferritina (178 vs 316 

ng/ml, p=0,001), e uma menor necessidade de transfusão (0,7 vs 2,2, p= 0,002). 

Fenaux e Adès, 2013, avaliaram o impacto das citopenias na resposta clínica dos 

pacientes com SMD e observaram que em uma análise multivariada, incluindo níveis 

de hemoglobina, plaquetas, neutrófilos e IPSS, apenas os níveis de hemoglobina 

categorizados tiveram valor prognóstico adicional com relação ao IPSS, na avaliação 

da sobrevida global, sendo mais pronunciado nas categorias intermediário 1 e 2. 

A variável ferritina, também analisada pelo teste de Mann-whitney, 

apresentou significância estatística (p=0,033) com mediana (697 ng/dl) mais elevada 

nos pacientes não respondedores que nos respondedores à rHuEPO (mediana de 

253,2 ng/dl). Uma pior resposta à rHuEPO nesse estudo, nos pacientes com ferritina 

elevada, justifica-se pela premissa de que ferritina elevada nos pacientes com SMD 

geralmente está associada à dependência transfusional e esta é um preditor 

negativo de resposta conforme Hellstrom-Lindberg e Malcovati, 2008. 

A sobrecarga de ferro, identificada também pela concentração sérica da 

ferritina elevada no sangue, por vezes, secundária à dependência transfusional, 

diminui significativamente a sobrevida de pacientes com SMD. Malcovati et al. 

(2005) inferiu que dependência transfusional com sobrecarga de ferro (> 1000 ng/ml) 

impactou na sobrevida global dos pacientes (p < 0,001) e se manteve quando foi 

associado o número de concentrado de hemácias por mês com a sobrecarga de 

ferro (p=0,003), elevando em 30% o risco a cada 500ng/ml de ferritina acima do 

limite estabelecido no estudo. O mesmo estudo constatou que o efeito da 

sobrecarga de ferro foi mais impactante para os pacientes classificados com anemia 
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refratária de sobrevida mais longa, pois estavam mais expostos aos efeitos tóxicos 

da sobrecarga de ferro por um período maior. 

A não significância estatística da variável sEPO quando associada com a 

resposta ao uso farmacológico da rHuEPO possivelmente pode fundamentar-se no 

fato de que somente 18 dos 66 pacientes deste estudo apresentavam dosagem de 

sEPO ao diagnóstico. Ressaltando que a sEPO é um preditor de resposta ao 

tratamento com eritropoetina (HELLSTROM-LINDBERG; MALCOVATI, 2008) e a 

falta dessa informação para os outros 48 pacientes desta amostra pode ter 

influenciado no resultado. 

Partindo-se do pressuposto de que pacientes com níveis de hemoglobina 

mais baixos (mediana 7,2 g/dl) tem necessidades transfusionais mais elevadas e 

que isso eleva os níveis de ferro, encontrados nos dados deste trabalho, inferimos 

que a anemia sintomática, com necessidade transfusional e sobrecarga de ferro 

impactam negativamente na resposta ao uso da eritropoetina recombinante humana. 

Detectamos que a resposta à EPO em pacientes SMD de baixo risco é 

associado a melhores níveis de sobrevida. Pacientes que apresentaram resposta 

tinham uma sobrevida média de 2376 dias, resultado bem superior aos não 

respondedores, que apresentavam sobrevida média de 1470 dias. Recentemente, 

Buccisano, Piccioni e Criscuolo (2016), detectaram num estudo retrospectivo 

multicêntrico (11 centros), com 543 pacientes, sendo 92,5% classificados como 

baixo risco (OMS), que a sobrevida de pacientes respondedores à EPO foi superior 

a daqueles que não responderam. No estudo de Buccisano, Piccioni e Criscuolo 

(2016), os pesquisadores conseguiram demonstrar benefício da EPO para um grupo 

de pacientes de baixo risco, porém apenas cerca de 30% eram dependentes de 

transfusão. Diferentemente, na nossa pesquisa, demonstramos que a EPO foi capaz 

de aumentar a sobrevida de pacientes de baixo risco, mesmo tendo cerca de 50% 

dos casos classificados como dependentes transfusionais. O nosso resultado 

corrobora a importância da EPO no tratamento da SMD de baixo risco. A mesma 

reflexão pode ser aplicada ao estudo de Azzarà et al. (2011), que avaliaram 133 

pacientes de baixo risco e intermediário 1 e 2 que fizeram uso de EPO como único 

tratamento. Detectaram também que dos pacientes que responderam à EPO, 80% 

eram baixo risco e tiveram uma sobrevida maior (medida em semanas) do que 

aqueles que não responderam. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Eritropoetina é um medicamento que foi capaz de induzir aumento de 

hemoglobina em cerca de 40% dos pacientes com SMD, sendo sua resposta 

influenciada negativamente pela presença de dependência transfusional, aumento 

dos níveis séricos de ferritina e menores níveis de hemoglobina. 
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APÊNDICE A – SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DO TERMO DE CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO 

 
SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 
  
 
 Eu, Germana Perdigão Amaral, pesquisador responsável pelo projeto de 

pesquisa “A RESPOSTA À ERITROPOETINA EM PACIENTES DEPENDENTES 

TRANSFUSIONAIS PORTADORES DE ANEMIA NO TRATAMENTO DA 

SÍNDROME MIELODISPLÁSICA” solicito a dispensa da utilização do TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO para realização deste projeto tendo 

em vista que o mesmo apresentará caráter retrospectivo utilizando-se somente 

dados secundários obtidos a partir do estudo da revisão de prontuários clínicos com 

as informações referentes aos pacientes com Síndrome Mielodisplásica. 

 Nestes termos, me comprometo a cumprir todas as diretrizes e normas 

reguladoras descritas na Resolução n° 466 de 12 de dezembro de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

São Francisco do Conde, 01 de fevereiro de 2016. 

 

 
 

______________________________________________________ 
Prof. Dr. Ronald Feitosa Pinheiro - Pesquisadora Responsável 

 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Germana Perdigão Amaral - Pesquisadora Responsável 
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ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFC 
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