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RESUMO 

Introdução: A síndrome mielodisplásica (SMD) é definida como uma doença 
das células-tronco hematopoiéticas, caracterizada por uma hematopoiese 
inefetiva. A incidência da doença ainda não é muito bem estabelecida em 
algumas regiões do mundo. O diagnóstico é realizado através de achados 
morfológicos no sangue, medula óssea, além dos achados citogenéticos. 
Entretanto, o perfil cariotípico da população do Hospital Universitário Antônio 
Pedro ainda é desconhecido, assim como as características epidemiológicas. 
Objetivo: avaliar o cariótipo de pacientes com suspeita de síndrome 
mielodisplásica do Hospital Universitário Antônio Pedro para caracterização 
citogenética dos mesmos e a associação com os demais dados obtidos do 
prontuário. Material e Métodos: o estudo contou com uma amostra de 
conveniência de 14 pacientes investigados com suspeita de síndrome 
mielodisplásica, que foram agendados para o mielograma no Serviço de 
Hematologia Clínica durante o período de junho de 2017 até setembro de 2018. 
O total de 5 pacientes foram confirmados para doença pelo auxílio de exames 
complementares como citogenética e imunofenotipagem. A amostra de medula 
óssea foi necessária para o preparo da cultura de células e das bandas G. Após 
essa etapa, foi feita a preparação das lâminas e análise cromossômica dessas 
amostras. As características sociodemográficas e clínicopatológicas foram 
obtidas através de um breve questionário e prontuário desses indivíduos. 
Resultados: Os dados demográficos revelaram que dos 14 pacientes, 78,58% 
eram do sexo feminino e 21,42% do sexo masculino, com idade média de 60,1 
anos. Houve um predomínio de pardos (50%) e casados (42,85%) e do 
município de procedência São Gonçalo (57,14%). A maioria dos pacientes 
possuía o ensino fundamental incompleto (42,86%) e eram empregadas 
domésticas (50%). Os achados clínicos revelaram cansaço (57,14%) e 
hipertensão arterial (57,14%) como sintoma e comorbidade mais frequentes, 
respectivamente. O tratamento com transfusão sanguínea foi realizado na 
maioria dos pacientes. Nos achados laboratoriais, 71,42% dos pacientes 
apresentaram a taxa de Hb abaixo de 10 g/dL, 71,42% apresentaram contagem 
absoluta de neutrófilos menor que 1.800/μL e em 50% a contagem de 
plaquetas abaixo de 100.000 μL. Metade dos pacientes apresentou pancitopenia 
na fase incial (50%). Na análise citogenética, foram comparadas lâminas de 
mielograma de sete pacientes e testados diferentes tempos de incubação de 
cultura. Em dois pacientes com medula hipercelular e figuras de mitose, houve 
retirada direta da cultura e no tempo de 24h, e foram observadas metáfases. 
Outros dois pacientes apresentaram uma medula hipocelular e ausência de 
figuras de mitose e não houve a obtenção de metáfases. Por fim, três pacientes 
apresentaram uma celularidade média e, em todos os tempos (24h, 48h e 96h), 
foram encontradas metáfases. Foram testadas amostras com concentração de 
KCl diferente do protocolo usual e foi estabelecido que tempo de 24h, o método 
de gotejamento pela parede do tudo de KCl com concentração 0.070M é a forma 
mais eficaz para a retirada da cultura. Conclusão: Os ajustes realizados no 
protocolo de realização de cultura levaram à melhora importante na qualidade 
das metáfases enquanto a análise das características sóciodemográficas e 
clínicopatológicas foi apenas descritiva. 

Palavras chaves: síndrome mielodisplásica, citogenética, protocolos 



ABSTRACT 
 
Introduction: Myelodysplastic syndrome (MDS) is defined as hematopoietic stem 
cell disease, characterized by ineffective hematopoiesis. The incidence is still not 
well-established in other global regions. The diagnosis includes morphological 
findings in the peripheral blood, bone marrow, beyond cytogenetics findings. 
However, the karyotypic profile from the population of the Hospital Universitário 
Antônio Pedro is still unknown, as the other epidemiological characteristics. 
Objective: to evaluate the karyotype of patients with suspected myelodysplastic 
syndrome at the Hospital Universitário Antônio Pedro for the cytogenetic 
characterization and association with the other data obtained from the medical 
record. Material and Methods: The study has a convenience sample of 14 patients 
investigated with suspected of myelodysplastic syndrome during the period from 
June 2017 until September 2018.This patients were scheduled for the myelogram at 
the Clinical Hematology Service. A total of five were confirmed for the disease by the 
cytogenetic and immunophenotyping tests. The bone marrow sample was required 
for the preparation of the cell culture and the G bands. Then, the samples’s slides 
were prepared for chromosome analysis. Sociodemographic and clinicalpathological 
characteristics were obtained through a brief questionnaire and medical records of 
these individuals. Results: Demographic data revealed that of the 14 patients, 
78,57% were female and 21,43% were male, with a mean age of 60.1 years. There 
was a predominance of pardos (50%) and married (42,85%) and the city of origin of 
São Gonçalo (57,14%). Most of the patients had incomplete elementary education 
(42,85%) and were domestic servants (50%). Clinical findings revealed fatigue 
(57,14%) and hypertension (57,14%) as the more frequent symptom and comorbidity, 
respectively. Treatment with blood transfusion was performed in the majority of 
patients. In the laboratory findings, 71,42% of the patients had a Hb rate below 10 g / 
dL, 71,42% had an absolute neutrophil count lower than 1,800 / μL and a 50% 
platelet count below 100,000 μL. All patients underwent blood tests, which revealed, 
predominantly, pancytopenia (50%). In the cytogenetic analysis, myelogram slides of 
seven patients were compared and different culture incubation times were tested. In 
two patients with hypercellular marrow and mitotic figures in a direct culture and 
incubation times of 24h, metaphases were observed. Two other patients presented a 
hypocellular marrow and absence of mitotic figures and no metaphases were 
obtained. Finally, three patients had a mean cellularity and, at all times (24h, 48h and 
96h), metaphases were found. Samples with KCl concentration different from the 
usual protocol were tested. The time of 24h, hypotonic treatment drop by drop with 
0.070M concentration of KCl was established as the most effective way to remove 
the culture. Conclusion: The adjustments made in the adapted culture protocol led 
to a significant improvement in the quality of metaphases while the analysis of the 
socio-demographic and clinical-pathological characteristics was only descriptive. 
 
Keywords: myelodysplastic syndrome, cytogenetics, protocols 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Achados no SP e MO dos subtipos de SMD ........................................... 25 

Tabela 2 - Valores de score prognóstico segundo o IPSS-R ................................... 32 

Tabela 3 - Categorias/score de risco prognóstico segundo o IPSS-R ...................... 32 

Tabela 4 - Relação entre prognóstico e os achados citogenéticos em pacientes  com 

síndrome mielodisplásica ......................................................................................... 33 

Tabela 5 - Distribuição de pacientes com suspeita de SMD, segundo as 

características sociodemográficas ........................................................................... 44 

Tabela 6 - Distribuição de pacientes com suspeita de SMD, segundo as 

características clinicopatológicas ............................................................................. 46 

Tabela 7 - Valores do hemograma de pacientes com suspeita de SMD .................. 47 

Tabela 8 - Resultado dos diferentes protocolos e a obtenção de metáfases ........... 50 

Tabela 9 - Comparação entre o protocolo padrão e adaptado na etapa de 

hipotonização ........................................................................................................... 51 

Tabela 10 - Avaliação citogenética dos pacientes com suspeita de SMD ................ 53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Evolução dos sistemas de classificação da síndrome mielodisplásica .... 23 

Figura 2 - Imagem ilustrativa de uma dispersão cromossômica na metáfase 

preparada ................................................................................................................ 27 

Figura 3 - Imagem do cariótipo de uma pessoa normal do sexo masculino ............. 28 

Figura 4 - Imagem representativa mostrando o local de coleta e o procedimento de 

mielograma .............................................................................................................. 40 

Figura 5 - Paciente com medula óssea hipercelular ................................................ 48 

Figura 6 - Paciente com medula óssea hipocelular ................................................. 49 

Figura 7 - Paciente com medula óssea normocelular (A) e metáfases nos tempos de 

24h (B), 48h (C) e 96h (D)........................................................................................ 49 

Figura 8 - Dispersão cromossômica de dois pacientes com suspeita de SMD quando 

utilizado o protocolo de hipotonização com diferentes concentrações de KCl .......... 51 

Figura 9 - Dispersão cromossômica de quatro pacientes com suspeita de SMD 

quando utilizado o protocolo padronizado de hipotonização .................................... 52 

Figura 10 - Cariótipo de paciente masculino com 9qh+ ........................................... 54 

Figura 11 - Cariótipo de paciente feminino com 9qh+ ............................................. 54 

Figura 12 - Cariótipo de paciente masculino com alteração estrutural ..................... 55 

Figura 13 - Cariótipo de paciente feminino com alteração estrutural ....................... 55 

 

 
 
 

 

file:///C:/Users/Miriam/Desktop/TRABALHO%20MESTRADO%20-%20VERSÃO%20CORRIGIDA.doc%23_Toc9517100
file:///C:/Users/Miriam/Desktop/TRABALHO%20MESTRADO%20-%20VERSÃO%20CORRIGIDA.doc%23_Toc9517102
file:///C:/Users/Miriam/Desktop/TRABALHO%20MESTRADO%20-%20VERSÃO%20CORRIGIDA.doc%23_Toc9517105
file:///C:/Users/Miriam/Desktop/TRABALHO%20MESTRADO%20-%20VERSÃO%20CORRIGIDA.doc%23_Toc9517105


LISTA DE ABREVIATURAS 

 
 
AR - Anemia refratária 

AREB - Anemia refratária com excesso de blastos  

AREB-T - Anemia refratária com excesso de blastos em transformação  

ARSA - Anemia refratária com sideroblastos em anel 

ASXL1 - Additional Sex Combs Like Transcriptional Regulator 1  

BCL-2 - B-cell lymphoma 2 

CAN - Contagem absoluta de neutrófilos 

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa 

CRDM - Citopenia refratária com displasias de múltiplas linhagens  

CRDM-AS - Citopenia refratária com displasia multilinhagem e sideroblasto em anel  

CRDU - Citopenia refratária com displasia unilinhagem 

CRI - Citopenia refratária da infância 

DMPC - Doenças mieloproliferativas crônicas  

DNA - Ácido desoxorribonucleico 

DNMT3A - DNA Methyltransferase 3 Alpha  

ESA - Erythropoetin Stimulating Agent  

EUA - Estados Unidos da América 

EZH2 - Enhancer of zeste homolog 2  

FAB – Franco-Americano-Britânico  

Hb - Hemoglobina 

HUAP - Hospital Universitário Antônio Pedro 

IPSS - Índice Internacional de Prognóstico 

IPSS- R - Índice Internacional de Prognóstico Revisado 

ISCN - International System for Human Cytogenetic Nomenclature 

KCl - Cloreto de Potássio 

LDH - Lactato-desidrogenase 

LMA - Leucemia Mieloide Aguda  

LMC - Leucemia Mieloide Crônica 

LMMC - Leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)  

MO - Medula óssea 

NAOH - Hidróxido de sódio 

NF-1 - Neurofibromatose -1 



NMP - Neoplasia mieloproliferativa  

OMS - Organização Mundial da Saúde 

RDW - Índice de anisocitose de hemácias 

RUNX1 - Runt-related transcription factor 1 

SEER - Surveillance, Epidemiology and End Results 

SF3B1 - Splicing Factor 3b Subunit 1  

SMD - Síndrome Mielodisplásica 

SP - Sangue Periférico 

SRSF2 - Serine and Arginine Rich Splicing Factor 2  

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

TET2 - Tet Methylcytosine Dioxygenase 2  

TP53 - Tumor Protein P53 

U2AF1 - U2 Small Nuclear RNA Auxiliary Factor 1 

VCM - Volume corpuscular médio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁRIO 

 

1.      INTRODUÇÃO ............................................................................................. 14 

2.      REVISÃO DE LITERATURA ........................................................................ 16 

2.1       SÍNDROME MIELODISPLÁSICA ................................................................. 16 

2.1.1    Epidemiologia ............................................................................................. 16 

2.1.2    Etiologia ...................................................................................................... 18 

2.1.3    Fisiopatologia ............................................................................................. 19 

2.1.4    Breve perspectiva histórica e Classificação ............................................ 19 

2.1.5    Características clinicopatológicas ............................................................ 23 

2.1.6    Citogenética ................................................................................................ 26 

2.1.6.1  Histórico e definições .................................................................................. 26 

2.1.6.2  Citogenética Clássica .................................................................................. 27 

2.1.6.3  Citogenética e SMD .................................................................................... 28 

2.1.7     Prognóstico ............................................................................................... 31 

2.1.8     Tratamento................................................................................................. 33 

3.       OBJETIVO GERAL ..................................................................................... 36 

3.1        OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................... 36 

4.       MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................ 37 

4.1        CASUÍSTICA ............................................................................................... 37 

4.2        CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO ................................................ 37 

4.2.1     Critérios de inclusão ................................................................................. 37 

4.2.2     Critérios de exclusão ................................................................................ 37 

4.3        COLETA DE DADOS .................................................................................. 38 

4.3.1     Ficha clínica ............................................................................................... 38 

4.3.2     Exames Bioquímicos ................................................................................ 38 

4.3.3     Hemograma ............................................................................................... 39 

4.4        ANÁLISE CITOGENÉTICA ......................................................................... 39 

4.4.1     Obtenção de células de medula óssea .................................................... 39 

4.4.2     Cultivo celular ........................................................................................... 40 

4.4.3     Confecção de Lâmina ............................................................................... 41 

4.4.4     Bandeamento G ......................................................................................... 41 

4.4.5     Documentação de Lâmina e Análise de Dados ....................................... 42 

5.       RESULTADOS ............................................................................................ 43 



5.1       ASPECTOS SOCIO DEMOGRÁFICOS ....................................................... 43 

5.2       ASPECTOS CLINICOPATOLÓGICOS......................................................... 45 

5.2.1    Achados laboratoriais ................................................................................ 46 

5.2.1.1 Exames bioquímicos .................................................................................... 46 

5.2.1.2 Hemograma ................................................................................................. 47 

5.3       ANÁLISES MORFOLÓGICAS E OBTENÇÃO DE METÁFASE .................... 47 

5.4       HIPOTONIZAÇÃO E DISPERSÃO CROMOSSÔMICA ................................ 50 

5.5       ANÁLISE DO CARIÓTIPO ........................................................................... 52 

5.5.1    Cariótipos ................................................................................................... 54 

6.      DISCUSSÃO ................................................................................................ 56 

7.      CONCLUSÃO .............................................................................................. 66 

8.        REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................ 67 

            APÊNDICE 1 ................................................................................................ 79 

            APÊNDICE 2 ................................................................................................ 82 

            APÊNDICE 3 ................................................................................................ 83 

            APÊNDICE 4 ................................................................................................ 87 

 

 



14  

1. INTRODUÇÃO 
 

A anemia é definida como uma condição na qual o número de glóbulos 

vermelhos e sua capacidade de transportar oxigênio são insuficientes para 

atender as necessidades fisiológicas do organismo. Essa condição é 

considerada um problema de saúde pública global, pois pode ter diferentes 

significados dependendo de fatores como idade, sexo, localização geográfica, 

alimentação, genética e outros. (OMS, 2018) Muitas vezes essas causas não 

são muito bem definidas e os tratamentos são indicados de forma empírica com 

os mais variados desfechos clínicos.  (FERREIRA JÚNIOR, 2011) 

Durante muito tempo, anemia refratária foi um termo utilizado para os 

quadros de anemia que não se encaixavam nos valores de referência 

estabelecidos para normalidade e não respondiam aos tratamentos usuais. 

