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Resumo 

A classificação da Organização Mundial de Saúde das neoplasias 

mieloproliferativas crónicas engloba oito distúrbios divididos como clássicos e não 

clássicos, que embora fenotípicamente heterogéneos, partilham como características 

comuns a origem numa célula progenitora hematopoiética multipotente, 

superprodução de um ou mais elementos do sangue sem displasia importante, 

hematopoiese extramedular, fibrose e transformação, em diferentes taxas, para 

leucemia aguda. 

Dentro das neoplasias mieloproliferativas clássicas, as BCR-ABL negativas, 

como é o caso da policitemia vera, da trombocitemia essencial e da mielofibrose, 

distinguem-se pelo predomínio de hiperplasia eritróide ou megacariocítica bem como 

pela expressão de mutações da JAK2. O estabelecimento da desregulação da 

sinalização mediada pela JAK2 como um fator major da patogénese das neoplasias 

mieloproliferativas BCR-ABL negativas permitiu o desenvolvimento de novas opções 

terapêuticas, os inibidores da JAK. 

Neste trabalho é apresentado o caso clínico de um homem de 67 anos 

diagnosticado com policitemia vera que evoluiu para mielofibrose. Assim, a partir do 

caso descrito pretende-se rever o curso clínico das neoplasias mieloproliferativas 

BCR-ABL negativas, com destaque para a mielofibrose, assim como as opções 

terapêuticas actuais, incluindo os recentes inibidores da JAK. 

 

Palavras-chave: neoplasias mieloproliferativas BCR-ABL negativas; policitemia vera; 

trombocitemia essencial; mielofibrose; inibidores da JAK 
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Abstract 

The classification by the World Health Organization of the myeloproliferative 

neoplasms incorporates eight disorders that although phenotypically heterogeneous 

share as characteristics the origin from a multipotent hematopoietic progenitor cell, 

overproduction of one or more blood elements without important dysplasia, 

extramedullary hematopoiesis, fibrosis and transformation, in different rates, in acute 

leukemia. 

The BCR-ABL negative neoplasms, such as polycythemia vera, essential 

trombocythemia and myelofibrosis, distinguish oneself by the preponderance of 

erithroid or megacariocictic hyperplasia as well as the expression of the JAK2 

mutations. The establishment of the signaling desregulation mediated by JAK2 as a 

major contributer of the pathogenesis of the myeloprolyferative BCR-ABL negative 

neoplasms as allowed the development of new therapeutic options, the JAK inhibitors.  

In this article is presented the case of a 67 year old man diagnosed with 

polycythemia vera that evolves to myelofibrosis. Thus, from the case described it is 

intended to review the clinical course and therapeutic options of the BCR-ABL negative 

myeloproliferative neoplasms. 

 

Key-Words: BCR-ABL negative myeloproliferative neoplasms; polycythemia vera; 

essential trombcythemia; myelofibrosis; JAK2 inhibitors 
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Introdução: 

A classificação da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) das 

neoplasias mieloproliferativas crónicas 

(NMPC) engloba oito entidades 

clinicopatógicas (Tabela I) nas quais se 

incluem as NMP BCR-ABL negativas: 

policitemia vera (PV), trombocitemia 

essencial (TE) e mielofibrose primária 

(MFP) [1,2]. 

Estas caraterizam-se por 

mieloproliferação clonal de células 

derivadas de células estaminais, 

presença de mutações somáticas que 

envolvem primariamente a JAK2 e risco 

variável de transformação leucémica 

[3,4]. 

A descoberta em 2005 da 

mutação JAK2 V617F, levou a OMS 

em 2008 a rever os critérios 

diagnósticos; à investigação de novos 

aspetos da genética e biologia das 

NMPC e, ainda, à introdução clínica de 

novos agentes terapêuticos [5,6]. 

 

Tabela I - Classificação da OMS das neoplasias mieloproliferativas crónicas [11] 
1) Neoplasias mieloproliferativas 

a) NMP clássicas 

i) Leucemia mielóide crónica (LMC), BCR-ABL1 positiva 

ii) Policitemia vera 

(1) PV fase crónica 

(2) MF pós-PV 

(3) PV fase blástica 

iii) Trombocitemia essencial 

(1) TE fase crónica  

(2) MF pós-TE 

(3) TE fase blástica 

iv) Mielofibrose primária  

(1) MFP fase crónica 

(2) MFP fase blástica 

b) NMP não clássicas 

i) Leucemia neutrofilica crónica 

ii) Leucemia eosinofilica crónica 

iii) Mastocitose 

iv) Neoplasias mieloproliferativas não classificáveis 

 

Alterações genéticas: 

As NMPC associam-se 

principalmente às mutações da JAK2, 

mas também, em menor extensão, a 

outras alterações (Tabela II), o que 

sugere que o desenvolvimento destas 

doenças resulta de uma desregulação 

genética combinada [7,8]. 
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Mutações JAK2: 

A JAK2 pertence à família de 

janus cinases (tirosinocinases não 

recetoras que são componentes 

integrais da sinalização por citocinas e 

fatores de crescimento), e é um dos 

sinalizadores intermediários da 

hematopoiese. As proteínas JAK têm 

dois domínios cinase-like (JH1 e JH2), 

sendo que apenas o domínio JH1 tem 

atividade enzimática. O JH2 ou 

pseudocinase, é um regulador negativo 

da atividade da cinase, sendo que esta 

função auto-inibitória é perdida com a 

mutação JAK2 V617F. Esta mutação 

resulta da substituição do nucleótido G 

por T na posição 1849 do exão 14, 

ocorrendo alteração de valina para 

fenilalanina no codão 617. Esta ocorre 

ao nível da célula estaminal primitiva e 

resulta num ganho de função do 

domínio JH2, com perda do controlo 

auto-inibitório da JAK2, conferindo uma 

capacidade de resposta aumentada às 

citocinas e sinalização independente 

das citocinas, levando assim à ativação 

de múltiplas cascatas de sinalização, 

como as das proteínas STAT [9,10]. 

