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INTRODUÇÃO

A mielofibrose é doença caracterizada por expectativa de vida muito variável, que pode ser de alguns meses a mais de uma
década. Desta maneira, a elaboração de modelos que possibilitem a estratificação de risco torna-se necessário a fim de
estimar a sobrevivência em longo prazo além de direcionar a escolha da terapia, respeitando sempre as preferências do
paciente1. Várias tentativas têm sido conduzidas para elaboração de sistema preditor confiável do prognóstico da
mielofibrose primária, com base em variáveis clínicas verificadas tanto no momento do diagnóstico como durante a evolução
da doença, objetivando estimar a sobrevida, a probabilidade de evolução para leucemia mieloide aguda e auxiliar decisões
terapêuticas.

RESULTADOS
Dados referentes a informação clínica e hematológica de 62 pacientes com diagnóstico de mielofibrose primária foram
avaliados: sobrevida global e fatores prognósticos analisando a relevância clínica dos sistemas de escores prognósticos
(Dupriez, Cervantes, Mayo, International Prognostic Scoring System e Dynamic International Prognostic Scoring System).
Utilizando-se dos escores de Cervantes, Dupriez e Mayo, a maioria dos pacientes foi estratificada em grupo de baixo risco
(77%, 66% e 50%, respectivamente). No entanto, quando os sistemas de pontuação prognostica IPSS e DIPSS foram
utilizados, a maioria dos pacientes foi classificada em uma faixa intermediária de risco, sendo considerados de baixo risco
apenas 11% e 13% dos pacientes, de acordo com o sistema utilizado, respectivamente. De maneira geral, a sobrevida em
quatro anos foi de 84%. Todos os escores prognósticos, exceto o escore de Dupriez, apresentaram associação significante
com a sobrevida, sendo a sobrevida global maior em pacientes com pontuações mais baixas em comparação àqueles com
pontuações mais elevadas (risco intermediário ou elevado). Conduzindo análise multivariada, apenas o sexo feminino e
escore de Cervantes estiveram associados a maior sobrevida2(B).
Em um estudo observacional feito com pacientes (n=170) com diagnóstico de mielofibrose primária ou secundária (média
etária de 51,5 anos) submetidos a transplante de células hematopoiéticas, autores avaliaram a sobrevida global. A
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Entre os pacientes com risco intermediário-2 e alto risco, as taxas de sobrevida média foram de sete anos e 2,5 anos, para
seguimento médio de 4,9 anos (variação de 0,5 a 12,2 anos) e 5,7 anos (variação de 0,6 a 11,1 anos), respectivamente3(B).
Dados referentes a 874 pacientes chineses, com diagnóstico de mielofibrose primária, foram analisados em relação ao
impacto prognóstico da esplenomegalia sobre a sobrevida global. Assim, 56,6% apresentaram maiores concentrações de
níveis de hemoglobina, maior número de leucócitos, plaquetas, excesso de linhagem blástica no sangue periférico, menor
dependência de transfusão de glóbulos vermelhos e menor pontuação verificada no sistema de pontuação de prognóstico DIPSS. Na análise multivariada, a presença de esplenomegalia apresentou-se como fator prognóstico favorável à sobrevida,
independente do risco estabelecido pelo sistema prognóstico DIPSS4(B).
Pacientes (n=109) com diagnóstico de mielofibrose primária que apresentavam estudo citogenético da medula óssea foram
analisados. Achados citogenéticos foram caracterizados como normais versus anormais ou favoráveis (normal ou somente
com anormalidade do 13q- ou 20q-) versus desfavoráveis (considerando-se aqui todas as outras anormalidades). O número
de pacientes distribuídos de acordo com o sistema internacional de pontuação de prognóstico foi de 26, 31, 28 e 24 para
baixo, intermediário-1, intermediário-2 e alto risco, respectivamente. Resultados citogenéticos anormais foram encontrados
em 33% dos pacientes sendo o resultado desfavorável verificado em 21%. Com tempo médio de seguimento de 35 meses,
verificou-se que achados citogenéticos desfavoráveis, mas não os anormais estiveram relacionados a redução no tempo de
sobrevida5(B).