Sabe-se que a anemia é um sintoma característico na maioria das doenças 

hematológicas. Nesse contexto, um estudo que avaliou alterações na medula 

óssea (MO) incluindo pacientes com características de anemia refratária mostrou 

que cerca de 32% dos casos se tratavam do diagnóstico de Síndrome 

Mielodisplásica (SMD). (PHEKOO, 2006) 

A SMD é definida como doença das células-tronco hematopoiéticas 

caracterizadas por displasia em uma ou mais linhagens e pela hematopoiese 

ineficaz. (ADÈS, 2014) O resultado é uma pancitopenia periférica (diminuição de 

todos os elementos celulares do sangue), uma anemia dependente de 

transfusão e uma suscetibilidade a infecções e hemorragias, além da 

possibilidade de progredir para uma Leucemia Mieloide Aguda (LMA). (RAZA, 

2001; LARSON, 2006)  

Essa doença acomete principalmente a população idosa e seus principais 

métodos de diagnóstico são análise morfológica caracterizando as displasia no 

sangue periférico e na MO, alterações citogenéticas e alterações encontradas na 

imunofenotipagem. Nesse contexto, já foi observado que as alterações 

cromossômicas se relacionam diretamente com o curso clínico e com a 

transformação da doença. (INVERNIZZ, 2015; DELLA PORTA, 2017) 

O estudo citogenético passa a ser de grande importância no 

acompanhamento evolutivo da doença, uma vez que aproximadamente 30% dos 

pacientes desenvolvem alterações adicionais ao longo do tempo. 
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(CHAUFFAILLE, 2006) Além disso, muitos indivíduos que inicialmente 

apresentam cariótipo normal adquirem anormalidades subsequentes e, 

consequentemente, apresentam uma pior evolução do que aqueles com o 

cariótipo que não se alterou. Assim, um acompanhamento citogenético periódico 

desses pacientes seria aconselhável para determinação da melhor conduta de 

tratamento. (CHAUFFAILLE, 2006; VALENTE, 2007) 

Outro ponto importante refere-se à resposta ao tratamento que difere para 

cada indivíduo dependendo do tipo de alteração cromossômica. Um exemplo, 

são pacientes com anormalidades cromossômicas como deleção do braço longo 

do cromossomo 5 que apresentam, em sua maioria, uma resposta completa 

quando tratados com lenalidomida, enquanto pacientes com perda ou alterações 

estruturais do cromossomo 7 quando tratados com decitabina em baixa dose, 

apresentam maior chance de resposta hematológica ou mesmo resposta 

citogenética. (VALENTE, 2007; SEKERES, 2014) 

Apesar da definição do cariótipo na SMD ser de extrema importância no 

diagnóstico, no Brasil, apenas alguns centros de saúde são devidamente 

equipados e preparados para investigar tal condição. Consequentemente, a 

produção científica nacional fica restrita a hospitais escola que possuam 

capacidade de diagnosticar a doença, contribuindo para escassez de 

informações sobre a SMD que, quando existem, se limitam a uma amostra 

representativa de apenas uma região do país. (FERNANDEZ, 1997; 

GREENBERG, 1997; DE SOUZA FERNANDEZ, 2000; BACHER, 2015; ARBER, 

2016)  

Apesar de já ter sido observada uma marcante diferença entre o Brasil e 

outros países, ainda são poucos os estudos que descrevem as características 

sóciodemográficas e clinicopatológicas da SMD na população brasileira. 

(FERREIRA JÚNIOR, 2011) Devido à falta de um mapeamento dessa 

população, surge a necessidade da coleta de mais informação e da investigação 

desses dados. (FERREIRA JÚNIOR, 2011; CLIQUET, 2014; TELES, 2014)  

O perfil cariotípico nos pacientes do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP) ainda não foi descrito. Sendo assim, a hipótese desse estudo é que o 

perfil cariotípico dos portadores de SMD atendidos no HUAP-UFF é semelhante 

aos que estão descritos na literatura. 
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REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 SÍNDROME MIELODISPLÁSICA 
 
2.1.1 Epidemiologia 

 

A incidência da SMD varia com sexo, etnia e aumenta com a idade, 

atingindo principalmente pessoas de idade avançada. De acordo com o 

programa Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) 

aproximadamente 86% dos casos de SMD foram diagnosticados em indivíduos 

com mais de 60 anos de idade, apresentando uma média de idade de 

diagnóstico de 76 anos. (MA, 2007; SLACK, 2018) Essa doença apresenta uma 

leve predominância em pacientes do sexo masculino, com exceção do subtipo 

5q isolado, que é mais comum em mulheres. (NEUKIRCHEN, 2011) Entre os 

grupos étnicos, os indivíduos caucasianos apresentaram uma taxa de incidência 

mais elevada. (MA, 2007) 

A incidência anual estimada de pessoas diagnosticadas com SMD é de 

quatro novos casos em 100.000 habitantes, nos Estados Unidos da América 

(EUA). (COGLE, 2015) Já em outros países, como Canadá, Suíça, Japão, 

Alemanha e Grécia, essa taxa varia de 3,2 a 6 novos casos anuais em 100.000 

habitantes. Contudo, devido a frequentes mudanças na classificação, falta de 

inclusão de registros populacionais e resistência nas coletas de MO em idosos, 

as informações sobre a real epidemiologia da SMD permanecem escassas. 

(SLACK, 2018) 

Em 1995, nos EUA, foi estimada uma incidência anual de 1.500 casos. 

(MA, 2012) Contudo, foi observado que o número exato de casos registrado 

nesse país não era preciso. Primeiro, porque os registros de câncer começaram 

a classificar SMD como neoplasia e coletar esses dados apenas em 2001. 

Segundo, porque muitos pacientes de idade avançada que apresentavam 

citopenias inexplicáveis eram diagnosticados incorretamente, com a exclusão da 

coleta de material de MO, um procedimento essencial para o diagnóstico de 

SMD. (BEJAR, 2014) Atualmente, estima-se que a prevalência da doença 

ultrapasse 50.000 casos por ano nos EUA, com projeção de crescimento desse 

número. (COGLE, 2011; GOLDBERG, 2010; SEKERES, 2010; VISSER, 2012; 

SLACK, 2018) 
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Entretanto, pouco se sabe sobre a incidência e a prevalência de SMD em 

outras regiões do mundo. (BEJAR, 2014) Na China, por exemplo, pacientes com 

SMD são diagnosticados em idades menores, SMD com Sideroblasto em Anel é 

observada com menos frequência e a frequência de cariótipos anormais como 

monossomia dos cromossomos cinco e sete são menores do que nos países 

Ocidentais, provavelmente como consequência de diferenças genéticas e fatores 

ambientais. (CHEN, 2005) 

Assim como na China, a SMD ocorre mais precocemente em países que 

não fazem parte da Europa e América do Norte, como por exemplo, Zimbábue, 

Turquia, Índia, Coreia, China, Tailândia e Japão. Essa diferença pode estar 

relacionada à idade populacional desses países que possui uma população 

globalmente mais jovem. Além disso, fatores como a sobrevida dos doentes com 

SMD e a influência clínica no prognóstico da doença é diferente entre os países 

asiáticos e ocidentais. (HAMBLIN, 2009) 

Os estudos epidemiológicos de larga escala da SMD são geralmente 

encontrados em países da Europa e Estados Unidos e muitas vezes não levam 

em consideração características encontradas em outros países. (FERREIRA 

JÚNIOR, 2011) No caso do Brasil, sabe-se que a população é resultado de uma 

miscigenação racial e de uma desigualdade social, que tem como consequência 

características sociais e genéticas heterogêneas. (GUELSIN, 2014) Esse fator 

associado a diversas causas, como subnotificações e subdiagnósticos, dificulta 

um mapeamento e uma análise comparativa da população brasileira com outros 

países. 

O primeiro registro epidemiológico de SMD no Brasil foi feito por 

Magalhães e colaboradores (2010), apresentando aspectos demográficos, 

clínicopatológicos e terapêuticos de 476 pacientes com diagnóstico de SMD que 

estavam em tratamento nas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste do 

Brasil. Somente após esse estudo foi possível traçar um perfil geral dos 

pacientes com SMD no país.   

Esse perfil tem características como a relação homem/mulher, ou seja, a 

frequência de SMD nesses dois grupos relacionada a estudos de países como 

Alemanha, Inglaterra, China e Japão, observando um predomínio do sexo 

masculino. Por outro lado, a idade média dos pacientes portadores de SMD no 
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Brasil é diferente desses países, variando de aproximadamente 58 a 67 anos. 

(FERREIRA JÚNIOR, 2011) 

Sendo assim, as informações de registro de base que muitas vezes 

subestimam a incidência e as diferenças marcantes entre o perfil dos pacientes 

acometidos por SMD ao redor do mundo, reforçam a necessidade de estudos 

epidemiológicos acerca da questão. (COGLE, 2011) 

2.1.2 Etiologia 

 

A SMD pode ser classificada como primária (ou de novo) e secundária (ou 

relacionada à terapia). Segundo Li e colaboradores (2009), a maioria dos casos 

é de SMD primária, ocorrendo sem nenhum evento prévio. Por outro lado, a 

SMD secundária normalmente se desenvolve após um evento mutagênico 

conhecido e, geralmente acomete a maior porcentagem de alterações 

citogenéticas, possuindo maior risco de transformação para LMA. (NAEIM, 2009) 

As causas da SMD são conhecidas em apenas 15% dos casos, podendo 

ocorrer como consequência de uma predisposição hereditária, geralmente 

atingindo crianças, incluindo aquelas com Síndrome de Down, Anemia de 

Fanconi e Neurofibromatose-1 (NF-1). Em adultos, essa predisposição 

hereditária é mais rara e deve ser investigada se houver relato de casos 

semelhantes na família. (ADÈS, 2014) 

Outros agentes etiológicos da doença são fatores ambientais como 

utilização prévia de quimioterapia, radioterapia e tabagismo. Uma meta análise 

que examinou a associação entre fumar e ingerir álcool e o desenvolvimento de 

SMD demonstrou que o aumento do risco foi de 45% e 31% para fumantes e 

etilistas, respectivamente. (SEKERES, 2010) Além disso, já foi relatado que 

casos de SMD, principalmente após quimioterapia, têm um prognóstico 

desfavorável como consequência de um cariótipo complexo. (ADÈS, 2014) 

A SMD também pode ser resultado de exposição a fatores ocupacionais 

já conhecidos, como benzeno e derivados, e em agricultores e trabalhadores de 

indústrias. (AKSOY, 1987; PEDERSEN-BJERGAARD, 1991; RIGOLIN, 1998; 

NISSE, 2001; MCLAUGHLIN, 2005; IWANAGA, 2010) A exposição a radiações 

ionizantes, o sexo ser masculino e a presença de histórico familiar de neoplasias 

hematológicas também estão associadas à doença. (BRUNNING, 2008; 
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JÄDERSTEN, 2009) 

2.1.3 Fisiopatologia 

 

A patogênese da SMD ainda não é muito esclarecida, mas sabe-se que 

está relacionada a doenças das células-tronco hematopoéticas, como 

consequência de mecanismos genéticos, epigenéticos e imunomediados. 

Segundo Look (2005), um modelo proposto para explicar o desenvolvimento da 

SMD seria que uma célula-tronco hematopoiética normal adquire sucessivas 

anormalidades genéticas que levam a uma transformação maligna e uma 

expansão clonal. 

 Assim, a hematopoiese inefetiva leva a um aumento da susceptibilidade 

dos progenitores clonais mieloides a morte, o que causa a citopenia periférica 

mesmo com uma MO hipercelular. (RAZA, 1995; JÄDERSTEN, 2009) Alguns 

fatores intrínsecos e extrínsecos podem ser responsáveis por essa morte, como 

por exemplo, algumas proteínas relacionadas ao gene BCL-2, como resultado da 

despolarização mitocondrial ou de sinais de morte celular e citocinas de 

supressão mieloide. (ADÈS, 2014) 

Alterações cromossômicas, epigenéticas e mutações genéticas geram 

uma instabilidade genômica que resulta numa mudança dos sinais de apoptose 

para os sinais de proliferação, aumentando assim, as chances da evolução para 

LMA. (RAZA, 2012; VISCONTE, 2014) 

 

2.1.4 Breve perspectiva histórica e Classificação 

 

Os sistemas de classificação são de extrema importância para um 

diagnóstico preciso e uma seleção terapêutica adequada na SMD. Ao longo dos 

anos, alguns sistemas de classificação têm surgido para tentar direcionar a 

evolução da compreensão dessa doença e seus subtipos. (MALCOVATI, 2008) 

Em 1900, um estudo guiado por Leube descreveu um paciente com grave 

anemia megaloblástica que posteriormente evoluiu para uma leucemia. 

(JÄDERSTEN, 2009; STEENSMA, 2012) Esse caso foi seguido de diversos 

relatos similares de pacientes com citopenias, desmaturação dos precursores de 

MO, aumento de blastos e risco de evolução para leucemia aguda. 