As mutações JAK2 incluem a 

V617F, encontrada em 95-97% dos 

pacientes com PV e em 50-60% 

daqueles com TE ou MFP [5]. Os 

doentes expressam um fenótipo de: 

idade superior, hematócrito e contagem 

leucocitária mais elevados e menor 

contagem plaquetária [5,11,12,13].  

A recombinação mitótica que 

origina homozigotia para a JAK2 V617F 

é frequentemente observada na PV e 

MFP mas não na TE, sendo que na PV 

se associa a maior incidência de 

esplenomegalia, maior necessidade de 

citorredução [14], prurido e 

transformação fibrótica [15]. 

Na TE associa-se a um risco 

superior de trombose arterial e inferior 

de evolução para mielofibrose (MF) [4]. 

No entanto, esta mutação não foi 

consistentemente associada a 

alteração da sobrevivência global ou a 

transformação leucémica na PV, TE ou 

MFP [15]. 

A JAK2 V617F não é exclusiva 

das NMP BCR-ABL negativas, 

podendo estar presente noutras 

neoplasias mielóides, como síndromes 

mielodisplásicos e leucemia mielóide 

aguda, no entanto, não está presente 

em linfomas ou tumores sólidos [16]. 

Outras mutações da JAK2 são 

infrequentes, sendo as agrupadas no 

exão 12 as mais prevalentes. Estas 

são restritas a pacientes com PV, 

associando-se a eritrocitose isolada, 

nível sérico de eritropoietina 

subnormal, idade inferior ao 

diagnóstico e prognóstico semelhante 

ao da JAK2 V617F [5,13,15]. 

Os 50% dos pacientes com TE 

ou MFP que não possuem mutações 

na JAK2, constituem um subgrupo que 

difere na apresentação clínica e no 

prognóstico [5]. 
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Calreticulina: 

A segunda alteração genética 

mais frequente consiste na mutação da 

calreticulina (CALR) no exão 9, que 

codifica uma chaperona ligada ao 

cálcio associada ao retículo 

endoplasmático. Esta encontra-se em 

60-80% dos pacientes com TE ou MFP 

JAK2 V617F e MPL negativos [6]. Na TE 

associa-se a uma contagem 

plaquetária superior, hemoglobina e 

contagem leucocitárias inferiores do 

que na TE com mutação JAK2; 

ocorrendo geralmente em pacientes 

mais jovens e do sexo masculino [5]. Na 

TE esta mutação associa-se a uma 

menor incidência de trombose [7,15] e de 

eventos cardiovasculares major, com 

uma maior taxa de transformação 

fibrótica [6]. Na MFP constitui um fator 

independente de melhor sobrevida 

global comparativamente aos outros 

subgrupos mutacionais [5,7,8]. 

MPL: 

Em 3-10% [5] dos pacientes com 

TE e MFP pode estar presente a 

mutação MPL no exão 10, que leva à 

ativação constitutiva do recetor da 

trombopoietina. Os doentes têm um 

fenótipo característico, com idade de 

aparecimento superior e um nível 

inferior de hemoglobina. Na TE, as 

mutações MPL associam-se a uma 

contagem plaquetária superior, proliferação 

megacariocítica isolada, e eritropoietina 

sérica mais elevada comparada com a 

TE JAK2 V617F. No entanto, não foram 

demonstradas diferenças no 

prognóstico deste pequeno subgrupo, 

tanto nos pacientes com TE como 

naqueles com MFP, comparativamente 

aos com mutação JAK2 [5,7]. 

As mutações JAK2, MPL e 

CALR, constituem um marcador 

genético para a maioria (99% da PV, 

85% da TE e MF) [5,9], sendo que estes 

subtipos genéticos possuem diferenças 

significativas em relação ao curso 

clinico, progressão da doença e 

sobrevivência [5,9]. Embora pouco 

frequente, alguns doentes expressam a 

mutação JAK2 V617F concomitantemente 

com a mutação MPL ou com a da 

CALR [6]. 

Os pacientes “triplos negativos” 

representam cerca de 10-15% dos 

pacientes com TE e MFP e têm pior 

prognóstico associado a um risco 

particularmente elevado de 

transformação leucémica [5,12]. 