Outro estudo observacional, avaliou a sobrevida e o impacto dos fatores considerados sobre o prognóstico, em 1.054
pacientes com diagnóstico de mielofibrose primária. Foram analisadas as seguintes características: período de diagnóstico,
instituição de origem, gênero, idade maior que 65 anos, presença de sintomas constitucionais (perda de peso superior a 10%
do valor basal no ano anterior ao diagnóstico da doença e/ou febre inexplicável ou suores excessivos persiste por mais de
um mês), níveis de hemoglobina inferiores a 10,0 g/dL, contagem de leucócitos, presença igual ou superior a 1% de blastos
circulantes em sangue periférico e contagem de plaquetas inferior a 100 x 109/L. Para cada fator prognóstico restante, foi
dado um ponto sendo que o escore do paciente poderia variar desde zero (0) até o máximo de cinco pontos (5). Desta
maneira, quatro grupos prognósticos foram considerados: baixo risco (nenhum fator de mau prognóstico, incluindo 22% dos
pacientes sendo verificada sobrevida média de 135 meses); intermediário-1 (presença de um fator prognóstico, incluindo
29% dos pacientes com sobrevida média de 95 meses); intermediário-2 (dois fatores prognósticos; 28% dos pacientes com
sobrevida média de 48 meses) e alto risco (três ou mais fatores prognóstico, 21% dos pacientes com sobrevida média de 27
meses)6(B).
Pacientes (n=254) foram acompanhados ao longo do tempo, sendo analisado o impacto adicional sobre o prognóstico
determinado pela necessidade de transfusão de glóbulos vermelhos (verificado ao diagnóstico ou durante o primeiro ano
após o diagnóstico). Desta coorte, 62 pacientes necessitaram de transfusão sanguínea no momento do diagnóstico; 22
pacientes tornaram-se dependentes da transfusão enquanto 170 indivíduos permaneceram independentes por pelo menos
um ano após o diagnóstico. Com período de seguimento médio de 55 meses as médias de sobrevida verificadas foram 35,
25 e 117 meses, respectivamente7(B).

Para investigar a dinâmica da aquisição de cada fator de risco durante o seguimento, foram avaliadas a taxa de ocorrência,
o tempo para aquisição e sua associação com características ao diagnóstico; envolvendo 525 pacientes . Conduzindo-se
análise de regressão multivariada, verificou-se que idade avançada, maior contagem de leucócitos e baixos níveis de
hemoglobina, no momento do diagnóstico, apresentaram-se como fatores independentes sobre a incidência de anemia.
Empregando-se de análise univariada de sobrevivência pelo modelo de riscos proporcionais de Cox (regressão de Cox), e
analisando-se idade (superior a 65 anos), níveis de hemoglobina (inferior a 10,0 g/dL), contagem de leucócitos superior a 25
x 109/L, contagem de blastos no sangue periférico igual ou maior do que 1% e presença de sintomas constitucionais, foi
possível verificar que as razões de risco (hazard ratio) foram de 2,6 (IC95%: 2,04 a 3,45) para a idade, 3,57 (IC95%: 2,78 a
4,58) para contagem de leucócitos, 6,74 (IC95%: 4,93 a 9,21) para níveis de hemoglobina, 3,55 (IC95%: 2,77 a 4,56) para
contagem de blastos no sangue periférico e 3,03 (IC95%: 2,60 a 4,20) para sintomas constitucionais8(B).
Pacientes (n=565) com diagnóstico de mielofibrose primária foram analisados quanto a presença de anormalidades
citogenéticas. Indivíduos com alterações citogenéticas apresentaram reduzidos níveis de hemoglobina e plaquetas.
Estiveram ainda mais susceptíveis a sintomas constitucionais, além de serem classificados como pertencentes a alto risco
pelo sistema de pontuação de prognóstico DIPSS. Não foi verificada diferença no que diz respeito a idade, gênero, contagem
de blastos no sangue periférico ou esplenomegalia. Quatrocentos e trinta e nove pacientes foram classificados como de
baixa BAIXO, intermediário-1, intermediário-2 e de alto risco pelo sistema DIPSS sendo observada sobrevida média de 74
meses (IC95%: 28 a 120 meses), 36 meses (IC95%: 20 a 52 meses) e 21 meses (IC95%: 13 a 29 meses), respectivamente.