Chevallier e colaboradores, no ano de 1942, sugeriram o termo “odo- 



20  

leucoses” para descrever síndromes com falha na MO que progredissem para 

leucemia. Logo em seguida, em 1949, o termo “leucemia pré leucêmica” surgiu 

conectando o desenvolvimento de LMA precedida de uma anemia associada a 

sintomas não específicos. Mais tarde, em 1953, em um estudo dirigido por Block 

e colaboradores (1953), foi observado que 12 pacientes com uma fase “pré-

leucêmica” apresentaram evolução para LMA após 27 meses. (STEENSMA, 

2012) 

A nova denominação perdurou até os anos 1970, quando foram observados 

casos de pré-leucemia nos quais quando a proporção de blastos na MO era 

aumentada no momento do diagnóstico, o resultado final era progressão para 

leucemia aguda. Esses casos progrediam mais rapidamente do que os pacientes 

que eram diagnosticados quando a proporção de blastos ainda era normal. Além 

disso, nessa mesma época foi constatado que muitos desses pacientes 

diagnosticados com pré-leucemia nunca desenvolveram leucemia aguda, mas 

sim morreram por complicações das citopenias. (DREYFUS, 1970; FISHER, 

1973) Assim, ficou claro que as síndromes pré-leucêmicas eram diversas e que 

a classificação mais apropriada ainda era controversa. 

Somente em 1976, a primeira classificação dos distúrbios neoplásicos da 

hematopoese foi realizada e ficou conhecida como classificação Francesa 

Americana e Britânica (FAB). Esta classificação foi baseada nos dados do 

hemograma associado aos estudos da morfologia do sangue e da MO ao 

microscópio óptico e reações citoquímicas. Nessa ocasião, houve um estudo de 

150 casos de pacientes que apresentavam hematopoese ineficaz e falência 

medular, alguns dos quais evoluíam para LMA ao qual foi dado o nome inicial de 

Desmielopoese Medular. (BENNETT, 1976; VARDIMAN, 2002) 

Posteriormente, em uma publicação de 1982, o grupo FAB introduziu 

oficialmente o termo “Síndrome Mielodisplásica”, com critérios de classificação 

mais detalhados baseados em linhagens com displasia e no número de blastos 

na MO. (BENNETT, 1982; VARDIMAN, 2002). De acordo com o número de 

sideroblastos em anel, o grau de monocitose no sangue periférico e a 

porcentagem de mieloblastos na MO, a FAB subdividiu a doença em 5 tipos: 1) 

anemia refratária (AR), 2) AR com sideroblastos em anel (ARSA), 3) AR com 

excesso de blastos (AREB), 4) AREB em transformação (AREB-T), e 5) 
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leucemia mielomonocítica crônica (LMMC). (BENNETT, 1982) 

Apesar de ter sido usada por muitos anos pelos clínicos, esse sistema de 

classificação apresentava alguns aspectos controversos. Por exemplo, muitos 

casos de LMMC tinham características clínicas e hematológicas de neoplasias 

mieloproliferativas e a inclusão dessa doença em SMD passava a ser então 

questionável. (BENNETT, 1976) Na ocasião o critério para a classificação de 

Leucemia Aguda foi 30% ou mais de células blásticas na MO. (VARDIMAN, 

2002) 

 Um sistema proposto no ano de 2001 pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) apresentou uma redefinição dos critérios de classificação e melhorou a 

atribuição de prognóstico. (JAFFE, 2001) O esquema da OMS foi baseado no 

sistema da FAB, porém com a incorporação de características biológicas e 

genéticas a fim de melhorar a definição dos grupos, assim como sua relevância 

clínica. (HARRIS, 2000) Uma mudança importante foi na definição da 

porcentagem de blastos na MO em LMA, que foi de 30% para 20%. Além disso, 

foram excluídas as subcategorias AREB-t e LMMC, sendo a última reclassificada 

em desordens mielodisplásicas/mieloproliferativas. (JAFFE, 2001; MUFTI, 2008) 

Outras modificações sugeridas foram: 

 AR E ARSA com menos de 5% de blastos foram separados em duas 

categorias: com ou sem displasia multilinhagem (definida como 10% de 

células precursoras displásicas de cada linhagem celular) 

 A síndrome do del5q isolado (deleção do 5q/5q31 como a única 

anormalidade cariotípica, porcentagem medular de blastos < 5% e 

contagem normal ou elevada de plaquetas) é reconhecida como um 

subtipo independente devido ao bom prognóstico e ao baixo risco de 

evolução para LMA. 

 O AREB foi subdividido em AREB-1 (5% a 9% de blastos) e AREB-2 (10% 

a 19% de blastos). 

 Foi introduzida a entidade citopenia refratária com displasias de múltiplas 

linhagens (CRDM) e uma nova categoria, a SMD inclassificável (displasia 

de uma única linhagem sem outros critérios de classificação) 

Essa classificação levantou algumas críticas pela criação de categorias 

sem precisão, sem bases biológicas e genéticas e pela falta de rigor prognóstico. 
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Assim, em 2008, com o objetivo de melhorar o sistema, a nova edição da OMS 

apresentou mudanças. Algumas delas aconteceram em relação à SMD, como por 

exemplo, a inclusão de uma categoria de citopenia refratária com displasia 

unilinhagem (displasia em uma única linhagem sanguínea) para incorporar 

pacientes que possuíam displasia de unilinhagem associada à anemia refratária, 

neutropenia refratária ou trombocitopenia refratária. (SWERDLOW, 2008) A partir 

desse momento, as antigas categorias definidas como citopenias refratárias com 

displasia multilinhagem com ou sem sideroblastos em anel (CRDM-SA) passaram 

a ser incorporadas na categoria CRDM. (JÄDERSTEN, 2009) 

Além disso, foi considerado que: pacientes com citopenia refratária, sem 

características morfológicas diagnósticas, mas com as anormalidades 

citogenéticas específicas, são evidências presuntivas de SMD; pacientes com 

2% a 4% de blastos no sangue e menos de 5% de blastos na MO devem ser 

diagnosticados como AREB-1 associado a outros achados clínicos e 

laboratoriais; uma entidade provisória, citopenia refratária da infância (CRI), foi 

adicionado para incluir crianças com citopenia(s) com menos de 2% blastos no 

sangue periférico e menos de 5% na MO e evidência de displasia em 2 ou mais 

linhagens (Figura 1). 

Na última atualização da OMS em 2016, as categorias não sofreram 

muitas mudanças. A proposta de classificação substituiu o termo anemia e 

citopenia refratária pelo nome síndrome mielodisplásica, com exceção da 

anemia/citopenia refratária da infância. A porcentagem de mieloblastos e as 

anormalidades citogenéticas continuaram as mesmas da classificação anterior. A 

grande modificação foi na quantidade de informação molecular disponível 

recentemente, uma vez que o sequenciamento de alguns genes de pacientes 

com SMD detectou 80 a 90% de mutações, mais comuns nos genes SF3B1, 

TET2, SRSF2, ASXL1, DNMT3A, RUNX1, U2AF1, TP53, e EZH2. Por fim, a 

descoberta de novas mutações e a melhora no entendimento das características 

morfológicas de algumas entidades impactou o critério de diagnóstico dessa 

doença. (ARBER, 2016) 
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Figura 1 - Evolução dos sistemas de classificação da síndrome mielodisplásica 

 

 
Legenda: LMMC, Leucemia Mielomonocítica Crônica; SMD del(5q), Síndrome Mielodisplásica 
Associada ao del(5q) isolado;  SMD-SA, Síndrome Mielodisplásica com Sideroblasto em 
Anel; SMD-DUL, Síndromes Mielodisplásica com Displasia Unilinhagem; SMD-DML, Síndrome 
Mielodisplásica com Displasia Múltipla; SMD-I, Síndrome Mielodisplásica Não Classificada; AR, 
Anemia Refratária; NR, Neutropenia refratária; TR, Trombocitopenia refratária; AREB, Anemia 
Refratária com Excesso de Blastos; AREB-t,; Anemia Refratária com Excesso de Blastos em 
transformação; CRI, Citopenia Refratária da Infância*; CRDM,  Citopenia Refratária com 
Displasia Multilinhagem; CRDM-SA,  Citopenia Refratária com Displasia Multilinhagem e 
Sideroblasto em Anel; CRDU, Citopenia Refratária com displasia Unilinhagem. 
*Categoria provisória. 

Fonte: Adaptado de SLACK, 2018 

2.1.5 Características clínicopatológicas 

 

Clinicamente, esses pacientes podem apresentar sintomas como fadiga, 

palidez, infecções e sangramentos ou serem assintomáticos mesmo com uma 

contagem anormal das células sanguíneas. (COGLE, 2015) O diagnóstico 

principal é realizado através da porcentagem de blastos, achados como 

citopenias e anormalidades citogenéticas, que têm um impacto importante no 

prognóstico. (INVERNIZZI, 2015) 

A suspeita aparece com uma contagem anormal de células sanguíneas 

associada, predominantemente, a anemia, neutropenia e trombocitopenia 

(INVERNIZZI, 2015). O limiar determinado pela OMS define citopenia como: 

hemoglobina menor que 10g/dL; contagem de plaquetas menor que 100x109/L; e 
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contagem absoluta de neutrófilos (CAN) menor que 1.8x109/L. O diagnóstico da 

SMD pode ser feito em casos raros de anemia leve ou trombocitopenia acima 

destes níveis, desde que pelo menos uma citopenia esteja presente. Isso ocorre 

porque alguns grupos étnicos podem ter um intervalo de referência para CAN 

inferior ao já definido acima, e por isso, se deve interpretar cuidadosamente a 

neutropenia se for a única citopenia (ARBER, 2016). 

No sangue periférico (SP) podem ser encontrados monocitose, anomalia 

semelhante à Pelger-Huet (células pelgeróides), células mieloides e eritróides 

imaturas circulantes, assim como macrocitose na série eritróide. Na MO, o 

critério mínimo de diagnóstico inclui a presença de algumas características 

específicas como por exemplo, displasia em pelo menos 10% de uma das 

principais linhagens hematopoiéticas, a presença de pelo menos 15% de 

sideroblatos em anel ou de 5 a 19% de células blásticas (SWERDLOW, 2008). 

Além disso, a medula normalmente encontra-se hiper- ou normocelular e em 

alguns poucos casos, hipocelular. Outras características observadas na medula 

desses pacientes são a presença de alterações megacariocíticas atípicas, 

hiperplasia eritróide, maturação anormal nas séries mielóides e aumento de 

blastos ou sideroblastos em anel. (NIMER, 2008) 

Com base na porcentagem de blastos, são conhecidas duas categorias 

de SMD: tipos com < 1% blastos no sangue periférico e < 5% na MO (categoria 

de baixo risco), incluindo as SMD com Displasia Unilinhagem, Síndromes 

Mielodisplásicas com Displasia Múltipla, SMD com Sideroblasto em Anel, SMD 

Não Classificada e SMD Associada ao del(5q) isolado. E ainda subtipos 

caracterizados por no mínimo 2% de blastos no sangue periférico e/ou no 

mínimo 5% de blastos na MO (categoria de alto risco) como SMD com Excesso 

de Blastos 1 e SMD com Excesso de Blastos 2 (Tabela 1). (INVERNIZZI, 2015; 

ARBER, 2016) 
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Tabela 1 - Achados no SP e MO dos subtipo de SMD 

 
 
Nome 

 
Linhagens 
displásicas 

 
Citopenias* 

% de SA em 
elementos 
eritróides 
na MO 

 
Blastos 
na MO e SP 

Citogenética 
(cariótipo 
convencional) 

 
 

SMD - DUL 
 

 
1 

 
1 ou 2 

 
<15%/ <5%† 

MO< 5%, SP<1%, 
sem bastão 

de Auer 

 
Quaisquer 

alterações** 

 
 

SMD - DML 
 

 
       2 ou 3 

 
1 - 3 

 
<15%/ <5%† 

MO< 5%, SP<1%, 
sem bastão  

de Auer 

 
Quaisquer 

alterações ** 

SMD - SA      

 
 

SMD - DUL 
 

 
1 

 
1 ou 2 

 
≥15%/ ≥5%† 

MO< 5%, SP<1%, 
sem bastão  

de Auer 

 
Quaisquer 

alterações ** 

 
 

SMD - DML 
 

 
2 ou 3 

 
1 - 3 

 
≥15%/ ≥5%† 

MO< 5%, SP<1%, 
sem bastão  

de Auer 

 
Quaisquer 

alterações ** 

 
  
 

SMD - del(5q) 
 

 

 
         1-3 

 

 
1-2 

 
Nenhum ou 

qualquer 

 
MO< 5%, SP<1%, 

sem bastão 
 de Auer 

del(5q) com 1 
anormalidade 

adicional, exceto 
-7 ou del(7q) 

SMD - EB      

 
SMD - EB-1 

 
      0-3 

 
1-3 

Nenhum ou 
qualquer 

MO 5%-9%  

ou SP 

2%-4%, sem 

bastão de Auer 

 
Quaisquer 
alterações 

 
SMD - EB-2 

 
     0-3 

 
1-3 

Nenhum ou 
qualquer 

MO 10%-19%  
ou SP  

5%-19%, sem 
bastão de Auer 

 
Quaisquer 
alterações 

SMD - I      

1% de 
blastos no 

sangue 

 
   1-3 

 
1-3 

Nenhum ou 
qualquer 

MO< 5%, SP 
=1%, ‡ sem 

bastão de Auer 

 
Quaisquer 
alterações 

displasia 
unilinhagem e 
pancitopenia 

 
1 

 
3 

Nenhum ou 
qualquer 

MO< 5%, SP<1%, 

sem bastão 
 de Auer 

 
Quaisquer 
alterações 

anormalidades 
citogenéticas 

 
0 

 
1-3 

 
< 15%§ 

MO< 5%, SP<1%, 

sem bastão  
de Auer 

Anormalidade 
definidora de 

SMD 

CRI     1-3 1-3 Nenhum MO<5%, SP<2% 
Quaisquer 
alterações 

*Citopenias definidas como: hemoglobina <10 g/dL; contagem de plaquetas <100x10
9
/L; e 

contagem absoluta de neutrófilos <1.8x10
9
/L. Raramente, SMD pode apresentar anemia leve ou 

trombocitopenia acima destes níveis. Os monócitos do SP devem ser <1x10
9
/L. 

** a menos que preencha todos os critérios para MDS com isolado del (5q) 

† Se a mutação SF3B1 estiver presente. 

‡ 1% de blastos no SP devem ser gravadas em pelo menos 2 ocasiões distintas. 

§ Casos com ≥15% de sideroblastos de anel por definição apresentam displasia eritróide  

significativa e são classificadas como SMD - SA. 