Existem outras alterações 

(Tabela II), nomeadamente em genes 

envolvidos na metilação do ADN 

(TET2, DNMT3A e IDH1/2), na 

estrutura de cromatina (EZH2, ASXL1) 

e na reparação do ADN (TP53). As 

mutações nos reguladores epigenéticos 

são frequentemente encontradas em 

pacientes com mutação da JAK2, ou 

MPL ou CALR, indicando uma 

cooperação entre estas duas classes 

de mutações na patogénese das 

NMPC [5,12]. 
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Tabela II - Genes afectados por mutações somáticas nas NMPC [5] 

Gene 
Efeito da 

mutação 

Policitemia 

Vera (%) 

Trombocitemia 

Essencial(%) 
Mielofibrose(%) 

Significado 

prognóstico 

JAK2 (V617F) 
Sinalização 

JAK/STAT 
95-97 50-60 50-60  

JAK2 (exão 

12) 

Sinalização 

JAK/STAT 
1-2 0 0  

CALR 
Sinalização 

JAK/STAT? 
0 25 30 Melhorado 

MPL 
Sinalização 

JAK/STAT 
0 3-5 5-10  

CBL 
Sinalização 

JAK/STAT 

Não 

encontrado 
0-2 5-10  

SH2B3/LNK 
Sinalização 

JAK/STAT 
2-20 2-6 3-6  

ASXL1 
Modificação 

epigenética 
2 5-10 0-35 ǂ 

EZH2 
Modificação 

epigenética 
1-2 1-2 7-10 ǂ 

IDH1/2 
Modificação 

epigenética 
2 1 5 ǂ 

DNMT3a 
Modificação 

epigenética 
5-10 2-5 8-12  

TET2 
Modificação 

epigenética 
10-20 4-5 10-20  

SFR3B1 Splicing mRNA 2 2 4  

SRSF2 Splicing mRNA 
Não 

encontrado 
Não encontrado 4-17 

ǂ e LMA pós-

NMP ᵃ 

U2AF1 Splicing mRNA <1 <1 1-8  

ZRSR2 Splicing mRNA <1 <1 <1  

TP53 
Reparação 

DNA 
1-2 1-2 1-2 

LMA pós-NMP 

ᵃ 

ǂASXL1, EZH2, IDH1/2 e SRSF2 correlacionam-se com pior prognóstico na mielofibrose em termos de 

sobrevivência livre de leucemia e sobrevivência global 

ᵃ SRSF2 e TP53 correlacionam-se com pior prognóstico na LMA-pós NMP 

 

 

Apresentação clínica: 

Policitemia vera: 

A policitemia vera é a mais 

comum das NMPC, com uma 

incidência anual de 2/100 000 [17]; tem 

 

 

um rácio de 1.2:1 mulheres:homens e a 

idade média ao diagnóstico é 60 anos 

[4]. 
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É diagnosticada mais 

frequentemente por alterações do valor 

de hemoglobina ou hematócrito [4]. 

O único sintoma específico 

consiste no prurido aquagénico. A 

eritrocitose leva a hiperviscosidade, 

que por sua vez justifica a presença de 

sintomas neurológicos (cefaleias, 

parestesias, zumbido, visão turva) e 

acidentes isquémicos transitórios [4]. 

Os eventos trombóticos são 

uma complicação importante, sendo 

arteriais em 2/3 e venosos em 1/3 [4]. A 

PV é a causa mais comum de 

eritromelalgia, que ocorre devido à 

trombocitose e se caracteriza por 

eritema, ardor e dor nas extremidades 

[4]. 

Ao exame objetivo pode 

observar-se fácies pletórico, sendo o 

baço palpável em 40% dos casos, no 

entanto a esplenomegalia e 

hepatomegalia maciças são 

infrequentes [4]. 

Trombocitemia essencial: 

A trombocitemia essencial é a 

segunda mais comum, possuindo 

também um ligeiro predomínio no sexo 

feminino e, tal como a PV, pode ocorrer 

em qualquer faixa etária [17].  

Os sintomas são bastante 

variáveis e nenhum é específico – 

sendo o diagnóstico feito 

incidentalmente em 2/3 dos casos [4]. 

Em pacientes sintomáticos, a 

maioria refere queixas relacionadas 

com trombose de pequenos e médios 

vasos (com predomínio de trombose 

arterial) tal como hemorragia minor. O 

envolvimento do sistema microcirculatório é 

comum e manifesta-se por sintomas 

neurológicos e eritromelalgia [4]. 

Mielofibrose: 

A mielofibrose tem uma 

incidência anual de 0.21/100 000, com 

idade média de diagnóstico de 65 anos 

[18] e igual distribuição pelos sexos [19].  

As manifestações clínicas da 

MF são semelhantes nas três variantes 

(mielofibrose primária, mielofibrose 

pós-policitemia vera e mielofibrose pós-

trombocitemia essencial) e são 

heterogéneas (Figura I) [20].  

Nenhum sintoma ou sinal é 

específico, sendo que a maioria dos 

sintomas são constitucionais (fadiga, 

suores noturnos, febre, perda de peso 

e prurido), ou devidos à 

esplenomegalia (dor abdominal, 

saciedade precoce). Pode também 

existir sintomatologia decorrente das 

citopenias, ou da hematopoiese 

extramedular (ascite, derrame pleural, 

hipertensão pulmonar ou dor difusa das 

extremidades) [4,11]. 
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Ao exame objetivo existe 

esplenomegalia, que pode ser maciça 

em 35% dos casos, sendo 

acompanhada por hepatomegalia em 

70%. [4]. 

Alterações analíticas incluem 

anemia (normocítica normocrómica na 

maioria dos casos), leucocitose em 1/3 

dos doentes, leucopenia em 1/4 e 

trombocitopenia [4]. 