Considerando o sistema DIPSS associado a alterações citogenéticas (DIPSS-plus), verificou-se que os indivíduos classificados
como baixo, intermediário-1, intermediário-2 e de alto risco pelo sistema DIPSS-plus apresentaram sobrevida média de 110
meses (IC95%: 27 a 193 meses), 56 meses (IC95%: 40 a 72 meses) e 26 meses (IC95%: 22 a 30 meses), respectivamente.
Indivíduos que apresentavam achados citogenéticos anormais ou desfavoráveis mostraram sobrevida menor em
comparação a outros grupos9(B).
Pacientes (n=74) (47%) com a mutação JAK2 V617F apresentaram sobrevida global menor (39% versus 77%) não sendo,
contudo, esta diferença significante. Pacientes classificados como de alto risco pelo sistema de pontuação de prognóstico
IPSS apresentaram sobrevida global menor em detrimento àqueles classificados como de baixo risco.10(B).

RECOMENDAÇÃO:
Em pacientes com diagnóstico de mielofibrose primária, tanto o Sistema Internacional de
Pontuação de Prognóstico – IPSS quanto o Sistema Internacional de Pontuação de Prognóstico
Dinâmico – DIPSS e o Sistema Internacional de Pontuação de Prognóstico Dinâmico – DIPSS plus,
que avaliam o paciente a qualquer momento de sua evolução utilizando-se os parâmetros do
IPSS, apresentam-se como métodos apropriados e validados para identificação de pacientes
quanto ao seu prognóstico.

DISCUSSÃO
Apesar da heterogeneidade verificada em todos os sistemas disponíveis, é possível observar que vários parâmetros
podem influenciar a sobrevida mesmo que em diferentes níveis, tais como curto intervalo de tempo decorrido entre a
manifestação dos sintomas e surgimento dos sinais, presença de sintomas constitucionais, tamanho do baço e fígado, idade,
sexo, anemia, trombocitopenia, contagem de reticulócitos, leucócitos, monócitos, aumento na porcentagem de granulócitos
imaturos, blastos circulantes, grau de fibrose na biopsia de medula óssea, anormalidades do cariótipo, necessidades
transfusionais e transformação leucêmica, entre outros. As razões para esta heterogeneidade surgem dos variados critérios
utilizados no momento do diagnóstico, da diversidade dos parâmetros analisados bem como o número de indivíduos incluídos
nos estudos. Na mielofibrose primária, vários estudos têm demonstrado a relevância adversa sobre o prognóstico ocasionado
por fatores como idade avançada, sexo masculino, anemia (geralmente definida por níveis de hemoglobina < 10,0 g/dL),
leucocitose e/ou leucopenia (definida por contagem de leucócitos inferior a 4 ou superior a 30 x 109/L), trombocitopenia
(contagem de plaquetas inferior a 100 x 109/L), contagem de blastos circulantes, sintomas constitucionais, dependência
transfusional e anormalidades citogenéticas11-13(B).

Atualmente, o prognóstico dos pacientes com mielofibrose primária é baseado no modelo denominado Sistema
Internacional de Pontuação de Prognóstico (International Prognostic Scoring System – IPSS), utilizado para estimar a sobrevida
a partir do diagnóstico, e no modelo Sistema Internacional de Pontuação de Prognóstico Dinâmico (Dynamic International
Prognostic Scoring System – DIPSS), empregado a partir de qualquer fase da doença6(B). Tanto o IPSS quanto o DIPSS utilizam
os mesmo fatores de risco tais como idade (superior aos 65 anos), níveis de hemoglobina < 10,0 g/dL, contagem de leucócitos
superior a 25 x 109/L, contagem de células blásticas circulantes ≥ 1% e presença de sintomas constitucionais. O sistema de
pontuação de prognóstico IPSS foi desenvolvido a partir de uma coorte de 1.054 pacientes com diagnóstico de mielofibrose
primária6(B). A doença foi estratificada em quatro categorias prognósticas: baixo risco, risco intermediário-1, risco
intermediário-2 e alto risco, com diferenças significantes na sobrevida global e risco de transformação para leucemia mieloide
aguda (Tabela 1)6(B). A mediana de sobrevida neste estudo variou de 135 meses para pacientes classificados como sendo de
baixo risco a 27 meses para aqueles considerados de alto risco6(B).