Fonte: Adaptado de ARBER, 2016
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2.1.6 Citogenética 

 
2.1.6.1 Histórico e definições 

 
A citogenética é a parte da genética responsável por estudar os 

cromossomos, sua função, estrutura e seu papel tanto na evolução quanto no 

desenvolvimento de doenças. (MONTENEGRO, 2008) Os cromossomos foram 

descritos pela primeira vez em 1840 como “estruturas semelhantes a fios” dentro 

do núcleo de células vegetais. O estudo citogenético se defrontou com alguns 

obstáculos da precariedade das metodologias que existiam na época. 

Inicialmente, a descoberta do número diploide dos mamíferos era limitada, uma 

vez que os cromossomos estavam emaranhados nas metáfases. (KANNAN, 

2009) 

As descobertas que surgiram posteriormente permitiram que Tjio e Levan 

(1956) determinassem o número de cromossomos da espécie humana em 46. O 

desenvolvimento da técnica de cultura colaborou para uma melhora na 

visualização dessas estruturas. Dentre elas, observou-se que o uso de 

colchicina, um inibidor mitótico que induz a interrupção do ciclo celular, facilitou a 

análise, uma vez que permitiu que os cromossomos permanecessem na fase da 

metáfase. (TIJO, 1956; WAN, 2014) 

Outros estudos foram de extrema importância para o desenvolvimento da 

técnica, como a etapa de hipotonização, na qual se utiliza uma solução salina de 

concentração inferior à concentração intracelular, fazendo com que haja entrada 

de líquido por osmose para o interior das células. A turgência celular facilita a 

dispersão dos cromossomos e o espalhamento das metáfases, sendo 

considerada uma etapa crítica do preparo citogenético. (BARCH, 1997) 

Além disso, o desenvolvimento de uma etapa fundamental dentro da 

técnica de cultura permitiu que houvesse a fixação do conteúdo intracelular. 

Esse procedimento é realizado com a utilização do fixador de Carnoy, uma 

solução que remove água das células, preservando–as, e prepara os 

cromossomos para etapa posterior, de bandeamento G. (LAWCE, 2017). 

Em 1970, Caspersson e colaboradores descobriram um padrão de 

bandas que diferenciava os cromossomos, facilitando sua visualização. A técnica 

de bandeamento G, como ficou conhecida, é marcação das bandas 
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cromossômicas através dos quais os cromossomos sofrem desproteinização por 

ação do tratamento com tripsina e coloração por Giemsa, num padrão de bandas 

claras e escuras, em que as faixas escuras correspondem ao ácido 

desoxirribonucleico (DNA) rico em bases AT e as bandas claras correspondem 

às bandas ricas em bases GC. (BURNS, 1986) Mesmo com a identificação das 

bandas cromossômicas, a visualização de algumas alterações ainda era limitada 

surgindo a necessidade do desenvolvimento de técnicas mais sensíveis e 

refinadas, como a citogenética molecular. (SMEETS, 2004) 

2.1.6.2 Citogenética Clássica 

 
Os cromossomos são compostos por DNA empacotado como cromatina, 

complexado a proteínas especializadas chamadas histonas, e RNA (em pouca 

quantidade). Essas estruturas podem ser visualizadas oa microscópio na fase da 

divisão celular conhecida como metáfase. Nessa etapa, os cromossomos são 

constituídos de suas cromátides irmãs unidos pelo centrômero e podem ser 

visualizados como uma dispersão cromossômica (Figura 2). (THOMPSON, 2016) 

 
Figura 2 - Imagem ilustrativa de uma dispersão cromossômica na metáfase preparada  

a partir de cultura de linfócitos que foi corada pelo bandeamento G 

 
 

Fonte: http://labmed.hallym.ac.kr/cytogenetics/cytogen-ds.files/female-bands.jpg 

 
Os cromossomos podem ser distinguidos basicamente por duas 

características: pela posição do centrômero e por sua divisão da estrutura em 

dois braços, um braço curto, designado por p (petit) e um braço longo, designado 

q. Em relação à posição do centrômero, existem três classificações: 

cromossomos metacêntricos, com o centrômero localizado no meio, formando 
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dois braços do mesmo tamanho; cromossomos submetacêntricos, com 

centrômero um pouco deslocado da região mediana, formando dois braços de 

tamanhos desiguais; e cromossomos acrocêntricos, que possuem o centrômero 

bem próximo à extremidade, formando um braço grande e outro muito pequeno. 

(THOMPSON, 2016) 

O conjunto cromossômico padrão em termos de número e estrutura é 

dependente de cada espécie e é chamado de cariótipo. A espécie humana 

possui 46 cromossomos sendo agrupados em 22 pares de autossomos e um par 

sexual XX ou XY. (THOMPSON, 1993) É possível observar os cromossomos 

metafásicos direto do microscópio ótico e antigamente, uma prática comum era 

recortar os cromossomos de uma fotomicrografia e montá-los em pares a partir 

de uma classificação padrão (Figura 3). Atualmente, existem softwares 

disponíveis para realizar esse tipo de análise que é chamada de cariotipagem. 

(THOMPSON, 2016) 

 

Fonte: https://visualsonline.cancer.gov/details.cfm?imageid=2721 

 

2.1.6.3 Citogenética e SMD 

 
Evidências sugerem que a formação do tumor é frequentemente 

associada à ocorrência de anormalidades cromossômicas aleatórias. 

Geralmente, carcinomas e algumas neoplasias hematológicas estão associadas 

a numerosas alterações cariotípicas, compatíveis com o processo de mudança 

Figura 3 - Imagem do cariótipo de uma pessoa normal do sexo masculino 
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genética necessária para que a célula avance nas etapas de proliferação, 

transformação maligna, invasividade e metástase. Em muitos casos, as simples 

alterações cariotípicas encontradas determinam ou diferenciam o tipo de 

neoplasia em questão. (CHEN, 2002) Assim, anormalidades cromossômicas 

associadas podem ser evidências presuntivas, sendo de extrema importância no 

auxílio do diagnóstico, prognóstico, classificação, acompanhamento evolutivo e 

escolha do tratamento mais adequado. (CHAUFFAILLE, 2003) 

A citogenética clássica permanece como um elemento padrão do 

diagnóstico dessa entidade (VALENT, 2007; COSTA, 2009). O material utilizado 

nessa técnica é amostra de MO, assim como sangue periférico em pacientes 

com leucometria elevada e com alta porcentagem de blastos na circulação. 

(CHAUFFAILLE, 2006) O cariótipo, normal ou alterado, deve ser reproduzido em 

um mínimo de três metáfases para ser considerado a clonalidade, uma vez que 

culturas para células neoplásicas costumam não utilizar estímulo para 

proliferação celular, com raras exceções. (CHAUFFAILLE, 2006) 

Na SMD, o cariótipo anormal é apresentado pela análise citogenética 

clássica em 30-70% dos casos e são caracterizadas por apresentarem ganhos e 

perdas, completas ou parciais, de cromossomos. (BANDARA, 2016) 

Curiosamente, muitas anomalias observadas em SMD são vistas também em 

LMA, apoiando assim, uma origem em comum dessas duas doenças. Os 

achados mais frequentes são deleção 5q, perda do cromossomo 7 ou deleção 

do 7q, ganho do cromossomo 8, deleção do 20q e isocromossomo do 17q. 

(BANDARA, 2016) 

A primeira descrição de deleção do braço longo do cromossomo 5 com 

características semelhantes a de SMD foi realizada em 1985 por Van Den 

Berghe. (VAN DEN BERGHE, 1985) Esse subtipo, além de ser o primeiro a ser 

identificado, é o que apresenta sua patogênese mais conhecida. 

A deleção do 5q é anormalidade mais frequente em pacientes com SMD, 

chegando a representar mais de 15% dos casos. Essa síndrome é marcada por 

características clínicas e morfológicas únicas, como por exemplo, a sua 

prevalência em pacientes do sexo feminino, um prognóstico considerado bom, 

uma displasia megacariocítica, trombocitose e neutropenia, além de uma anemia 

refratária macrocítica com diseritropoiese. (ZAHID, 2017; LIST, 2018) Os pontos 
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de corte são variáveis entre os pacientes, mas acredita-se que a região crítica 

seja entre 5q31 e 5q33, região que compreende diversos genes relacionados à 

patogênese da SMD. (HIRAI, 2003) 

A deleção do braço longo do cromossomo 7 e monossomia do 7 estão 

entre as alterações mais frequentemente encontradas em SMD e estão presente 

em todos os subtipos. Apesar de ser comum em formas mais avançadas da 

doença, é mais frequente na SMD secundária sendo observada em 50% dos 

casos e aparecendo como um evento secundário a patogênese da doença. 

(KEEN-KIM, 2008; ZAHID, 2017). 

A perda do braço longo do cromossomo 7 ou a perda do cromossomo 7 

estão associadas a um prognóstico desfavorável tanto em relação à sobrevida 

quanto a transformação leucêmica. (SCHANZ, 2012) A monossomia do 

cromossomo 7 também é uma das anormalidades comumente encontrada na 

MO de pacientes com síndromes como anemia de Fanconi, NF-1 e neutropenia 

congênita severa, que predispõe para doenças mieloides. (HIRAI, 2003) 

A deleção do braço longo do cromossomo 20 ocorre em 5% dos casos de 

SMD primária. Características como alterações displásicas envolvendo as 

linhagens eritrocíticas e megacariocíticas e um aumento de apoptose dos 

precursores granulocíticos parecem estar relacionadas a esses casos. Pacientes 

que apresentam somente essa anormalidade são classificados na categoria de 

baixo risco de SMD, enquanto pacientes que apresentam essa deleção 

associada a um cariótipo complexo possuem um prognóstico desfavorável. 

(HIRAI, 2003; OLNEY, 2009; BRAUN, 2011). 

A trissomia do cromossomo oito acontece em 5% dos casos, mas pode 

ser encontrada em outras doenças onco-hematológicas. (ZAHID, 2017) Essa 

anormalidade está mais associada aos subtipos SMD sideroblastos em anel e 

SMD com excesso de blastos e parece ser predominante no sexo masculino. 

Essa alteração como anomalia isolada aparece em 55-65% dos casos em 

cariótipos simples com alterações em 20% dos casos, e em cariótipos 

complexos em 25% dos casos. (HURET, 2007; NAEIM, 2009) Um maior risco de 

transformação leucêmica e um prognóstico desfavorável também estão 

associados à anomalia isolada. (MA, 2010) 

A deleção do braço curto do cromossomo 17 ocorre, na maioria dos 
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casos, em SMD secundária e são raras em SMD (7%). Essa anomalia 

cromossômica envolve outras alterações como isocromossomos ou 

translocações não balanceadas e em raros casos monossomia. Todas essas 

alterações levam a perda de um dos alelos do TP53, um gene supressor tumoral 

importante na regulação e replicação do DNA. (NAEIM, 2009; CHAUFFAILLE, 

2006; ZAHID, 2017) Essa alteração está relacionada a sobrevida curta e 

resistência ao tratamento. (OLNEY, 2002) 

Apesar dos achados citogenéticos não conseguirem definir os subtipos de 

SMD, com exceção do 5q, sua avaliação é de extrema importância uma vez que 

essas alterações têm impacto direto no prognóstico desta neoplasia. (ARBER, 

2016). 

2.1.7 Prognóstico 

 

O curso da doença e ainda, o seu prognóstico, são muito importantes 

para a definição de características específicas da doença, como por exemplo, a 

porcentagem de blastos na MO, anormalidades cromossômicas e extensão da 

falha medular. Em particular, a análise citogenética tem um peso importante 

tanto no diagnóstico quanto na indicação do tratamento. 

Além disso, características específicas do paciente como sexo, idade, 

comorbidades, tratamento e outros fatores prognósticos já estabelecidos, como 

fibrose da MO, desidrogenase lática (LDH), β2-microglobulina e requisito de 

transfusão também são levados em conta. (AUL, 1992; MALCOVATI, 2007; 

BUESCHE, 2008; NEUMANN, 2009; GREENBERG, 2012)  

A atividade do LDH vem sendo sugerida como um potencial fator 

prognóstico relacionado à sobrevida. Um estudo com 163 pacientes com SMD 

revelou que aqueles que apresentavam LDH maior tiveram uma menor 

sobrevida do que os pacientes com LDH normal, e ainda, que esses estavam 

incluídos no grupo de alto risco e risco intermediário II. (ZHANG, 2011) Estudos 

tem demonstrado que os níveis de LDH nesses pacientes podem colaborar 

como um indicador para ajudar a reconhecer precocemente a progressão SMD, 

a estratificar o risco da doença e consequentemente, influenciar no tratamento. 

(WIMAZAL, 2001; GERMING, 2005; MORITA, 2015) 

O score prognóstico tem grande participação, pois combinado aos fatores 
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prognósticos pode ajudar a encaminhar pacientes que sejam de baixo risco, para 

uma abordagem de espera e pacientes de alto risco, para possíveis tratamentos 

e transplantes. (GERMING, 2013) 

O sistema de prognóstico mais conhecido para SMD é utilizado tanto para 

rotina clínica quanto para pesquisa. O IPSS-R (Índice Internacional de 

Prognóstico Revisado) define cindo categorias de prognóstico, de acordo com o 

perfil citogenético, a porcentagem de blastos na MO e as citopenias (Tabela 2). 

(GREENBERG, 2012) 

 
Tabela 2 - Valores de score prognóstico segundo o IPSS-R 

Variáveis prognósticas 0 0.5 1 1.5 2 3 4 

Citogenética Muito bom − Bom − Intermediário Ruim Muito Ruim 

 
Blasto na MO, % 

 
≤ 2 

 
− 

>2% -  
<5% 

 
− 

 
5% - 10% 

 
> 10% 

 
− 

Hemoglobina ≥ 10 − 8-<10 <8 − − − 

 
Plaquetas 

 
≥ 100 

50- 
<100 

 
< 50 

 
− 

 
− 

 
− 

 
− 

CAN ≥ 0.8 < 0.8 − − − − − 

Legenda: MO = medula óssea; CAN = contagem absoluta de neutrófilos; − = indica não 
aplicável. 

