


 DISPLASIA:  

      - Condição adquirida caracterizada por 

alterações do crescimento e da diferenciação 

celular 

 

    Lesão celular reversível desencadeada por 

irritantes crônicos. Sua alteração pode acontecer 

na forma, tamanho ou organização de um 

determinado tecido. 





Definição: 

 

 Grupo de doenças heterogêneas de células tronco 

hematopoéticas clonais 

     Caracterizadas por medula óssea hipo ou 

hipercelular, displasia de uma ou mais linhagens e 

citopenias periféricas (resultado de hematopoese 

ineficaz).  

     Considerada desordem pré neoplásica com maior 

risco de desenvolvimento de leucemia mielóide 

aguda. 

 



Patofisiologia 

 

 - Primária: sem exposição conhecida 

 - Secundária: tratamentos prévios com exposição à 

radiação, agentes alquilantes e inibidores da 

topoisomerase II 

 

     Injúria célula tronco hematopoética  mutações 

clonais  supressão células tronco saudáveis 

 

- Estágios precoces: aumento da apoptose 

     Progressão da doença: mutações clonais e 

transformação em leucose aguda 



Etiologia 

 

 SMD primária ou ‘de novo’  

 Possível exposição à benzeno, tabagismo, 

agrotóxicos, solventes e/ou história familiar 

 Quimioterapia prévia, Radioterapia prévia 

 Anemia de Fanconi 

 Disceratose congênita 

 Síndrome Shwachmann-Diamond 

 Síndrome Diamond-Blackfan 



Epidemiologia 

 
EUA: 

  - Principalmente adultos -média de idade 70 anos  - >20/100000 
pessoas/ano 

  - Abaixo de 70 anos – 3-5/100000 pessoas/ano 

  - Predomínio no sexo masculino 

 

    Brasil:  

  - Idade média: 68,3 anos – 50,8% mulheres e  

     86,65% residentes na zona urbana 

 

Achados clínicos: 
 

 Sintomas relacionados à citopenias 

 Mais comum em série vermelha 

  Pode ser precedido por alguns anos de macrocitose inexplicada, 
e neutropenia ou trombocitopenias leves a moderadas 



Citopenias – IPSS: 

 

  - Hb < 10 g/dl 

  - neutrófilos < 1,8 x 109/L 

  - plaquetas < 100 x 109/L 

 

     Valores acima destes não excluem SMD, o 

diagnóstico definitivo deve ser baseado nos 

achados morfológicos e citogenéticos associados 

 

     Para diagnóstico necessário 4 – 8 semanas de 

citopenia sustentada 

 



Laboratorial 

 

 - Hemograma completo 

 - Reticulócitos 

 - Avaliação sangue periférico 

 - Mielograma e biópsia de MO 

 - Imunofenotipagem e citogenética de MO 

 - Ferro medular / sideroblastos em anel 

 - Dosagem de eritropoetina 

 - Bioquímica com fx renal e hepática 

 - Sorologias para Hep B, C e HIV 

 - Dosagem de vitamina B12 



Diagnóstico 

 

# Sangue periférico: 

   - citopenia sustentada, com reticulocitopenia e monocitose 

 

   - Série eritróide: dimorfismo (dupla população), macrocitose (VCM > 
100), ovalocitose, anisocromia, policromasia, poiquilocitose, 
ponteados basófilos,com ou sem eritroblastos, com ou sem 
dacriócitos 

 

   - Serie granulocítica: hipogranulação e hipossegmentação (formas 
pelgeróides), disgranulação (grosseiras e mal distribuídas), 
fragmentação da cromatina, donut cell (célula em rosca), 
mieloblastos. Monócitos: promonócitos, vacuolizações, formas 
grandes e/ou bizarras. 

 

   - Serie plaquetária: megaplaquetas, formas hipogranulares, 
plaquetose (na síndrome 5q-). 



 

# Mielograma: 

 -  Atipia > 10%, Relação grânulo-eritroblástica em 500 

células, porcentagem de adipócitos e celularidade, 

presença de sideroblastos em anel 

 - deseritropoese, disgranulocitopoese, 

dismegacariocitopoese 

 

 - Anormalidades decisivas:  multinuclearidade e 

megaloblastose, aumento de blastos, hipogranulação 

e hipossegmentação, megacariócitos monolobados, 

bilobados e micromegacariócitos 

 

   



 Deseritropoiese: nuclear (pontes internucleares, 

cariorréxis, multinucleridade, hipolobulação, 

alterações megaloblásticas), citoplasma 

(sideroblastos em anel, vacuolização, PAS +) 

 

 



 Disgranulopoiese: tamanhos pequenos ou grandes e 

incomuns, núcleos hipolobulados (pseudo Pelger-

Huet), hipersegmentação irregular, hipogranulação, 

agranulação, pseudo Chediak-Higashi, bastonetes 

de Auer 

 



 Dismegacariocitopoiese:  

 

     micromegacariócitos,  

     hipolobulação nuclear, 

múltiplos núcleos 

(megacariócitos normais tem 

1 núcleo lobulado) 