Tabela 1. Sistema de pontuação prognóstica internacional (IPSS) - Cervantes et al.6(B).
Fatores de risco

Pontuação

Idade > 65 anos

1 ponto

Sintomas constitucionais*

1 ponto

Hemoglobina < 10,0 g/dL

1 ponto

Leucócitos > 25.000

1 ponto

Blastos circulantes (≥1%)

1 ponto

Categoria de risco

Pontuação

Mediana de sobrevida

Baixo

0 pontos

135 meses

Intermediário-1

1 ponto

95 meses

Intermediário-2

2 pontos

48 meses

Alto

≥ 3 pontos

27 meses

Adaptado de Funke et al., 2012 7(B).
* Febre inexplicável ou sudorese excessiva com duração superior a um mês, perda de peso superior a 10% do peso habitual um ano antes do
diagnóstico de mielofibrose.

Para se definir o prognóstico em qualquer fase da doença, e não só ao diagnóstico, o IWG-MRT avaliou 525 pacientes
portadores de MFP acompanhados regularmente e estudou até onde a aquisição dos fatores prognósticos identificados ao
IPSS ao longo do tempo afetaria a sobrevida. Desta maneira criou-se um escore prognóstico dinâmico que poderia ser
aplicado a qualquer momento da doença, permitindo assim avaliar pacientes mesmo sem todas as informações da época do
diagnóstico, sendo possível também avaliar a influência dessas mudanças quando adquiridas no curso da doença. A aquisição
de anemia significa (< 10 g,dL) obteve o dobro do impacto encontrado no IPSS, sendo então atribuído 2 pontos no escore
para esta variável. Os outros fatores de risco (idade, contagem leucocitária maior que 25 x 109/L, porcentagem de blastos em
sangue periférico igual ou maior que 1% e idade superior a 65 anos) também se mostraram significativos e receberam um
ponto no escore. Foram assim definidos 4 grupos prognósticos distintos, com curvas de sobrevida significativamente
diferentes das encontradas ao IPSS, ficando conhecido como Dynamic International Prognostic Scoring System (DIPSS).

Tabela 2. Sistema de pontuação prognóstica internacional dinâmica (DIPSS) - Passamonti et al.8 .
Fatores de risco

Pontuação

Idade > 65 anos

1 ponto

Sintomas constitucionais*

1 ponto

Hemoglobina < 10,0 g/dL

2 pontos

Leucócitos > 25.000

1 ponto

Blastos circulantes (≥1%)

1 ponto

Categoria de risco

Pontuação

Mediana de sobrevida

Baixo

0 pontos

Nào atingida

Intermediário-1

1 a 2 pontos

170 meses

Intermediário-2

3 a 4 pontos

48 meses

Alto

≥ 5 pontos

18 meses

* Febre inexplicável ou sudorese excessiva com duração superior a um mês, perda de peso superior a 10% do peso habitual um ano antes do
diagnóstico de mielofibrose.

Entretanto, esses modelos não levam em consideração outros fatores que apresentam grande impacto prognóstico,
como dependência transfusional, plaquetopenia e anormalidades citogenéticas. Assim, um estudo retrospectivo envolvendo
pacientes atendidos na Clínica Mayo entre 1970 a 2009 foi realizado, na tentativa de se incorporar esses três fatores ao
DIPSS11. Neste estudo, 793 pacientes com cariótipo de medula óssea disponíveis foram analisados, e um novo escore foi
obtido. Atribuiu-se um ponto ao grupo com DIPSS Intermediário I, para cariótipo desfavorável, contagens plaquetárias
menores que 100 X 109/L e dependência transfusional. Pacientes com DIPSS Intermediário 2 e Alto Risco receberam 2 e 3
pontos, respectivamente. Quatro grupos prognósticos foram identificados: baixo risco, intermediário I, intermediário II e alto
risco, com sobrevida média de 185, 78, 35 e 16 meses, respectivamente11. A inclusão destes novos fatores permitiu
estratificar pacientes com maior precisão esses subgrupos e combinar efetivamente cariótipo, necessidade transfusional e
plaquetopenia ao DIPSS. Este escore ficou denominado então como DIPSS plus14.