O esfregaço de sangue 

periférico revela dacriócitos e aspetos 

leucoeritroblásticos. Outros achados 

frequentes são blastos e granulócitos 

com anomalia pseudo-Pelger-Huet [4]. 

A biópsia da medula óssea 

revela hipercelularidade, com marcada 

proliferação megacariocítica acompanhada 

de atipia, proliferação granulocítica, 

hematopoiese sinusoidal e fibrose 

reticulínica. Em casos de MF pré-

fibrótica, a fibrose reticulínica pode ser 

mínima [4]. 

Diagnóstico: 

O diagnóstico das NMPC é feito 

através dos critérios da OMS (Tabela 

III) que englobam uma avaliação das 

características clínicas e laboratoriais, 

incluindo o cariótipo e marcadores 

moleculares [2]. 

A deteção laboratorial da JAK2 

V617F tem uma sensibilidade de 97% e 

especificidade próxima de 100% para 

distinguir PV de eritrocitose secundária, 

sendo a sensibilidade aumentada para 

100% com a medição concomitante do 

nível sérico de eritropoietina [15]. A 

biópsia de medula óssea não é 

obrigatória para o seu diagnóstico [15]. 

Para a TE e a MFP, a presença 

da JAK2V617F confirma a presença de 

uma neoplasia mielóide mas é 

necessária uma biópsia de medula 

óssea para o diagnóstico, 

nomeadamente nos ~40% dos 

pacientes JAK2V617F negativos [15]. 

 

Figura I - Manifestação clinica da MF [20] 
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Tabela III - Critérios diagnósticos da OMS para policitemia vera, trombocitemia 
essencial e mielofibrose primária [11] 

 Policitemia Veraᵃ Trombocitemia Essencialᵃ Mielofibrose primáriaᵃ 

Critérios 

Major 

Hgb> 18.5 g/dL (homens) 

>16.5g/dL (mulheres) ouᵇ 
 Plaquetas ≥ 450 × 10⁶/mL 

Biópsia de medula óssea com 

proliferação megacariocítica 

com atipiaᶜ acompanhada por 

fibrose de reticulina e/ou 

colagéneo ouᵈ 

 

Presença da mutação 

JAK2V617F ou da 

mutação do JAK2 exão 

12 

Demonstração da JAK2V617F 

ou outro marcador clonal ou 

ausência de evidência de 

trombocitose reactiva 

Demonstração da JAK2V617F 

ou outro marcador clonal ou 

ausência de evidência de 

mielofibrose reactiva 

  

Ausência de critérios definidos 

pela OMS para LMC, PV, MFP, 

SMD ou outra neoplasia 

mieloide 

Ausência de critérios definidos 

pela OMS para LMC, PV, 

SMD ou outra neoplasia 

mieloide 

  

Biópsia de medula óssea com 

proliferação da linha 

megacariocítica 

 

Critérios 

Minor 

Biópsia de medula óssea 

com hipercelularidade 

trilinear 

 
Aspectos leucoeritroblásticos 

no sangue periférico 

 
Nível sérico de EPO 

subnormal 
 

Nível sérico de DHL 

aumentado 

 
Crescimento colónias 

eritróides endógenas 
 Anemia 

   Esplenomegalia palpável 

ᵃo diagnóstico de PV necessita de ambos os critérios major e um critério minor ou do primeiro critério 

major e de 2 critérios minor. O diagnóstico de TE requere a presença de todos os 4 critérios major. O 

diagnóstico de MFP necessita da presença dos 3 critérios major e de 2 critérios minor. 

ᵇ Htc > percentil 99 do intervalo de referência para a idade, sexo ou altitude de referência ou massa 

eritrocitária > 25% da média normal prevista ou Hgb > 17g/dL (homens) ou > 15g/dL (mulheres) se 

associado com um aumento sustentado de ≥ 2g/dL dos valores basais e que não pode ser atribuído à 

correção da deficiência de ferro. 

ᶜ megacariócitos pequenos a grandes, com razão núcleo/citoplasma aberrante e núcleo hipercromático e 

com agrupamento denso. 

ᵈ ou na ausência de fibrose de reticulina, as mudanças dos megacariócitos necessitam de ser 

acompanhadas por um aumento da celularidade da medula óssea, proliferação granulocítica e, 

frequentemente, por diminuição da eritropoiese (i.e. MFP pré-fibrótica). 
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Tabela IV - Critérios recomendados pelo IWG-MRT para mielofibrose pós-policitemia 
vera e pós-trombocitemia essencial [21] 

Critérios para Mielofibrose Pós-Policitemia Vera 

Critérios obrigatórios 

1-Documentação de um diagnóstico prévio de policitemia vera pelos critérios definidos pela OMS 

2-Fibrose da medula óssea grau 2-3 (escala 0-3) ou grau 3-4 (escala 0-4) 

Critérios adicionais (são necessários dois) 

1-Anemia ou perda sustentada da necessidade de flebotomias na ausência de terapêutica 

citorredutora 

2-Presença de leucoeritroblastos no sangue periférico 

3-Esplenomegalia a aumentar, definida como ou um aumento na esplenomegalia palpável ≥5cm 

(distância da ponta do baço à margem costal esquerda) ou o aparecimento de esplenomegalia palpável 

de novo 

4-Desenvolvimento de ≥1 de três sintomas constitucionais: perda de peso >10% em 6 meses, 

suores noturnos, febre inexplicada (>37.5ºC) 

 

A principal causa de 

morbimortalidade nas NMP são as 

complicações decorrentes dos efeitos 

trombóticos [8] sendo que a sobrevivência 

a longo prazo se encontra diminuída 

nas três NMPC BCR-ABL-negativas [15]. 