 



# Anátomo-patológico:  

clusters de megacariócitos,  

micromegacariócitos e 

megacariócitos 

monolobulados, ALIP (mieloblastos  e 

promielócitos  agrupados ao redor de  

      um capilar central) 

 





Imunofenotipagem 

 

 90-98% de sensibilidade 

 Anormalidades em células CD34+ e/ou CD117 

 Anormalidades eritróides na expressão de H-

ferritina, CD71 e CD105 em células nucleadas da 

glicoforina A 

 

Citogenética 

 

 50% dos casos 

 Evolução, prognóstico e determinação de 

clonalidade 





 

 Classificação morfológica é baseada principalmente 

na porcentagem de blastos, tipo e grau de displasia 

e presença de sideroblastos em anel 

 

 

 Recomenda-se contagem de 500 células nucleadas 

em imprint  e esfegaço  MO e 200 células nucleadas 

em sangue periférico 

 

 Classificação adotada atualmente: WHO 



SUBTIPO SANGUE PERIFÉRICO                     MEDULA ÓSSEA 

ANEMIA REFRATÁRIA 

(AR) 

Anemia; 

sem ou raros blastos 

Displasia eritróide; 

< 5% de blastos; 

<15 % de sideroblastos em anel 

ANEMIA REFRATÁRIA 

COM DISPLASIA 

MULTILINHAGEM 

(ARDM) 

Bi ou pancitopenia; 

sem ou raros blastos; 

ausência de bastão de Auer; 

< 1000 monócitos 

Displasia >10% das células em >2% de 

linhagem mielóide; 

< 5% de blastos; 

<15 % de sideroblastos em anel; 

Ausência de bastão de Auer. 

ARSA Anemia; 

ausência de blastos 

Displasia eritróide; 

< 5% de blastos; 

>15 % de sideroblastos em anel 

ARDM e sideroblastos em 

anel (ARDM-SA) 

Bi ou pancitopenia; 

sem ou raros blastos; 

ausência de bastão de 

Auer; < 1000 monócitos 

Displasia >10% das células em >2% de 

linhagem mielóide; 

>15 % de sideroblastos em anel; 

Ausência de bastão de Auer. 

AREB – 1 Citopenias; < 5% blastos; 

Ausência de bastão de Auer; 

< 1000 monócitos 

Displasia em uma ou mais linhagens; 

5 – 9% de blastos; 

Ausência de bastão de Auer. 

AREB – 2 Citopenias; 

5 – 19% de blastos; 

presença ou não de Bastão de Auer; 

< 1000 monócitos 

Displasia em uma ou mais linhagens; 

10 - 19% de blastos; 

presença ou não de bastão de Auer. 

SÍNDROME 

MIELODISPLÁSICA NÃO 

CLASSIFICADA 

Citopenias; 

com ou sem blastos; 

Ausência de bastão de Auer 

Displasia granulocítica ou megacariocítica; 

< 

5% de blastos; 

Ausência de bastão de Auer; 

SMD associada a Del 5q 

isolada 

Anemia; 

< 5% de blastos; 

Plaquetas normais ou aumentadas 

< 5% de blastos; Ausência de bastão de 

Auer; 

Megacariócitos em no normal ou aumentado 

com núcleos hipolobulados; 

Del 5q isolada 



Diagnóstico diferencial 

 

 Presença de displasia não significa presença de 

doença clonal 

 

 Causas de alterações mielodisplásicas: deficiência 

de vitamina B12 e folato, deficiência de aminoácidos 

essenciais, exposição à metais pesados, drogas 

(cotrimazol, micofenolato mofetil, quimioterápicos, 

G-CSF), agentes biológicos (Vírus B e C, HIV, 

parvovírus B19), HPN 



Prognósticos e fatores preditivos  
 

 Morfologia: 3 categorias de risco baseadas na duração de 
sobrevida e incidência de evolução para LMA: 

- Baixo-risco: Citopenia refratária com displasia de única 
linhagem (CRDU), e Anemia refratária com sideroblastos 
em anel (ARSA) 

- Risco intermediário: Citopenia refratária com displasia de 
múltiplas linhagens (CRDM) com ou sem sideroblastos em 
anel, e Anemia refratária com excessos de blastos -1 
(AREB-1) 

- Alto risco: Anemia refratária com excesso de blastos-2 
(AREB-2) 

 

 Citogenética: 

- Bom: Cariótipo normal, Del(5q) isolada, Del (20q) isolada, 
Del Y 

- Pobre: Anormalidades cromossomo 7, Cariótipo complexo 

- Intermediário: Todas as outras alterações 

 







Tratamento 

 

 # Observação, controle das complicações – 

sangramentos, anemia, infecções. 

   Quando ocorre a transformação para LMA – 

quimioterapia sistêmica e transplante. 

 

 # Novas drogas: EPO, talidomida e derivados, agentes 

hipometilantes 

 

 # Dependente da classificação 



 



 



 



 

Obrigada !!! 
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