Tabela 3. Sistema de pontuação prognóstica internacional dinâmica refinado (“plus”) - (DIPSS plus) 14.
Fatores de risco

Pontuação

DIPSS int-1

1 ponto

DIPPS int-2

2 pontos

DIPPS alto risco

3 pontos

Plaquetopenia < 100.000

1 ponto

Necessidade Transfusional

1 ponto

Cariótipo de Mal Prognóstico **

1 ponto

Categoria de risco

Pontuação

Mediana de sobrevida

Baixo

0 pontos

185 meses

Intermediário-1

1 ponto

78 meses

Intermediário-2

2 a 3 pontos

35 meses

Alto

≥ 4 pontos

16 meses

* Febre inexplicável ou sudorese excessiva com duração superior a um mês, perda de peso superior a 10% do peso habitual um ano antes do
diagnóstico de mielofibrose.
** Cariótipo desfavorável: Cariótipo complex ou uma ou duas anormalidades incluindo: +8, -7/7q-, i(17q), -5/5q-, 12p-, inv(3), or rearranjo 11q23.

Vários outros estudos têm sido realizados para tentar a incorporação do impacto prognóstico das várias mutações
apresentadas na Mielofibrose, mas ainda não têm sido aplicados na prática clínica.

O papel prognóstico das mutações e sua tentativa de incorporação a índices prognósticos será descrito em outra seção.
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ANEXO I

1. Dúvida Clínica
Qual o melhor critério sistema prognóstico para mielofibrose primária?
2. Critérios de elegibilidade
Os principais motivos de exclusão foram: não respondiam ao PICO e desfechos intermediários.
Sem limite de período consultado.
Estudos nas línguas portuguesa, inglesa, espanhola.
Revisões narrativas, relatos de casos, séries de casos, trabalhos com apresentação de resultados preliminares foram, a princípio, excluídos da
seleção. Revisões sistemáticas e meta-análises foram utilizadas com o princípio de recuperação de referências que porventura haviam sido perdidas
em primeiro momento a partir da estratégia de busca inicial. Foram incluídos ensaios clínicos controlados randomizados (ECRs) e/ou estudos
comparativos observacionais.
3. Busca de Artigos
3.1. Bases de Dados
A base de informação científica consultada foi Medline (via PubMed) e busca manual.

3.2. Identificação de descritores
P
I
C
O

Mielofibrose primária
IPSS
Outros escores prognósticos
Sobrevida

3.3. Estratégia de Pesquisa
(myelofibrosis OR aleukemic megakaryocytic myelosis OR myeloid metaplasia OR osteomyelofibrosis OR myelosclerosis) AND (IPSS OR DIPSS
OR DIPSS-plus OR dinamic international prognosis score system OR Lilley, score) AND (survival OR death OR progression OR leukemic
transformation OR acute leukemia OR AML OR acute myeloid leukemia).
Busca manual – Referência das referências, revisões e guidelines.
4. Avaliação Crítica
4.1. Relevância – importância clínica
Essas diretrizes foram preparadas por meio de uma pergunta clinicamente relevante a fim de reunir informações em medicina para padronizar a
conduta, a fim de ajudar na tomada de decisões.
4.2. Confiabilidade – Validade interna
A seleção dos estudos, a avaliação dos títulos e resumos obtidos com a estratégia de busca nas bases de informação consultadas foi conduzida de
forma independente e cegada, obedecendo rigorosamente aos critérios de inclusão e exclusão, separando-se por fim os trabalhos com potencial
relevância. Quando o título e o resumo não fossem esclarecedores, buscou-se o artigo na íntegra. Somente os trabalhos cujos textos completos
encontravam-se disponíveis foram considerados para avaliação crítica.