Fonte: Adaptado de GREENBERG, 2012 

 
São elas a categoria de risco muito baixo, risco baixo, risco intermediário, 

de alto risco e de risco muito alto (Tabela 3). (GREENBERG, 2012) 

 
Tabela 3 – Categoria/score de risco prognóstico segundo o IPSS-R 

Categoria de Risco                     Score de risco 

Muito baixa ≤1.5 

Baixa >1.5-3 

Intermediária >3-4.5 

Alta >4.5-6 

Muito alta > 6 

        Fonte: Adaptado de GREENBERG, 2012 

 
No novo sistema de prognóstico IPSS, revisado em 2012, cinco ao invés 

de três categorias prognósticas citogenéticas foram reclassificadas, mais 

especificamente em relação ao número de subgrupos citogenéticos menos 

comuns e com a alteração de outros (Tabela 4). Esses achados continuam 

definindo SMD mesmo na ausência de displasia no diagnóstico. Entretanto, 

alguns deles, como +8, -Y e del20(q) não são considerados definidores de SMD 

sem a presença de características morfológicas (ARBER, 2016). 
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Tabela 4 - Relação entre prognóstico e os achados citogenéticos em pacientes com síndrome 

mielodisplásica 

 
Subgrupos 

prognósticos 

 
Proporção 

de 
pacientes 

 
Cariótipo 

 
Média de 
sobrevida 

(anos) 

Tempo até 
25% para 
evolução 

para LMA 

(anos) 

Muito Bom 4% -Y, del(11q) 5.4 
Não 

encontrado 

 
Bom 

 
72% 

Normal, del(5q), del(12p), 

del(20q) e dupla incluindo 

del(5q) 

 
4.8 

 
9.4 

 
Intermediário 

 
13% 

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

qualquer outra única ou 

dupla de clones 

independentes 

 
2.7 

 
2.5 

 
Ruim 

 
4% 

Cariótipo complexo: 

3 anormalidades, -7, 

inv(3)/t(3q)/del(3q), dupla 

incluindo -7/del(7q) 

 
1.5 

 
1.7 

Muito Ruim 7% Complexo > 3 anormalidades 0.7 0.7 

Fonte: Adaptado de ADES, 2014 

 

O sistema de pontuação IPSS-R continua sendo o mais utilizado em 

decisões clinicas e em estudos prospectivos. (JÄDERSTEN, 2009; 

GREENBERG, 2012) Entretanto, à medida que o conhecimento vai avançando, 

fica cada vez mais claro que a inclusão de outras características dentro dos 

sistemas de pontuação prognóstica é necessária para compreensão da 

patogênese e prognóstico da SMD. Dentre esses, avanços recentes na análise 

de citometria de fluxo, expressão gênica, genômica baseadas em matrizes e 

sequenciamento molecular de nova geração precisam ser validadas, para que 

quando combinadas com análises avançadas de variáveis clínicas, citogenéticas 

e moleculares possam oferecer melhorias nos futuros modelos prognóstico para 

SMD. (JONAS, 2015) 

 

2.1.8 Tratamento 

 

O tratamento da SMD tem evoluído ao longo dos anos como 

consequência do entendimento da biologia e fisiopatologia da doença e do 

desenvolvimento de novos fármacos. Atualmente as opções de tratamento visam 
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melhorar os problemas clínicos encontrados na SMD como: anemia com 

dependência transfusional, sobrecarga de ferro transfusional (hemossiderose), 

aloimunização com refratariedade transfusional, trombocitopenia e distúrbios 

qualitativos de plaquetas, deficiências quantitativas e qualitativas de neutrófilos 

em infecções recorrentes e progressão da doença e /ou transformação 

leucêmica. (GANGAT, 2016) 

Os portadores de SMD de baixo risco geralmente não recebem nenhum 

tipo de tratamento. Quimioterapia raramente é utilizada, e alguns casos, a 

eritropoetina é utilizada com objetivo de tentar estimular a melhora de atividade 

da MO. Entretanto, na maioria dos pacientes o suporte hemoterápico é 

necessário, com o uso de concentrado de eritrócitos filtrados ou plaquetas. 

(HOFFBRAND, 2018)  

Devido à necessidade de frequentes transfusões sanguíneas, os 

pacientes com SMD muitas vezes apresentam uma sobrecarga de ferro no 

organismo, que em raros casos pode levar a necessidade de terapia quelante. 

Esse excesso de ferro é inicialmente armazenado dentro de macrófagos na 

forma de ferritina, e persistindo, se acumulam em células hepáticas, cardíacas e 

em órgãos endócrinos, causando injúria e afetando a sobrevida.  (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2013) O monitoramento dos níveis séricos de ferritina ajuda a 

identificar os pacientes que precisam de terapia quelante e ainda, se certificar 

que o nível de ferro se mantenha abaixo no nível crítico. (JABBOUR, 2009) 

Os pacientes SMD de alto risco contam com vários tratamentos que 

tentam melhorar a sobrevida global. Nesse contexto, o tratamento com células-

tronco (TCT), em pacientes mais jovens, e uso de agentes hipometilantes e 

suporte paliativo em pacientes idosos, são as condutas de escolha para esses 

indivíduos. (HOFFBRAND, 2018) Entretanto, ainda existem muitos lugares em 

que o diagnóstico final da doença não é realizado, limitando as escolhas de 

tratamento e prejudicando o desfecho clínico dos pacientes. (FERREIRA 

JÙNIOR, 2011) 

Ainda assim, espera-se que o avanço das tecnologias e a maior 

disponibilidade de técnicas mais modernas como hibridização fluorescente in situ 

ou FISH (do inglês: fluorescence in situ hybridization), multi-color FISH, 

hibrização genômica comparativa baseada em microarranjos (CGH-array), 
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revelem novos algoritmos para ajudar na melhora mapeamento desses pacientes 

e consequentemente, do seu prognóstico e sobrevida. (VALENTE, 2007; 

FERGUSON-SMITH, 2015) 
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2. OBJETIVO GERAL 
 
 

Avaliar através da citogenética clássica o perfil cariotipico de pacientes 

com Síndrome Mielodisplásica no Hospital Universitário Antônio Pedro para 

padronização da citogenética dos mesmos e investigação de similaridade de 

distribuição dos cariótipos com aqueles descritos na literatura. 

 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Aprimorar a realização da análise citogenética através do Bandeamento  

G em amostras de medula óssea de pacientes com SMD. 

 

 Correlacionar o cariótipo de pacientes com suspeita de SMD com as 

características sóciodemográficas: sexo, faixa etária, estado civil, etnia, 

município de procedência, tabagismo e etilismo. 

 

 Correlacionar o cariótipo de pacientes com suspeita de SMD com os 

dados clínicopatológicos obtidos nos prontuários desses indivíduos: 

situação junto ao Serviço de Hematologia, sintomas que levaram a 

procura pelo serviço, exames diagnósticos realizados, comorbidades, tipo 

sanguíneo, tratamento e achados laboratoriais. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Este é um estudo observacional de caráter descritivo para averiguar as 

frequências das alterações cariotípicas e sua associação com os dados 

sóciodemográficos e clínicopatológicos obtidos do prontuário. 

 
4.1 CASUÍSTICA 
 

As amostras de pacientes com suspeita de SMD recrutados para biópsia 

de MO foram recebidas pelo Serviço de Hematologia Clínica do Hospital 

Universitário Antônio Pedro e tratou-se de uma amostra de conveniência. Foram 

recrutadas prospectivamente amostras de MO de 14 pacientes com displasia 

medulares durante o período de junho de 2017 até setembro de 2018 a fim de 

investigar anormalidades cromossômicas nos indivíduos com características de 

SMD, sendo o número amostral final de cinco pacientes diagnosticados com a 

doença.  

Após a abordagem inicial, foi realizado esclarecimento e o convite à 

participação do estudo como voluntários no projeto de pesquisa. Os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1), 

elaborado de acordo com as normas estabelecidas pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFF, aprovado em julho de 2017 sob CAAE 69905817.0.0000.5243 

e número de parecer 2.172.282 (Apêndice 2). 

 
4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 
 

4.2.1 Critérios de inclusão 

 

 Idade superior a 18, sem distinção de sexo 

 Pacientes que realizaram a coleta de medula óssea para investigação 

de SMD. 

 

4.2.2 Critérios de exclusão 

 

 Pacientes que tiverem aspirado seco e/ou amostra insuficiente. 

 Pacientes com sinais de infecção associadas a citopenias pela alta 

frequência de febres hemorrágicas e outras infecções virais. 
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 Pacientes com diagnóstico confirmado para outros tipos de neoplasias 

hematológicas 

 
4.3 COLETA DE DADOS 
 

4.3.1 Ficha clínica 

 

Todos os dados referentes à análise de prontuário dos participantes foram 

registradas em uma ficha clínica (Apêndice 3) composta por dados pessoais, os 

critérios de inclusão/exclusão e um breve questionário a respeito das 

características clínicas dos pacientes. As informações do prontuário foram 

obtidas para análises posteriores, contendo a pesquisa por exames laboratoriais 

dos pacientes. 

Os dados levantados foram: 
 

 Idade e sexo 

 Estado civil 

 Cor 

 Município de procedência e escolaridade 

 Profissão 

 Tabagismo e etilismo 

 Exposição a produtos químicos 

 Situação junto ao Serviço de Hematologia 

 Sintomas que levaram a procura pelo serviço 

 Exames diagnósticos realizados 

 Comorbidades 

 Tipo sanguíneo 

 Tratamento 

4.3.2 Exames Bioquímicos 

 

Foram coletados resultados de LDH, Desidrogenase lática e Ferritina 

(realizados no Serviço de Patologia Clínica do HUAP) na data ou próximo à data 

da coleta de MO sendo: 
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 LDH, obtida pelo método enzimático, sendo considerado valor normal de: 

o Mulheres: 81 a 234 U/L 

o Homens: 85 a 227 U/L 

 

 Ferritina, obtida pelo método imunoenzimático, sendo considerado 

valor normal de: 

o Mulheres: 8,0 a 252,0 ng/mL 

o Homens: 26,0 a 388,0 ng/mL 

4.3.3 Hemograma 

 
O hemograma foi realizado no Serviço de Patologia Clínica do HUAP e os 

dados analisados foram: hemoglobina (g/dL)*; volume corpuscular médio (fL), 

VCM; índice de anisocitose de hemácias (%), RDW; leucócitos/μL*; neutrófilos 

μL*; plaquetas/μL*. 

*Os valores referência utilizados foram taxa de Hemoglobina (Hb) abaixo 

de 10g/dL de sangue, neutropenia com contagem absoluta de neutrófilos abaixo 

de 1.800/μL de sangue e plaquetopenia abaixo de 100.000 μL, para detecção 

das citopenias (segundo critérios adotados pelo o IPSS) (Greenberg, 1997) 

 
4.4 ANÁLISE CITOGENÉTICA 
 

4.4.1 Obtenção de células de medula óssea 

 

O mielograma é um exame utilizado para avaliação da MO. Para isso, é 

necessária a obtenção de uma punção aspirativa de medula que permite a 

avaliação quantitativa e qualitativa das células da medula e a produção de 

diferentes linhagens das células sanguíneas. As principais indicações para esse 

exame são: avaliação de anemias inexplicáveis e citopenias; diagnóstico e 

estadiamento de neoplasias hematológicas; avaliação do metabolismo de ferro; 

avaliação de febre indeterminada; esplenomegalia sem causa conhecida. 

(PARDINI, 2017) 

O procedimento é realizado pelo hematologista, e pode causar 

desconforto, mal estar e deixar manchas roxas devido ao escape de sangue. 

Após anestesia local na pele, a agulha de coleta e introduzida até o alcance do 



40  

osso, onde é feita a aspiração de MO ou retirado um fragmento do osso. O local 

mais frequente do procedimento e de maior segurança é a crista ilíaca anterior 

ou posterior, mas no esterno a medula também pode ser aspirada (Figura 4). 

(PARDINI, 2017; ALVARO, 2017) 

 
Figura 4 - Imagem representativa mostrando o local de coleta e o procedimento de mielograma 

 
Fonte: http://www.chsp.org.br/?page_id=26 

 

4.5.2 Cultivo celular 

 

As amostras foram obtidas, em sua maioria, da crista ilíaca e foram 

aliquotadas em tubo com heparina de lítio da Vacutainer® (Becton and Dickinson, 

Franklin Lakes, EUA). Inicialmente, o armazenamento do material foi feito à 

temperatura ambiente e quando não era possível a incubação imediata, o 

armanezamento era feito na geladeira até o momento de implantação da cultura. 

Para esse procedimento, utilizamos a técnica de TJIO E LEVAN (1956) com 

algumas modificações. 

Para cada indivíduo foi realizada, no mínimo, duas culturas de 24 horas 

em tubos cônicos (tipo Falcon) com o material de MO. O meio de cultura 

utilizado foi 5mL de RPMI 1640 HEPES da marca Cultilab® (Campinas, Brasil) 

suplementado com 1mL Soro Bovino Fetal. Em seguida foi adicionado 500µL da 

amostra, o material foi homogeneizado e incubado a 37ºC. 

Na etapa de retirada da cultura, foram adicionados 50µL de colchicina da 

Cultilab® (Campinas, Brasil) e o material foi incubado em banho maria por 50 min 

a 37±1°C. O material foi centrifugado a 1500 rpm (ou 400 x g) por 10 min.  

O sobrenadante foi descartado e adicionou-se a solução hipotônica de KCl 

completando o tubo cônico até a marca de 10mL. O material foi novamente 
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incubado por 1 hora a 37°C. 

Em seguida, foi acrescentado 1mL de Fixador de Carnoy Modificado numa 

proporção 3:1 de metanol e acido acético da marca Proquimios
®

 (Rio de Janeiro, 

Brasil) por 5 min. Após o término desse tempo, o material foi centrifugado a 1500 

rpm (ou 400 x g)  por 10 min, o sobrenadante foi descartado e então foi realizada 

a fixação com Fixador de Carnoy em três etapas até que o sobrenadante tenha 

ficado límpido. No fim dessa etapa, o sobrenadante foi descartado deixando as 

células em um volume final de 2mL e o material foi conservado a 4 °C. 

 

4.4.3 Confecção de Lâmina 

 

Nessa etapa foi feita a confecção de lâminas através do método de 

gotejamento com objetivo de obter espalhamento cromossômico para realização 

do Bandeamento G. Sobre lâminas limpas, ainda úmidas e pré-enxaguadas com 

água destilada foram gotejadas com pipeta Pasteur as amostras retiradas da 

cultura e colocadas sobre uma chapa aquecida a cerca de 50-60 °C. As lâminas 

foram armazenadas em estufa a 37°C para envelhecer por aproximadamente 10 

dias. 