A PV e a TE podem evoluir para MF, 

partilhando neste cenário um curso 

clínico semelhante em termos de 

sintomas, complicações e prognóstico 

[8]. A transformação em LMA ocorre 

mais frequentemente com MFP, 

seguida pela PV e TE, sendo a 

sobrevida nesse caso de 2.6-5 meses 

[8]. O prognóstico na PV e na TE é 

agravado pela idade, eventos 

vasculares e leucocitose (Tabela V), 

podendo ser utilizado para a primeira o 

algoritmo desenvolvido por Tefferi et al 

e para a segunda o International 

Prognostic Score for Essential 

Thrombocythemia (IPSET) [8].  

Para a MF, o prognóstico pode 

ser avaliado na altura do diagnóstico 

pelo International Prognostic Scoring 

System (IPSS) e a qualquer altura do 

curso clínico pelo Dynamic International 

Prognostic Scoring System (DIPSS), e 

pelo mais recente DIPSS-Plus que 

engloba: idade ≥65 anos, leucocitose, 

anemia, dependência transfusional, 

trombocitopenia, blastos circulantes, 

sintomas constitucionais e cariótipo 

desfavorável (tal como monossómico 

ou complexo, +8, i(17q), -5/5q-, 12p-, 

rearranjo 11q23 e a inv(3))[11,15,20]. 

É reconhecido que mesmo os 

pacientes de categorias de baixo-risco 

podem apresentar sintomatologia 

importante, o que se repercute 

seriamente na qualidade e expectativa 

de vida [8,11,15,19]. 
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Tabela V - Scores de risco [8] 

 PV TE MFP 

Scores de risco 
Critérios de 

Tefferi 
IPSET DIPSS PLUS 

Idade 
≥ 67(2pts) 57-

66(1pt) 
≥ 60(2pts) ≥ 65(1pt) 

Leucócitos ≥ 15×10⁶/L(1pt) ≥ 11×10⁶/L(1pt) > 25×10⁶/L(1pt) 

Eventos vasculares Sim(1pt) Sim(1pt)  

Anemia   < 10g/dL(2pts) 

Sintomas constitucionais   Presentes(1pt) 

Blastos SP   ≥ 1%(1pt) 

Cariótipo desfavorável   Presente(1pt) 

Necessidade transfusional   Presente(1pt) 

Plaquetas<100000×10⁹/L   Presente(1pt) 

Risco    

Elevado 4 3-4 > 4 

Intermedio 2 3 Não atribuível 3-4 

Intermedio 1 1-2 1-2 1-2 

Baixo 0 0 0 

 

Tabela VI – Complicações e prognóstico [8] 
 PV TE MFP 

Eventos trombóticos 34-39% 10-29% 7.2-13.2% 

Eventos hemorrágicos 2.9% 0.3%  

Transformação leucémica 5.5%ᵃ 2% ᵃ 6-18%ᵃ 

Sobrevivência global 

(anos) 
6.5-24 14.7 6-10 

ᵃ Risco aos 15 anos 

 

Tratamento: 

O objetivo primário do 

tratamento da PV e TE consiste em 

reduzir o risco de trombose sem 

aumentar o risco de hemorragia e sem 

aumentar o potencial intrínseco da 

progressão hematológica e, 

secundariamente, melhorar os 

sintomas, particularmente os 

vasomotores [8,10,15].  

 

Na situação particular da PV, 

estão definidas categorias de risco que 

visam uma melhor orientação 

terapêutica (Tabela VII).  

O ácido acetilsalicílico em baixa 

dose encontra-se indicado para todos 

os pacientes com PV 

independentemente do score de risco. 
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O seu uso em doentes com TE 

de baixo risco sem sintomas 

microvasculares não está definido [22]. A 

realização de flebotomias está indicada 

para todos os pacientes com PV de 

forma a manter o hematócrito <45% 

[8,10,15].

 

Tabela VII - Critérios para estratificação do risco em pacientes com PV e tratamento 
adaptado ao risco [10] 

Categoria de risco Variáveis de risco Terapêutica 

Baixa 
Idade < 60 anos; sem história de 

trombose 

Flebotomia, correção dos fatores 

de risco CV e aspirina 

Alta 
Idade ≥ 60 anos e/ou história de 

trombose 

Citoredução, correção dos fatores 

de risco CV, aspirina com/sem 

flebotomia 

  

Em pacientes com PV e TE de 

alto risco, a hidroxiureia (HU) é a 

terapêutica citorredutora de primeira 

linha [8,23], sendo o interferão alfa (INF) 

e o anagrelide, terapêuticas de 

segunda-linha. O busulfan é 

atualmente muito menos utilizado, pela 

sua dificuldade no manuseamento e 

pelo potencial leucémico [8,10,15,24,25]. 