4.3. Aplicação dos resultados – Validade externa
O nível de Evidência Científica foi classificado por tipo de estudo segundo Oxford15 (tabela 04).
A: Estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência.
B: Estudos experimentais ou observacionais de menor consistência.
C: Relatos de casos / estudos não controlados.
D: Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, estudos fisiológicos ou
modelos animais.
Tabela 04: Grau de recomendação e força de evidência

A evidência selecionada foi definida como ensaio clínico controlado randomizado (ECR), era submetida a um Check-list apropriado de avaliação
crítica (Tabela 05). A avaliação crítica do ECR permite classificá-lo segundo o escore JADAD16, considerando os ensaios JADAD < três (3) como
inconsistentes (grau B), e aqueles com escore ≥ três (3), consistentes (grau A).
Quando a evidência selecionada foi definida como estudo comparativo (coortes observacionais ou ensaio clínico não randômico), esta era submetida
a um Check-list apropriado de avaliação crítica (Tabela 06), permitindo a classificação do estudo, segundo o escore NEW CASTLE OTAWA SCALE17,
considerando os estudos coortes consistentes com escore ≥ 6 e inconsistentes < 6.
Dados do estudo
Referência, Desenho de estudo, JADAD, força da evidência

Cálculo da amostra
Diferenças estimadas, poder, nível de significância, total de pacientes

Seleção dos pacientes
Critérios de inclusão e exclusão

Pacientes
Recrutados, randomizados, diferenças prognósticas

Randomização
Descrição e alocação vendada
Protocolo de tratamento
Intervenção, controle e cegamento
Desfechos considerados
Principal, secundário, instrumento de medida do desfecho de interesse

Seguimento dos pacientes
Tempo, perdas, migração
Análise
Intenção de tratamento, analisados intervenção e controle
Resultado
Benefício ou dano em dados absolutos, benefício ou dano em média

Tabela 05 - Roteiro de avaliação crítica de ensaios clínicos controlados randomizados

Representatividade
dos expostos e
seleção dos não
expostos
(máx. 2 pontos)

Definição
da
exposição
(máx.
ponto)

Demonstração de
que o desfecho de
interesse
não
estava presente no
1
início do estudo
(máx. 1 ponto)

Comparabilida Avaliação
Tempo
Escore
e
de na base do do desfecho apropriado
nível
da
desenho ou da
de
evidência
(máx.
1
análise
seguimento
ponto)
(máx. 2 pontos)
(máx.
2
pontos)

Tabela 06 - Roteiro de avaliação crítica de estudos coortes

5. Método de Extração e Analise dos resultados
Para resultados com evidência disponível serão definidos de maneira específica, sempre que possível, a população, a intervenção, os desfechos, a
presença ou ausência de benefício e/ou dano e as controvérsias.
Os resultados serão expostos preferencialmente em dados absolutos, risco absoluto, número necessário para tratar (NNT), ou número para produzir
dano (NNH), e eventualmente em média e desvio padrão (tabela 07).
Evidência incluída
Desenho do estudo
População selecionada
Tempo de seguimento
Desfechos considerados
Expressão dos resultados: porcentagem, risco, odds, hazard ratio, média
Tabela 07 - Planilha utilizada para descrição e exposição dos resultados de cada estudo

6. Resultados

Trabalhos recuperados (05/2018)
BASE DE INFORMAÇÃO

NÚMERO DE TRABALHOS

Primária
PubMed-Medline

53

Tabela 08 – Número de trabalhos recuperados com as estratégias de busca utilizadas para cada base de informação científica

7. Aplicação da evidencia – Recomendação
As recomendações serão elaboradas pelos autores da revisão, com a característica inicial de síntese da evidência, sendo submetida a validação
por todos os autores participantes da elaboração da Diretriz.
A evidência disponível seguirá alguns princípios de exposição:
•
•

Será pelo desfecho;
Terá como componentes: o número de pacientes, o tipo de comparação, a magnitude e a precisão (desvio padrão e IC95%).

A síntese global será elaborada considerando a evidência descrita e terá a sua força estimada (Oxford15/GRADE18) em 1b e 1c (graus A) ou forte
e em 2a, 2b e 2c (graus B) ou moderada ou fraca ou muito fraca.
8. Conflito de interesse
Não há nenhum conflito de interesse relacionado a esta revisão a ser declarado por nenhum dos autores.
9. Declaração final
O Projeto Diretrizes, iniciativa da Associação Médica Brasileira em conjunto com as Sociedades de Especialidades, tem por objetivo conciliar
informações da área médica a fim de padronizar condutas que auxiliem o raciocínio e a tomada de decisão do médico. As informações contidas
neste projeto devem ser submetidas à avaliação e à crítica do médico, responsável pela conduta a ser seguida, frente à realidade e ao estado
clínico de cada paciente.
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