 

4.4.4 Bandeamentos G 

 

Para análise por Bandeamento G foi utilizada a técnica de SEABRIGHT 

(1971), com algumas modificações. Inicialmente, as lâminas previamente 

envelhecidas foram tratadas com uma solução de tripsina 0,025% em tampão 

Dubelcco (item 1) a 37°C por um tempo calculado a partir dos dias de 

envelhecimento (aproximadamente 3 segundos para cada dia de 

envelhecimento). Em seguida, foram lavadas imediatamente em tampão fosfato 

NaOH (item 2)  para bloquear a ação da enzima, coradas com o corante Giemsa 

a 3% em tampão fosfato (50mL) por pelo menos 5 min e mergulhadas em água 

destilada. 
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1. Tampão Dulbecco 

NaCl ----------------- 8,00g 

KCl ------------------- 0,20g 

KH2PO4 -------------- 0,20g 

Na2HPO4 ----------- 1,08g 

H2O ------------------ 1000 mL 

 

2. Tampão Fosfato   

KH2PO4 ---------- 6,1g 

NaOH ------------ 0,88 g 

H2O --------------- 1000 mL 

 

4.5.5 Documentação de Lâmina e Análise de Dados 

 

Pelo menos 20 metáfases para cada paciente foram analisadas com a 

utilização do microscópio óptico. A captura e análise das imagens foi feita com 

uma câmera (ScopePhoto DCM130E) acoplada ao microscópio e com a 

utilização o programa ChromHU para a documentação. A análise de dados foi 

feita com o auxílio do programa Excel para Windows versão 10 para verificar 

associação dos cariótipos com os dados sociodemográficos e clínicopatológicos 

A classificação da análise citogenética foi realizada segundo as normas 

de nomenclatura do Sistema Internacional para Nomenclatura em Citogenética 

Humana (do inglês, International System for Human Cytogenetic Nomenclature, 

ISCN). Nesse sistema, cada cromossomo recebe um número correspondente ao 

tamanho decrescente dos mesmos (exceção aos cromossomos 21 e 22) e 

também são identificados pela sua morfologia, correspondente às bandas 

especificas de cada um. (SHAFFER, 2013) 



43  

3. RESULTADOS  
 
5.1 ASPECTOS SÓCIODEMOGRÁFICOS 
 

Após a abordagem dos pacientes e avaliação do prontuário, foram 

recrutados 14 participantes com suspeita de SMD, sendo 11 participantes do 

sexo feminino (78,58%) e 3 do sexo masculino (21,42%). A idade mínima dos 

pacientes foi de 20 anos e a máxima foi de 86 anos com uma média de idade de 

60,1 anos. Outras características como: estado civil, cor, município de 

procedência, escolaridade e profissão foram analisadas a fim de mapear o perfil 

desses pacientes, conforme descrito na tabela a seguir (Tabela 5). 

Em relação ao estado civil, cinco pacientes eram solteiros (35,72%) e seis 

casados (42,86%), enquanto três pacientes eram viúvos. Houve um predomínio 

da cor de pele parda em sete pacientes (50%), sendo observados também cinco 

pacientes de cor branca e dois negros. O município de procedência principal foi 

São Gonçalo em oito dos casos (57,14%), enquanto Niterói e outros municípios 

possuíam ambos, três pacientes (21,42%).  

Em relação ao grau de escolaridade, seis pacientes possuiam até o 

ensino fundamental incompleto (42,86%), dois pacientes com até o ensino médio 

incompleto (14,28%), cinco pacientes com o ensino médio completo (28,58%) e 

dois, com ensino superior incompleto (14,28%). O total de seis dos 14 (42,86%) 

dos pacientes eram profissionais do comércio. Nesse contexto, destacaram-se 

cinco pacientes que relataram exposição ocupacional a produtos químicos. O 

hábito de fumar e beber foi relatado em apenas três pacientes, sendo um 

considerado etilista e dois tabagistas. 
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Tabela 5 - Distribuição de pacientes com suspeita de SMD, segundo as características 

sociodemográficas 
 

Características N (%) 

   Sexo 
  Feminino 11 (78,58) 

Masculino 3 (21,42) 

   Idade 
  <40 3 (21,42) 

40-60 4 (28,58) 

>60 7 (50) 

Total  14 
 Média 60,1 
 Mediana 63 
 

   Estado civil 
  Solteiro 5 (35,72) 

Casado 6 (42,86) 

Viúvo 3 (21,42) 

   Cor 
  Branco 5 (35,72) 

Pardo 7 (50) 

Negro 2 (14,28) 

   Município de Procedência 
  São Gonçalo 8 (57,14) 

Niterói 3 (21,42) 

Outros 3 (21,42) 

   Escolaridade 
  Sem instrução/Ensino Fundamental Incompleto 6 (42,86) 

Ensino Fundamental Completo/ Médio Incompleto 2 (14,28) 

Ensino Médio Completo 4 (28,58) 

Ensino Superior Incompleto 2 (14,28) 

   Profissão 
  Comércio/Prestação de Serviços 
  Auxiliar administrativo 1 (7,14) 

Manicure 2 (14,28) 

Vigilante 1 (7,14) 

Marceneiro 1 (7,14) 

Garçom 1 (7,14) 

Doméstica 7 (50) 

Estudante 1 (7,14) 

   Etilista 
 

1 
 

(7,14) 
 

Tabagista 2 (14,28) 
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5.2 ASPECTOS CLÍNICOPATOLÓGICOS 
 

A partir da análise de dados do prontuário de 14 pacientes foram descritas 

informações sobre os dados clinicopatológicos (Tabela 6).  Os casos de óbito 

corresponderam a 14,28% dos pacientes, enquanto 85,72% encontram-se em 

tratamento. Os principais sintomas que levaram a procura do serviço foram 

cansaço ou fraqueza em oito pacientes (57,14%) e o aparecimento de 

equimoses ou sangramentos em cinco dos casos (35,72%). Entretanto, 

dormência nos membros e emagrecimento, edema de membros inferiores e dois 

casos de pacientes com quadro infeccioso também foram relatados. Apenas dois 

pacientes não apresentaram sintomas e tiveram suas citopenias detectadas por 

exames de rotina. 

Os achados laboratoriais foram descritos em todos os casos. Dentro das 

citopenias relatadas, pancitopenia foram observados em sete dos pacientes 

(50%) e bicitopenia foi observada em quatro pacientes (28,58%). A unicitopenia 

com predominância de anemia como único sintoma inicial foi relatada em três 

pacientes (21,42%). Os exames diagnósticos realizados em todos os pacientes 

foram hemograma, mielograma e biópsia de MO. Outros exames diagnósticos 

como imunofenotipagem e exame citogenético foram realizados em apenas 

cinco dos 14 pacientes (35,72%).  

As comorbidades mais frequentes foram: cardiopatias em oito pacientes 

(57,14%), com predomínio da hipertensão arterial sistêmica; as metabólicas em 

três pacientes (21%) com destaque de diabetes mellitus e dislipidemia; doenças 

ósseas em dois pacientes (14,28%) como osteoporose; e doenças respiratórias 

em dois pacientes (14,28%) como bronquite. Ainda, foram relatadas doenças 

tireoideanas, neoplasias e alergias. Foi observado que cinco dos pacientes não 

apresentavam nenhuma doença de base. 

O tipo sanguíneo de apenas oito pacientes foi descrito, sendo o tipo 

sanguíneo predominante O positivo (21,42%), seguido de A positivo (14,28%), B 

positivo (14,28%) e AB positivo (7,14%). Apesar do tempo de acompanhamento 

não ter sido suficiente para observar transformação leucêmica, no período 

estudado, nenhum paciente apresentou evolução para leucemia e o tratamento 

utilizado foi detalhado em 13 pacientes, nos quais em sete casos foi realizada a 

transfusão sanguínea por uso de concentrado de hemácias. 
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Tabela 6 - Distribuição de pacientes com suspeita de SMD, segundo as características 

clinicopatológicas 

Características N (%) 

      

Situação junto ao Serviço de Hematologia 
  Em tratamento 12 (85,72) 

Óbito 2 (14,28) 

   Sintomas 
  Cansaço/Fraqueza 8 (57,14) 

Dormência/Dores em MMSS ou MMII 1 (7,14) 

Emagrecimentoio 2 (14,28) 

Equimoses/Sangramentos 5 (35,72) 

Quadro infeccioso 2 (14,28) 

Assintomático 2 (14,28) 

   Achados Laboratoriais  
  Unicitopenia 3 (21,42) 

Bicitopenia 4 (28,58) 

Pancitopenia 7 (50) 

Anemia como único sintoma inicial 3 (21,42) 

   Principais exames diagnósticos 
  Hemograma 14 (100) 

Biópsia de MO 14 (100) 

Mielograma 14 (100) 

Citogenética/Imunofenotipagem 5 (35,72) 

   Comorbidades 
  Cardiopatias/HAS 8 (57,14) 

Metabólicas 3 (21,42) 

Respiratórias 2 (14,28) 

Tireoideanas 1 (7,14) 

Ósseas 2 (14,28) 

Ausência  5 (35,72) 

Legenda: MO = medula óssea; MMSS = membros superiores; MMII = membros  
inferiores; HAS = hipertensão arterial sistêmica. 

 

5.2.1 Achados laboratoriais 

5.2.1.1 Exames bioquímicos 

 
LDH: A dosagem de LDH foi realizada em 12 pacientes. Do total de 

pacientes avaliados, em quatro pacientes foram observados valores acima de 

234 U/L para mulheres e 227 U/L para homens, sendo a mediana 362 U/L (256 - 

410 ng/mL). 
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Ferritina: A dosagem de Ferritina foi realizada em 12 pacientes. Do total 

de pacientes apenas seis apresentaram valores maiores que 388,0 ng/mL para 

homens e 252,0 ng/mL para mulheres, com cálculo de mediana de 1264 ng/mL 

(529 - 1899 U/L). 

 

5.2.1.2 Hemograma 

 
O hemograma foi realizado em todos os pacientes e na época do 

diagnóstico, 10 (71,42%) dos 14 pacientes apresentaram a taxa de Hemoglobina 

(Hb) abaixo de 10 g/dL de sangue, 10 (71,42%) dos 14 pacientes apresentavam 

contagem absoluta de neutrófilos < 1.800/μL de sangue e sete (50%) de 14 

pacientes apresentavam a contagem de plaquetas abaixo de 100.000/μL. Os 

parâmetros mais relevantes do hemograma foram descritos na Tabela 7. 

 
Tabela 7 – Valores do hemograma de pacientes com suspeita de SMD 

Varíáveis Mediana Variação 

Hemoglobina 8,9 6,30 - 13,0 

VCM 95,55 76,30 - 126,5 

RDW 17,95 13,40 - 27,9 

Contagem Global de Leucócitos 3,05 1,10 - 6,8   

Contagem Absoluta de Neutrófilos 1, 293 0,28 - 4,6 

Plaquetas 123 20,000 - 488,00 

  Legenda: VCM = Volume corpuscular médio; RDW = índice de anisocitose  
  de hemácias. 
 
 

5.3 ANÁLISE DE CELULARIDADE E OBTENÇÃO DE METÁFASE 
 

Com o objetivo de padronizar os tempos de cultura de células e otimizar a 

quantidade de metáfases foram comparadas amostras de 7 pacientes com 

suspeita de SMD cujas lâminas do material de MO foram avaliadas previamente 

com microscópio óptico na objetiva de 100 vezes. De acordo com os achados 

celulares e com o nível celularidade, determinou-se o tempo de incubação da 

cultura com o teste de diferentes protocolos. Após essa etapa, foi feito o preparo 

de bandeamento G e a análise da cromossômica dessas amostras. 

Os pacientes avaliados apresentaram diferentes perfis de celularidade na 

MO. Apenas dois pacientes apresentaram alta celularidade na medula com a 

presença de figuras de mitose e, os tempos de incubação de cultura direta e 24 

horas foram suficientes para obtenção de metáfases (Figura 5).  
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Legenda: A = medula óssea hipercelular; B = figura de mitose; C = metáfase no  
tempo de 0h; D = metáfase nos tempo de 24h.  

                            
Outros dois pacientes apresentaram uma baixa celularidade e ausência 

de figuras de mitose e em nenhum período de incubação houve obtenção de 

metáfases (Figura 6). E por fim, três pacientes apresentaram uma média 

celularidade e, em todos os tempos (24, 48h e 96h), foram encontrados 

metáfases (Figura 7).  

 

                           Figura 6 - Paciente com medula óssea hipocelular 

 

Figura 5: - Paciente com medula óssea hipercelular  
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Figura 7 - Paciente com medula óssea normocelular (A) e metáfases nos tempos de 24h (B), 48h (C) 
e 96h (D)        

 
Legenda: A = medula óssea normocelular; B = metáfase no tempo de 24h; C = metáfase  
no tempo de 48h; D = metáfase nos tempo de 96h.  

 
Desses 7 pacientes com suspeita de SMD, apenas 5 apresentaram 

displasias medulares que sugeriam o diagnóstico de mielodisplasia, enquanto os 

outros 2 pacientes foram diagnosticados com LMA e Linfoma não Hodgkin 

difuso. Devido às diferenças nos protocolos das diferentes neoplasias e foi 

estabelecido o tempo de 24h para a retirada da cultura de MO de pacientes com 

suspeita de SMD. O resumo dos resultados encontra-se na tabela a seguir 

(Tabela 8). 
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Tabela 8 –Resultado dos diferentes protocolos e a obtenção de metáfases 

Celularidade Celularidade 

Baixa (n=2) 

Celularidade 

Média (n=3) 

Celularidade 

Alta(n=2) 
Tempo de cultura 

0h Ausência* Ausência* Presença** 

24h Ausência* Presença** Presença** 

48h Ausência* Presença** NO*** 

96h Ausência* Presença** NO*** 

* Ausência de metáfases 
**Presença de metáfases 
*** Não foi observado 

 

5.4 HIPOTONIZAÇÃO E DISPERSÃO CROMOSSÔMICA 
 

A etapa de hipotonização sofreu algumas modificações ao longo do 

estudo em relação ao protocolo utilizado no serviço de citogenética do HUAP. A 

partir do protocolo inicial, com o objetivo de facilitar o espalhamento 

cromossômico e aprimorar a qualidade das metáfases na etapa de bandeamento 

G, foram testadas diferentes concentrações da solução de KCl. 

Nessa etapa, no protocolo padrão, o sobrenadante era descartado e 

adicionava-se a solução hipotônica de KCl [0,075M] completando o tubo cônico, 

inicialmente até a marca de 5mL e após homogeneização, até a marca de 10mL. 

Em seguida, o material era incubado por 1 hora a 37°C. Entretanto, a fim de 

tentar melhorar as metáfases, a concentração de KCl [0.070M] também foi 

utilizada. 