O tratamento para os pacientes 

com MF baseia-se na clínica bem como 

na análise dos scores de risco, 

utilizando neste caso o IPSS, DIPSS ou 

DIPSS-Plus. Pacientes de baixo-risco 

podem ficar sob observação ou, 

mediante os sintomas, efetuarem 

terapêutica com inibidor da JAK2 ou 

INF [1,8,11]. Pacientes jovens com dador 

HLA compatível e com MF de risco 

intermédio-2 ou elevado ou cariótipo 

desfavorável poderão ser candidatos a 

transplante alogénico de células 

progenitoras (alo-transplante), dado 

que esta será a única modalidade 

terapêutica com intenção curativa [3,8]. 

Para cada uma destas opções 

terapêuticas, à excepção do alo-

transplante, o objetivo primário é a 

paliação da anemia, da esplenomegalia 

sintomática, dos sintomas 

constitucionais ou das complicações da 

hematopoiese extramedular [1]. 

A citorredução com hidroxiureia 

e busulfan revelou benefícios clínicos 

modestos na redução da 

esplenomegalia, com potenciais riscos 

de transformação leucémica além de 

efeitos laterais significativos [8]. 

A radioterapia esplénica pode 

ser utilizada em pacientes refratários à 

terapêutica médica, no entanto está 

associada a complicações decorrentes 

da pancitopenia severa sendo por isso 

raramente utilizada [11,25]. 

A esplenectomia está indicada 

para hipertensão portal sintomática, 

esplenomegalia refratária que é 

sintomática ou associada a caquexia 

severa, e anemia dependente de 

transfusões [25]. Este procedimento está 
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associado a elevados riscos cirúrgicos 

nomeadamente mortalidade, pelo que 

não é amplamente utilizado. 

Inibidores JAK2: 

Os inibidores ATP miméticos da 

JAK2 (iJAK2) possuem uma atividade 

que se estende a outros membros da 

família JAK (incluindo JAK1, JAK2, 

JAK3 e Tyk2) e algumas vezes contra 

outras tirosinocinases [19]. O facto de 

estes fármacos não serem seletivos 

para a JAK2 mutada, explica a sua 

eficácia em pacientes JAK2+ e JAK2- 

assim como a sua toxicidade 

hematológica. Existem diferenças 

substanciais entre estes fármacos em 

termos da sua toxicidade e eficácia, o 

que pode ser explicado pela 

variabilidade da sua atividade in vitro 

contra as cinases JAK e não-JAK [19]. 

O ruxolitinib é um inibidor 

seletivo da JAK1 e JAK2, que leva à 

redução da proliferação celular, ao 

aumento da apoptose e à inibição da 

fosforilação da STAT3 e STAT5. Foi o 

primeiro agente a ser aprovado para o 

tratamento da MF de risco elevado ou 

intermédio-2 e também para a PV e TE 

para a paliação da esplenomegalia 

e/ou sintomas constitucionais, 

independentemente do risco associado 

[8,11]. 

Os seus efeitos, ao nível da 

redução do tamanho do baço e controlo 

dos sintomas foram dramáticos, no 

entanto, mostraram-se dependentes do 

fármaco e da sua dose, uma vez que a 

descontinuação/redução foi seguida de 

um rápido aumento no tamanho do 

baço e reaparecimento dos sintomas 

[19]. A melhoria sintomática correlaciona-se 

com a normalização de várias citocinas 

pro-inflamatórias, que é atribuída à 

atividade anti-JAK1 [19]. 

Apesar da melhoria da 

qualidade de vida e da consequente 

possibilidade de aumentar a sobrevida, 

não existe uma indicação clara que o 

ruxolitinib tenha um efeito modificador 

da doença [19,26]. 

Apresentação do caso clínico: 

J.A.S.S., sexo masculino, 67 

anos, caucasiano, autónomo, 

reformado, fumador e hipertenso, 

medicado com 5 mg de amlodipina e 

80mg valsartan/dia é encaminhado 

para consulta de Hematologia do 

HGSA no dia 24 de Março de 2009 por 

alterações analíticas. Apresentava 

hemoglobina 20.1 g/dL, hematócrito de 

64,1%, eritrócitos 8,16×109/mL, 

leucócitos 18,80×106/mL: neutrófilos 

14,85×106/mL (79%), linfócitos 

2,26×106/mL (12%), eosinófilos e 

basófilos de 0,00×106/mL e monócitos 

de 1,69×106/mL (9%), eritropoietina 

2,54mU/mL (10,2-25,2) e 

desidrogenase láctica (DHL) de 602U/L 

(135-225). O esfregaço de sangue 

periférico mostrou eritrocitose, com 
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acentuada anisocitose e poiquilocitose, 

e plaquetas grandes com acentuada 

anisocitose. Como queixas referia, 

apenas, episódio isolado de prurido 

aquagénico, negando sintomas 

constitucionais, microvasculares, 

neurológicos, queixas hemorrágicas, 

digestivas, urinárias ou respiratórias. 

Ao exame objetivo apresentava fácies 

pletórico, com fígado e baço não 

palpáveis. Sem antecedentes pessoais 

ou familiares de relevo. A pesquisa da 

mutação JAK2 V617F foi positiva, 

tendo sido feito o diagnóstico de PV. 

Iniciou tratamento com flebotomias 

(350mL) e ácido acetilsalicílico 

150mg/dia. 