Inicialmente, ainda com amostras de diferentes neoplasias hematológicas, 

foram testadas 11 amostras com concentração de KCl diferente do protocolo 

usual, com a substituição do KCl com concentração [0.075M] para [0.070M]. 

Apesar da diferença na hipotonização dessas células, não foi observada uma 

melhora considerável na obtenção de metáfases satisfatórias para a análise 

(Figura 8). 

 



51  

Figura 8 - Dispersão cromossômica de dois pacientes com suspeita de SMD quando utilizado o 

protocolo de hipotonização com diferentes concentrações de KCl 

   
Legenda: Paciente 1 (A) (KCL 0.075M) e paciente 6 (B) (KCL 0.070M).  

 
Entretanto, de acordo com Freitas (2011), a adição lenta de KCl, por meio 

de gotejamento, pela parede do tubo parece ser a forma mais aconselhável de 

realizar o procedimento, uma vez que foi observada uma melhora na qualidade 

das metáfases. Após a modificação, o material passou a ser tratado com uma 

solução hipotônica com a concentração de KCl [0,070M] pelo método de 

gotejamento lento na parede do tubo até a marca de 10mL e em seguida 

incubado por 40 hora a 37°C. Essas alterações podem ser observadas na tabela 

a seguir (Tabela 9) 

 

Tabela 9 – Comparação entre o protocolo padrão e adaptado na etapa de hipotonização 

Protocolos 
Protocolo Padrão Protocolo Adaptado 

Variáveis modificadas 

Concentração de KCl [0,075M] [0,070M] 

Método de 

hipotonização 

Despejamento da 

solução hipotônica 

Gotejamento lento 

pela parede do tubo 

Tempo de incubação 1 hora 40 minutos 

 

Novamente, foram testadas sete amostras de pacientes, com o KCl na 

concentração de 0.075M e 0,070M pela técnica de adição lenta, gotejamento na 

parede do tubo, da solução hipotônica. Apesar de ter sido observada uma 

melhora na qualidade da maioria das metáfases com a solução hipotônica de 

KCl 0,075M, a solução com concentração de KCl 0,070M foi a que apresentou 

melhor dispersão cromossômica e consequentemente, uma melhora significativa 

na técnica de bandeamento G (Figura 9). 
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  A   B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                
Legenda: Paciente 7 (A) (KCL 0.075M), Paciente 10 (B), Paciente 12 (C) e Paciente 14 
(D) (0,070M). 

 
 
5.5 ANÁLISE DO CARIÓTIPO 
 

O estudo citogenético foi realizado em amostras de MO de 14 pacientes 

com suspeita de SMD. Em três pacientes não foi possível fazer a análise devido 

à ausência de metáfases, enquanto alterações clonais foram observadas em 

apenas dois pacientes (Tabela 10).  

 

 

 

 

 

 

C D 

Figura 9 - Dispersão cromossômica de quatro pacientes com suspeita de SMD quando utilizado o 
protocolo padronizado de hipotonização 
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Tabela 10 - Avaliação citogenética dos pacientes com suspeita de SMD 

Pacientes Idade/Sexo Cariótipo 

1 56F 46,XX [13]* 
2 75F NR 
3 82F 46,XX [20] 
4 76F 46,XX [20] 
5 50F NR 
6 33M 46,XY(9qh+) [35]* 
7 50F 46,XX [10]* 
8 70F NR 
9 20F 46,XX [10]* 

10 82M 46,XY [5]* 
11 86F 46,XX [30]* 
12 71F 46,XX,(9qh+) [20] 
13 38M 46, XY,dup(1)(q12) [20] 
14 52F 46, XX,der(10?) [10]* 

Legenda: F= feminino; M = masculino; NR = sem metáfases; * = perdas randômicas. 

 

O cariótipo de nove pacientes foi considerado normal, de acordo com as 

limitações da técnica. Nos pacientes 6 e 12 foi encontrado um aumento na 

região de heterocromatina do cromossomo 9 (9qh+), resultado que deve ser 

confirmado pela metodologia do sangue periférico estimulado e confirmado por 

bandeamento C (Figura 10 e 11). As alterações encontradas foram estruturais 

envolvendo os cromossomos 1 e 10.  No paciente 13 (Figura 12), foi observada 

uma duplicação de uma região do braço longo do cromossomo, descrita como 1 

dup(1)(q12) e na paciente 14 (Figura 13) foi encontrado um derivativo do 

cromossomo 10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54  

5.5.1 Cariótipos 

 
Figura 10 - Cariótipo de paciente masculino com 9qh+ 

 
Legenda: Paciente 6: 46,XY(9qh+) [35].  
A seta indica a alteração estrutural. 

 
Figura 11 - Cariótipo de paciente feminino com 9qh+ 

 
Legenda: Paciente 12: 46,XX,(9qh+) [30]. 

A seta indica a alteração estrutural. 
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 Figura 12 - Cariótipo de paciente masculino com alteração estrutural 

  
Legenda: Paciente 13: 46, XY,dup(1)(q12) [20]. 

A seta indica a alteração estrutural. 

 
Figura 13 - Cariótipo de paciente feminino com alteração estrutural 

  
Legenda: Paciente 14: 46, XX, der(10?) [10]. 

A seta indica a alteração estrutural. 
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4. DISCUSSÃO 
 

A incidência da SMD ainda é muito discutida e conta com poucos estudos 

para uma estimativa fidedigna na população mundial. Os estudos populacionais 

de larga escala normalmente são conduzidos na Europa e nos Estados Unidos. 

(FERREIRA JÚNIOR, 2011) Um banco de dados eletrônico de patologias 

revelou que dos diagnósticos de SMD enviados para os registros de câncer do 

estado da Florida, apenas 18% estava relacionado a algum caso já registrado, 

47% estava ligado a outro tipo de neoplasia e 34% eram casos não identificados. 

Essas informações sugerem que a SMD ainda não está sendo notificada e 

registrada, podendo se extrapolar em registros epidemiológicos, não só dos 

EUA, mas também de outros países.  (SLACK, 2018) 

No Brasil, esses tipos de estudos são escassos como consequência da 

dificuldade de rastreamento desses pacientes e do diagnóstico inconclusivo. A 

epidemiologia, muitas vezes, fica limitada a pesquisas que contemplem essa 

população e forneçam um panorama geral desses indivíduos. Os estudos 

nacionais publicados que levam em consideração a análise citogenética desses 

pacientes, contam com amostras restritas da população, com um número de 

casos que varia numa média de 10 a 30 pacientes por ano com características 

de SMD. (RIBEIRO, 2009; FERREIRA JÚNIOR, 2011; CUEVA, 2012; 

PINHEIRO, 2014) Apesar da amostra do nosso estudo ser semelhante a esses 

trabalhos, o número real de pacientes com características que levem a suspeita 

de SMD atendidos pelo Serviço de Hematologia do HUAP, parece ser superior.  

Essa diferença é consequência da urgência dos procedimentos de biópsia 

de MO e da ausência de uma coleta de rotina do material para análise 

citogenética. Apesar de o HUAP ser a maior e mais complexa unidade de saúde 

da Grande Niterói e ser único serviço da região a oferecer a avaliação de 

cariótipo para investigação de anomalias genéticas pelo SUS, o hospital ainda 

não conta com um serviço disponível para pacientes com neoplasias 

hematológicas e depende de outra unidade de saúde para análise citogenética. 

(HUAP, 2016) Assim, a coleta do material para citogenética fica restrita a 

pacientes (normalmente jovens) com dificuldade de conclusão diagnóstica ou 

que tenham possibilidade de transplante. O estudo também não levou em 

consideração pacientes que não tiveram material devido ao aspirado seco, 
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característica de uma medula fibrótica, um achado frequente da SMD. (ROMEO, 

2012) 

No presente estudo é notável observar a prevalência de pacientes do 

sexo feminino. Curiosamente, esse dado entra em conflito com a maioria dos 

casos observados na literatura que indicam predominância do sexo masculino. 

(COGLE, 2011; GOLDBERG, 2010; SEKERES, 2010; VISSER, 2012) 

Entretanto, um estudo que englobou 12 centros terciários de tratamento no Brasil 

envolvendo 476 pacientes, observou que 50,8% era do sexo feminino. 

(MAGALHAES, 2010) Da mesma maneira, outros estudos nacionais de menor 

escala apresentaram uma predominância maior do sexo feminino, no qual dentre 

os 25 e 83 pacientes estudados, 16 e 46 eram mulheres, respectivamente. 

(CUEVA, 2012; RIBEIRO JÚNIOR, 2016) 

A exposição a solventes químicos industriais agrícolas como benzeno, 

gasolina, amônia, pesticidas, inseticidas e fertilizantes estão envolvidos no 

desenvolvimento de SMD secundária. (NISSE, 2001; STROM, 2005; DU, 2010; 

AVGERINOU, 2017) Além disso, sabe-se que alguns estudos já encontraram 

leve associação entre o uso de alguns produtos químicos para cabelo, que 

contém uma estrutura quimicamente semelhante ao benzeno, chamada amina 

aromática, com o desenvolvimento de neoplasias hematológicas. (SAITTA, 2013)  

Um estudo conduzido por SAITTA e colaboradores (2013) reuniu diversas 

meta-análises, no qual foram observadas associações positivas do uso de 

produtos de cabelo com Mieloma múltiplo e Linfoma não Hodgkin, o que não foi 

observado em Linfoma de Hodgkin e Leucemia. Em particular, com relação à 

mielodisplasia, um estudo de MIZOGUCHI (1999) revelou o aumento do risco de 

desenvolver SMD em pacientes, principalmente do sexo feminino, que utilizaram 

produtos de tintura para cabelo. Entretanto, ainda existem controvérsias sobre o 

assunto, uma vez que alguns estudos não encontraram esse tipo de associação. 

(TAKKOUCHE, 2005; GRODSTEIN, 1994). Cabe ressaltar que essas 

correlações mudam quando levado em consideração o tempo de uso, frequência 

e tipo desses produtos. (RAUSCHER, 2004)  

Outro ponto importante, refere-se ao fato das mulheres buscarem os 

serviços de saúde cerca de 1,9 vezes a mais que os homens. (LEVORATO, 

2014) Assim, mesmo com informações escassas e inconsistentes sobre o 
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assunto abre-se uma discussão sobre uma possível causa da maior prevalência 

do sexo feminino em portadores de SMD e uma ressalva para o fato de que o 

número amostral desse estudo é insuficiente para conclusões significativas. 

(CORREA, 2000; MILIGI, 2005) 

Ainda quanto à caracterização dos pacientes, é interessante destacar que 

foi observada uma idade média de diagnóstico de 60,1 anos, dado que se 

encontra de acordo com os estudos realizados no Brasil, com uma média de 

68,3 anos. (MAGALHAES, 2010) Já foi observado que a idade média varia 

dependendo da região da população de estudo. Em países desenvolvidos, por 

exemplo, essa idade média é maior, em torno de 76 anos, como consequência a 

uma população de idade mais avançada. Entretanto, nos países em 

desenvolvimento, a idade média é menor, resultado que provavelmente está 

relacionado a uma idade populacional mais jovem. (HAMBLIN, 2009) 

Em relação à etnia, já foi relatado que indivíduos brancos tem 

apresentado maior taxa de incidência, representando a única etnia com 

incidência maior do que o da população em geral. (SLACK, 2018) No presente 

estudo, o predomínio de pacientes de cor parda, em discordância com a 

literatura, provavelmente foi consequência da miscigenação racial presente no 

nosso país, revelando que a etnia da SMD, varia de acordo com cada população 

e ainda, com cada região do país. (MAGALHAES, 2013) Esse predomínio 

também pode estar relacionado ao perfil de usuários atendidos pelo Sistema 

Único de Saúde que é, na sua maioria, de etnia parda e negra. (RIBEIRO, 2006)  

De maneira contrária, o baixo grau escolaridade e o estado civil parece 

ser o esperado dentro da população de estudo. Um estudo recente envolvendo a 

base de dados do SEER registrou que, entre os anos de 1973 e 2014, do total 

de 34.681 pacientes incluídos no estudo, 55% dessa população era casada, 

enquanto 24,9% era viúva e apenas 11,3 % nunca tinha se casado. (WANG, 

2019) Além disso, um estudo brasileiro guiado por Ferreira Júnior e 

colaboradores (2011), mostrou que o nível de escolaridade da população 

brasileira era abaixo da média em relação a outros estudos semelhantes. 

Provavelmente, como consequência a altos índices brasileiros de analfabetismo 

e semi analfabetismo e pela relação entre a população de baixa renda e o menor 

favorecimento pelos sistemas de educação e saúde, sendo as camadas sociais 
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mais altas assistidas em hospitais particulares e não presentes na amostra. 

(RIBEIRO, 2006) 

Apesar do número amostral de pacientes tabagistas do nosso estudo ser 

reduzido, é importante destacar que já foi demonstrado que o hábito de fumar 

está relacionado com o aumento do risco de SMD tanto para ex-fumantes quanto 

para os fumantes atuais. Uma meta-análise com mais de 1800 casos de SMD 

reportou um risco aproximado de 1.45 vezes de desenvolvimento de SMD em 

fumantes.  Ainda, esse fator já foi associado com tipos específicos de SMD e 

com o desenvolvimento de aberrações cromossômicas, pelos altos níveis de 

benzeno e outros carcinógenos contidos nos cigarros. (NISSE, 2001; DU, 2010) 

Embora ainda seja controverso na literatura, o consumo de álcool parece não ter 

relação com o risco de SMD e curiosamente, um estudo publicado com 354 

pacientes de SMD demonstrou o consumo de vinho como fator protetor da 

doença. (STROM, 2005; MA, 2009) 

O envelhecimento é entendido como um processo natural de diminuição 

progressiva da reserva funcional dos indivíduos. Nesse contexto, a senilidade 

está associada ao desenvolvimento de doenças crônicas. Com isso, o 

predomínio de doenças comuns à idade dos pacientes, com destaque para 

hipertensão arterial sistêmica, faz-se presente no estudo. (AMARAL, 2015) Os 

casos de óbito (14,28%) foram bem inferiores a outro estudo encontrado no 

Brasil (60,1%) que apresentava valores semelhantes a estudos europeus 

(FERREIRA JÚNIOR, 2011). 

A atual conduta terapêutica da SMD está relacionada a uma separação de 

grupos de baixo e alto risco da doença. Entretanto, na população estudada, a 

discriminação dos pacientes de acordo com as classificações não é feita, na 

maioria das vezes, pela dificuldade de diagnóstico. Assim, de acordo com cada 

caso, os pacientes receberam os devidos tratamentos que, em sua maioria, foi 

transfusão de sangue, corroborando com dados já descritos em outros estudos. 