Em Janeiro de 2010 refere um 

aumento da frequência de episódios de 

prurido, bem como, enfartamento e 

emagrecimento de cerca de 5kg ao 

longo dos últimos 6 meses, negando 

febre ou sudorese nocturna. Ao exame 

objetivo apresentava esplenomegalia 

com baço palpável 15 cm da grade 

costal. Paralelamente, detetou-se um 

aumento progressivo da leucocitose 

50,07×106/mL, com neutrofilia 

(35,80×106/mL), monocitose 

(2,75×106/mL), eosinofilia (1,75×106/mL) e 

basofilia (5,26×106/mL), 0,5% de 

mielócitos e 4,0% de metamielócitos, 

anemia ligeira (hemoglobina de 11,7 

g/dL), plaquetas de 205×106/mL e 1,5 

eritroblastos por 100 leucócitos bem 

como DHL 628 U/L (aproximadamente 

3 vezes o normal). 

A biópsia de medula óssea 

mostrou uma medula rica, com 

hiperplasia das três linhagens, de 

predomínio megacariocítico e eritróide 

associada a mielofibrose grau 3, tendo 

sido feito realizado o diagnóstico de 

mielofibrose pós-policitemia vera. 

Em Abril de 2010 devido ao 

agravamento progressivo das queixas, 

da esplenomegalia (17 cm) e da 

leucocitose (51×10⁶/mL), não 

acompanhada por citopenias, iniciou 

citorredução com hidroxiureia 

500mg/dia, que teve de suspender 

passados três meses (Julho) por 

aparecimento de trombocitopenia 

(plaquetas 33×10⁶/mL). No entanto, um 

mês depois, pode retomar a 

terapêutica, a qual manteve durante 

dois anos. Durante este período, o 

doente tolerou bem o tratamento, tendo 

sido observada uma diminuição das 

queixas, do tamanho do baço para 

cerca de 8 cm e da leucocitose. Ao 

longo destes dois anos foram 

realizadas flebotomias, com carácter 

intermitente. 

No entanto, em Abril de 2012, 

há reaparecimento das queixas de 

enfartamento, com emagrecimento não 

quantificado e fadiga. Objetivamente 

documentou-se esplenenomegalia de 

20 cm e analiticamente aumento da 

leucocitose para 47,17×10⁶/mL, com 

neutrofilia (29,00×10⁶/mL), monocitose 

(4,53×10⁶/mL), basofilia (1,36×10⁶/mL) 

e blastos 2,0%, mielócitos 2,0% e 
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metamielócitos 4,0%, sem anemia 

(hemoglobina 13,3 g/dL) ou 

trombocitopenia (160 ×10⁶/mL), com 3 

eritroblastos por 100 leucócitos e DHL 

de 1111 U/L. É selecionado para 

ensaio clínico com ruxolitinib, que inicia 

em Julho de 2012. Manteve boa 

adesão, tendo tolerado o fármaco, 

observando-se uma melhoria 

sintomática, diminuição do baço para 9 

cm e recuperação do peso. 

No dia 30 de Setembro de 2014 

verifica-se hiperleucocitose de 

200×10⁶/mL, com neutrofilia 

(90.49×10⁶/mL), monocitose, eosinofilia 

e basofilia marcadas, 22,83×10⁶/mL, 

2,54×10⁶/mL, 9,30×10⁶/mL, respetivamente. 

Blastos 2,5%, promielócitos, mielócitos e 

metamielócitos de 1,0%, 7,5% e 10,5%, 

respetivamente. Sem anemia (hemoglobina 

de 14,2 g/dL) ou trombocitopenia 

(176×106/mL). Por necessidade de 

iniciar terapêutica citoredutora com 

hidroxiureia, o ruxolitinib foi suspenso 

de acordo com as normas do ensaio 

clínico. Nas 48 horas seguintes, 

desenvolve quadro febril com tosse e 

dispneia. Ao exame objetivo 

apresentava-se confuso, com 

hipotensão (pressão arterial de 

80/50mmHg), taquicardia (frequência 

cardíaca de 105 bpm), taquipneia 

(frequência respiratória de 30 ciclos por 

minuto) e hipoxemia (saturação 

periférica de 85%, a ar ambiente), com 

crepitações na base pulmonar 

esquerda, edemas periféricos e 

aumento da esplenomegalia para 16 

cm. A gasimetria revelou insuficiência 

respiratória tipo I (pH 7.386, pO2 49.9 

mmHg, pCO2 36.6 mmHg, lactatos 

3.1), e a radiografia do tórax mostrou 

cardiomegalia e infiltrado na base 

esquerda.  

O doente foi internado, tendo 

iniciado antibioterapia empírica 

(azitromicina e amoxicilina/ácido 

clavulânico), oxigenoterapia por cânula 

nasal, mantendo hidroxiureia na dose 

de 2g/dia.  

Não foram isolados agentes 

infeciosos nas hemoculturas 

realizadas, o angioTC entretanto 

realizado não revelou sinais de 

tromboembolismo pulmonar e a TC 

torácica mostrou uma pequena 

condensação basal no lobo pulmonar 

inferior esquerdo.  

Apesar da terapêutica instituída 

e da diminuição da leucocitose 

(52×106/mL), não foi observada 

nenhuma alteração do quadro clínico, 

pelo que foi assumido tratar-se de uma 

síndrome de pós suspensão de 

ruxolitinib. Foi então instituída 

terapêutica com prednisolona (80 

mg/dia), observando-se às 24-48 horas 

uma melhoria franca do quadro 

neurológico e da hipoxemia. 

No dia 3 de Novembro de 2014 

é retomada a terapêutica com 

ruxolitinib, na dose de 10 mg 12/12h, 

observando-se uma excelente 

tolerância, sendo de referir a ausência 
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de queixas e a diminuição do baço para 

5 cm. 

Subitamente o doente veio a 

falecer no dia 29 de Janeiro de 2015, 

no seu domicílio, por “paragem 

cardíaca”, não tendo sido autopsiado. 

Discussão 

Considerando a rápida evolução 

em menos de 10 meses de PV para 

MF, uma primeira questão a colocar 

será a de saber se o doente estaria, à 

altura do diagnóstico, na fase pré-

fibrótica da MF, e isto não obstante a 

ausência de sintomas constitucionais e 

de esplenomegalia não abonarem a 

favor desta hipótese. Outra hipótese, 

também a considerar, seria a de que o 

doente já tinha uma PV subclínica de 

longa evolução. No entanto, e apesar 

do doente cumprir os critérios para PV, 

não realizou biópsia de medula óssea à 

altura do diagnóstico, e este seria, 

como se sabe, o único exame capaz de 

relatar a presença de mielofibrose e 

assim permitir fazer com segurança o 

diagnóstico diferencial. 

Tendo em conta a idade e a 

presença de fatores de mau 

prognóstico, como leucocitose, na 

altura do diagnóstico, outro aspeto a 

salientar seria o eventual benefício da 

introdução precoce da terapêutica 

citorredutora à luz das recomendações 

atuais. 

Verificou-se que a terapêutica 

com ruxolitinib, teve um impacto 

significativo tanto ao nível das queixas 

de enfartamento, fadiga, com 

recuperação do peso e 

desaparecimento da sudorese noturna, 

como ao nível da diminuição da 

esplenomegalia levando desta forma a 

uma melhoria considerável da 

qualidade de vida do doente. Está 

descrito na literatura, o efeito 

significativo do ruxolitinib na diminuição 

dos sintomas e da esplenomegalia, tal 

como na redução nas citocinas 

inflamatórias e marcadores de 

inflamação como a proteína C reactiva. 

No entanto, apesar da sua eficácia na 

modificação da carga sintomática da 

doença, este fármaco cursa com 

efeitos hematológicos secundários 

importantes, como trombocitopenia e 

anemia. As recomendações atuais são 

no sentido de adaptar a dose mediante 

a contagem plaquetária, sendo que 

quando esta é inferior a 50×10³/µL o 

ruxolitinib deve ser descontinuado.  

No caso descrito, porém, não foi 

pelas citopenias que o fármaco foi 

descontinuado mas sim pela 

necessidade de citorredução por 

hiperleucocitose, aspeto presente 

intermitentemente durante o curso 

clínico do doente. 

Dada a interrupção, ocorre um 

síndrome de suspensão pós ruxolitinib, 

situação bastante rara e severa 

existindo apenas 7 casos descritos na 
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literatura. Destes, a maioria cursou com 

insuficiência respiratória e progressão 

da esplenomegalia. Outras 

manifestações incluíram febre, prurido 

e outras complicações mais severas 

como síndrome tipo choque séptico, 

derrame pericárdico e coagulação 

intravascular disseminada (CID). 

Considerando que o tratamento com 

ruxolitinib diminui as citocinas pró-

inflamatórias e os marcadores de 

inflamação, uma descontinuação súbita 

pode causar um “rebound” das 

mesmas, explicando, assim, os 

diferentes sintomas relatados nos 

pacientes. É por esta razão que se 

aconselha o desmame gradual, em vez 

da descontinuação súbita bem como a 

instituição precoce de tratamento com 

corticosteróides. Em casos graves 

refratários aos corticosteróides a 

reintrodução do ruxolitinib deve ser 

considerada [18]. 

Outras complicações descritas 

como associadas ao tratamento com 

ruxolitinib consistem no síndrome de 

lise tumoral, e no síndrome de Sweet 

(dermatose neutrofílica aguda 

caracterizada por febre, leucocitose e 

lesões cutâneas dolorosas) que pode 

ser refratário ao tratamento e levar à 

morte. 

Conclusão 

O conhecimento da biologia das 

NMPC, nomeadamente com a 

descoberta da mutação JAK2, permitiu 

um avanço na terapêutica que se 

manifestou pela introdução clínica dos 

inibidores da JAK2. Estes fármacos 

demonstraram ter um grande impacto 

no curso clínico de doentes que não 

são candidatos a terapêutica com 

intenção curativa (como no caso do 

doente descrito), contribuindo de forma 

significativa para a melhoria dos 

sintomas e da qualidade de vida. 

No entanto, existem ainda 

aspetos por esclarecer, tais como o 

agravamento da hiperleucocitose não 

obstante o tratamento com ruxolitinib. 

Considerando que a utilização 

deste fármaco está associada ao 

aparecimento de efeitos laterais graves 

e potencialmente fatais, é importante 

conhecê-los de forma rigorosa para se 

poder intervir sobre estes de forma 

mais precoce e eficaz, minimizando 

assim as suas consequências. 
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