(NOVARTTI, 2001) 

Os principais sintomas apresentados foram cansaço, emagrecimento e o 

aparecimento de equimoses, como consequência das citopenias e da 

hipofuncionalidade de células como neutrófilos, monócitos e plaquetas. 

(HOFFBRAND, 2018) Como esperado, os achados laboratoriais revelaram que 
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grande parte dos pacientes apresentou baixas taxas de Hb, contagem absoluta 

de neutrófilos e plaquetas.  Em discordância com a literatura, no nosso estudo as 

medianas de Hb (8,9 g/dL), neutrófilos (aproximadamente 1.300/μL) e plaquetas 

(123.000/μL) foram superiores aos achados encontrados nos valores de mediana 

de outro estudo realizado no Brasil, que foram 7,4 g/dL para Hb, 950/μL para 

neutrófilos e 70.000/μL para plaquetas. (CLIQUET, 2014) 

A maioria dos pacientes apresentava pancitopenia (50%), seguido de 

bicitopenia (28,57%), e dentre eles, 71,42% e 50% apresentavam uma contagem 

absoluta de neutrófilos e plaquetas, respectivamente abaixo dos níveis 

considerados. De acordo com o Consenso de Viena (2007), a neutropenia é a 

segunda citopenia mais encontrada em SMD enquanto a plaquetopenia é a 

citopenia menos freqüente nesses pacientes. (VALENT, 2007) 

A anemia foi o principal achado na nossa população, presente em 71,42% 

dos casos, valor bem semelhante ao encontrado em outros estudos (75%). 

(CLIQUET, 2014) Nesse contexto, a maioria dos pacientes que apresentavam 

unicitopenia tinha a anemia como principal característica. Sabe-se que essa 

doença é caracterizada clinicamente por um quadro de anemia, neutropenia e 

trombocitopenia e que, caso o paciente apresente um quadro de anemia sem 

associação com esses fatores, a doença é considerada menos agressiva. 

(BRUNNING, 2008)  

Um estudo demonstrou que níveis elevados de ferritina e LDH estão 

associados a prognóstico desfavorável em SMD. Níveis de LDH acima de 300 

U/l em SMD já foram relacionados uma pior sobrevida e maior risco de 

transformação leucêmica. Apenas dois pacientes apresentaram valores de LDH 

acima de >300 U/l e dentre eles, um foi classificado com AREB. Alguns 

pacientes obtiveram os níveis de ferritina acima dos valores de referência, 

entretanto, apenas dois pacientes apresentaram níveis > 500 U/l e dois >1000 

U/l. Uma meta-análise relacionou uma pior sobrevida em pacientes com SMD 

que obtinham maiores níveis de ferritina, principalmente para pacientes com 

níveis acima de >1000 ng/mL. (PILEGGI, 2017) 

O mielograma e a biópsia de MO foram os exames de escolha para o 

diagnóstico. Entretanto, em países que possuem exames de citogenética e a 

imunofenotipagem disponíveis para todos, o número de biópsias de medula foi 
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menor. (RUIZ, 2001; ROMEO, 2001; BACAL, 2002) Os laudos confirmatórios 

representam uma porcentagem diminuída dos pacientes, muitos dos quais, não 

há confirmação da doença, devido à ausência de exames importantes no 

diagnóstico. 

A técnica de citogenética é utilizada com o objetivo de identificar e 

analisar os cromossomos e suas regiões. Entretanto, as citopenias 

características da SMD aparecem como fator de dificuldade na análise do 

cariótipo, tornando a obtenção de metáfases um trabalho árduo e muitas vezes, 

com poucos resultados. Além disso, normalmente, nas neoplasias existe uma 

dificuldade na obtenção de metáfases satisfatórias para análise. Apesar do 

número amostral pequeno, observamos uma tendência na relação entre a 

celularidade durante avaliação morfológica da lâmina preparada na coleta da 

amostra e na presença ou ausência de figuras de mitose para decisão dos 

tempos de incubação da cultura e, até mesmo, nas perspectivas de obtenção 

das metáfases. 

Nesse contexto, foi observado que as linhagens de diferentes neoplasias 

hematológicas se comportam de maneiras distintas quanto ao tempo 

estabelecido para cultura e quanto ao estado das metáfases, devido às 

particularidades de tempos do ciclo celular de cada uma. Já foi descrito que a 

dificuldade de estabelecer o tempo de cultura está relacionada a uma correlação 

não confiável entre a contagem de leucócitos do sangue periférico e o número 

de células nucleadas na MO. (CIN, 2003) 

 A SMD apresenta ciclo celular de 24h sem estímulo e por isso seu ciclo 

pode ser rapidamente interrompido, sendo esse tempo suficiente para obtenção 

de metáfases de origem neoplásica. Por outro lado, células com ciclo celular 

mais demorado precisam de estímulo, como mitógenos, e de tempos de cultura 

maiores para se proliferarem, como é o caso da leucemia linfocítica crônica. 

(FLEURY, 2018). Assim, o protocolo de cultura deve estar relacionado ao tipo 

celular comprometido a fim de aperfeiçoar a técnica de citogenética. 

Já foi descrito que a dispersão cromossômica de metáfases neoplásicas 

normalmente apresenta menor qualidade que as metáfases de células normais. 

(CIN, 2003) Como resultado da dificuldade da obtenção de metáfases 

satisfatórias para análise foram feitas algumas mudanças em etapas do 
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protocolo padrão de retirada de cultura do setor de citogenética do hospital. O 

tratamento com solução hipotônica é a fase crítica tanto para a obtenção de 

metáfases sem membrana como para estabelecer o tempo necessário para 

fragilizar as células e provocar ruptura da membrana sem que haja perda dos 

cromossomos. (FREITAS, 2011)  

Um estudo publicado em 2003 detalhando um guia de soluções para 

problemas nas preparações cromossômicas para neoplasias hematológicas 

mostrou que a presença de cromossomos muito juntos era resolvida, dentre 

outras coisas, por um tratamento hipotônico lento e adicionado gota por gota. 

(CIN, 2003) Sendo assim, no presente estudo, o método de gotejamento foi de 

acordo com apenas um trabalho publicado para SMD e a concentração de KCl 

(0,070M) de escolha não foi encontrada na literatura, revelando a necessidade 

do desenvolvimento de técnicas que levem em consideração as limitações e 

infraestruturas disponíveis para análise da doença. (FREITAS, 2011)  

Dessa forma, ao longo do desenvolvimento da técnica desse trabalho, o 

estudo citogenético levou em consideração duas grandes diferenças em relação 

ao protocolo de retirada de cultura. Essas mudanças ficaram marcadas na 

análise dos resultados dos cariótipos, nos quais os primeiros pacientes 

(pacientes de 1 até 7) obtiveram metáfases com membranas, que dificultam o 

bandeamento, o que prejudicou uma análise detalhada das anormalidades 

numéricas e estruturais. Por outro lado, após a mudança da técnica na etapa de 

hipotonização, os resultados dos pacientes (pacientes de 8 até 14) puderam ser 

observados com maior clareza, devido à melhora na qualidade das metáfases, 

possibilitando o bandeamento e visualização de alterações estruturais.  

Outro ponto importante é que o resultado dos cariótipos considerados 

normais pode ter sido mascarado pela limitação da técnica, e assim, poderia 

haver um maior número de indivíduos com alterações cromossômicas que não 

foram detectadas. Nesse contexto, cabe ressaltar que não foram encontradas 

alterações numéricas, entretanto, ocasionalmente em alguns pacientes com 

cariótipo considerado normal verificou-se presença de metáfases incompletas, 

que não formavam clones, mas continham alterações estruturais ou numéricas 

frequentes, com perda recorrente dos mesmos cromossomos.  O termo caos 

cariotípico tem sido utilizado para se referir ao processo de formação e 
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desenvolvimento de genomas altamente alterados, como em cânceres com 

elevada instabilidade cromossomal. (RANGEL, 2017) Assim, é observada a 

frequência de anormalidades não recorrentes e, uma vez que essas alterações 

não são clonais, elas não são levadas em consideração na análise do cariótipo, 

limitando a possibilidade de detecção de informações adicionais sobre a doença 

e ainda, a detecção da heterogeneidade intratumoral. (RANGEL, 2017) 

Além disso, esse fato também pode estar relacionado a perdas aleatórias 

que frequentemente são encontradas na análise do cariótipo, ou até mesmo pela 

maior dispersão cromossômica obtida pela nova concentração da solução 

hipotônica. Apesar de muitos autores considerarem que apenas duas metáfases 

representam clonalidade, como o nosso estudo foi conduzido a fim de, entre 

outras coisas, implantar a técnica de citogenética para esses pacientes, foi 

decidido que o mínimo de três metáfases deveriam ser suficientes para 

representar a detecção de uma verdadeira alteração. (WAN, 2014) 

Cabe ressaltar que a experiência do citogeneticista responsável pela 

análise é um fator determinante na detecção das alterações, uma vez que 

metáfases de melhor qualidade são normais enquanto metáfases de menor 

qualidade, normalmente neoplásicas, acabam sendo negligenciadas. 

(SKONIECZKA, 2009) Nesse contexto, a experiência adquirida ao longo da 

implantação do serviço de citogenética para avaliação de cariótipo para 

investigação de anomalias genéticas foi suficiente para identificar as alterações 

cromossômicas mais relevantes que estiveram presentes.  

Apesar do serviço de citogenética do HUAP para anomalias genéticas 

funcionar há 13 anos, apenas em dois anos, com esse estudo, foi introduzido a 

análise citogenética para neoplasias, em particular para SMD. Assim, devido à 

demanda de material de origem neoplásica e de pacientes idosos, fatores que 

dificultam a análise cromossômica, cabe enfatizar a conquista do início 

implementação desse serviço no hospital em tão pouco tempo. 

Diferente da literatura, em que a frequência de cariótipos alterados é de 

30-60% em SMD primária e de até 80% em SMD secundária, no nosso estudo, 

apesar de não terem sido classificados esses dois grupos, foram observadas 

alterações citogenéticas em 21,42% dos casos avaliados. Essa menor 

frequência pode ser consequência do numero amostral ou até mesmo das 
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próprias limitações da técnica, uma vez que o número de células normais pode 

ser maior que o das alteradas, por seleção in vitro, e a qualidade das metáfases 

pode não permitir a detecção de anomalias menores. (SKONIECZKA, 2009) 

Ainda, a porcentagem de células alteradas, muitas vezes é inferior ao 

número de metáfases que devem ser analisadas, segundo a recomendação 

internacional, com uma leitura de 20 a 25 metáfases. (BEYER, 2004) Sabe-se 

que cariotipagem pelo bandeamento G é fraca para detectar menos de 5% de 

células rearranjadas se menos de 50 metáfases forem analisadas, restringindo 

assim, a chance da captura de um clone aberrante. (SKONIECZKA, 2009) 

Assim, cabe ressaltar que uma avaliação mais profunda de cada paciente do 

estudo poderia detectar alterações cromossômicas importantes no diagnóstico 

dos indivíduos, alterando o prognóstico e o a decisão final do tratamento. 

Apesar do pequeno número de cariótipos analisados, alterações raras 

foram encontradas na nossa casuística em relação a outros estudos com 

número amostral maior. Essa alteração, envolvendo os cromossomos 1, foram 

descritas em poucos estudos envolvendo a SMD.  

Um estudo que descreveu as anormalidades cromossômicas encontradas 

na evolução de SMD para LMA observou um único paciente, classificado como 

AREB, que apresentava dup (1) (q12) como única anormalidade antes de evoluir 

para LMA. Essa alteração é encontrada com baixa frequência em casos 

específicos de LMA e não está relacionada a nenhum gene conhecido. (DE 

SOUZA FERNANDEZ, 2000). No nosso estudo, o paciente que apresentou essa 

alteração teve como diagnóstico SMD hipoplásica e não teve evolução 

leucêmica. Posteriormente, outro estudo do mesmo grupo demonstrou a mesma 

alteração em pacientes com SMD hipocelular. Alterações importantes no 

cromossomo 1 são raramente observadas e parecem estar envolvidas com pior 

prognóstico em SMD e ainda, com a transformação leucêmica em SMD. 

(ALFARO, 2008; CORRÊA DE SOUZA, 2014) 

Sabe-se que diferente da LMC que apresenta como marca a translocação 

t (9; 22) (q34; q11), a SMD é marcada por uma variedade de alterações, como 

perdas ou ganhos de fragmentos cromossômicos e cariótipos complexos.  O 

derivativo do cromossomo 10 não é uma alteração frequente na SMD e parece 

não estar relatado na literatura. Sabe-se que anormalidades raras em SMD tem 
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um impacto desconhecido no prognóstico do paciente e assim, faz se necessária 

a detecção e coleção dessas alterações para uma expansão do nosso 

conhecimento acerca da doença. (HAASE, 2008; SONG, 2017; ZAHID, 2017) 

Polimorfismos já conhecidos, como 9qh+, foram observados em dois 

pacientes e são descritas como variantes cromossômicas encontradas em 1,5 % 

na população, com significado clinico insignificante. (LIGON, 2010; 

KOSYAKOVA, 2013) Essas regiões são chamadas de regiões heterocromáticas 

constitutivas e normalmente aparecem abaixo dos centrômeros dos 

cromossomos 1, 9 e 16 e na extremidade telomérica do braço longo do 

cromossomo Y, podendo variar muito em tamanho entre os indivíduos e 

podendo parecer anormais. (WAN, 2014) 

Apesar de não ter sido possível correlacionar às características 

sociodemográficas e clínicopatológicas com a análise citogenética, devido ao 

número amostral restrito e as adaptações do protocolo, nosso estudo foi 

importante para aperfeiçoar a técnica de citogenética e ampliar os dados da 

literatura sobre SMD.
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5. CONCLUSÃO  
 

Os ajustes realizados no protocolo de realização de cultura quanto ao 

tempo de incubação de 24h e a etapa de hipotonização na retirada da cultura 

para KCl (0,070M) pelo método de gotejamento levaram à melhora importante na 

qualidade das metáfases. 

Devido ao número amostral reduzido, a análise das características 

sóciodemográficas e clínicopatológicas foi descritiva, pois houve limitações no 

estabelecimento de correlações. 

Foi estabelecido protocolo adaptado de cultura e retirada de células para 

análise de cariótipo com Banda G no HUAP o que irá permitir adicionar a análise 

na caracterização desta malignidade.
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