
Recomendações das indicações e laudo de imunofenotipagem para SMD (OMS): 

Critérios diagnósticos de SMD 

Citopenia(s) estáveis há mais de 6 meses 

Critérios mínimos de diagnóstico baseados em OMS 2008 (hemograma, mielograma e 

cariótipo)  

Mandatório: Excluir todas as causas que podem levar a citopenias e/ou displasias 

celulares em medula óssea de acordo com protocolos de exclusão.  

• Protocolo de exclusão (Comitê de SMD da ABHH): 

1. anemia carencial:  ferropriva, megaloblástica (mista) associada ou não ao uso 

de álcool 

2. Desnutrição grave: anorexia nervosa, S. consumptivas  

3. agentes mielotóxicos ou medicamentos que dão citopenias reversíveis 

(inclusive radio e quimioterapia) 

4. Intoxicação: arsênico, chumbo 

5. infecções: especialmente HIV, dengue, hepatite, cala-azar 

6. doenças auto-imunes (especialmente lupus eritematoso sistêmico e Still) 

7. Insuficiência hepática, renal, hipotireoidismo 

8. Uso de fatores de crescimento  

9. Mielograma com alterações displásicas ausentes ou mínimas, ausência de 

sideroblastos em anel maior que 15% 

10. Ausência de alterações citogenéticas e/ou moleculares características de SMD 

 

Recomendações técnicas: 

• Tempo de coleta de amostra:  

• Anticoagulante ideal: heparina. Pode ser EDTA, mas aí processar a amostra 

em 24 horas. 



• Amostras mais velhas podem ter diminuição de SSC por apoptose, diminuição 

da expressão de alguns antígenos. (Westers 2012) 

• Sempre relatar no laudo as limitações técnicas relacionadas à degeneração e 

hemodiluição da amostra.  

• Técnica “lyse-wash-stain” – bulk lysis com NH4Cl  

• Painéis de 4 cores ou 8 cores (é preferível mais de um backbone no tubo 

devido às anormalidades das sub-populações) 

• Adquirir > 100 000 eventos CD45+ (Westers 2015) e 250 eventos CD34+ é 

desejável 

 

• Controles normais: importante que cada laboratório tenha os seus próprios.  

• exemplo: fazer levantamento de casos (cujos exames deram normais) para 

fazer média de SSC dos granulócitos e monócitos. Não é necessário que seja 

um N grande (>10). 

• Exclusão de doublets e debris, etc (às vezes é difícil) em citômetros digitais 

• Análise sempre nos plots CD45/SSC e cada sub-população sempre com a 

mesma cor. 

 

Análise SSC  -  Ogata et al. Haematologica 2009;94:1066-1074  

 



Anticorpos recomendados 

 Série Granulocítica:  

CD117, CD33, CD13, CD11b, CD16,  

Opcionais: CD10, CD15, CD65   

 Série Monocítica:  

HLA-DR, CD64, CD14.  

         Opcionais: CD16, CD36,IREM,CD2.CD4.  

 Avaliar expressões imunofenotípicas anômalas de HLA-DR, CD11b, CD56, 

CD13, CD33,CD2. 

 Série Eritroblástica: recomendável, se possível 

 CD36, CD71, CD105, CD45 

Opcionais? CD117, CD235a  

• Progenitores mielomonocíticos 

• % de CD34+  (do total das células) 

• % células CD34/CD13 (ou CD33)/CD117) = % de  mieloblastos  do total das 

células. 

• Quais expressões anômalas estudar: 

• - Infidelidade de linhagem: CD7, CD56, CD19 – maior que 20% de expressão 

ou população celular bem definida independente da porcentagem  

• - Assincronismo maturativo: CD11b, CD15 

• - Outros: intensidades de CD13 e CD33 

• Precursores B 

• CD34/CD19/CD10   

• CD34 de SSC baixo para checagem 

• Porcentagem em relação ao total das células nucleadas 



• Porcentagem em relação ao total de precursores (CD34+)?? 

 

LAUDO 

• Laudo será descritivo (e número de alterações)  

• sempre relatar quais foram encontradas e que estas deverão ser interpretadas 

em conjunto com os dados clínicos, de hemograma, mielograma, biópsia de 

medula óssea, cariótipo e biologia molecular. 

• Scores – opcional não vamos recomendar nenhum 

• Frisar que é um exame complementar (auxiliar) 

• Dizer sempre que os critérios diagnósticos são pela OMS.  

QUESITOS NO LAUDO 

• “Mielograma”: quantificações das subpopulações da medula óssea. 

•  Série granulocítica: 

– SSC (normal ou diminuído) 

– Maturação (plots, CD16/CD13, CD16/CD11b e CD13/CD11b) 

– Expressões anômalas, ex: CD56, ausência de expressão de CD10 em 

neutrófilos, etc  

• Série Monocítica: 

– % = % de CD64/SSC  

– % monócitos CD16+ (opcional) 

– Expressões anômalas: expressão de CD56, perdas antigênicas (HLA-

DR, CD11b, CD33, etc)  

– S. eritroide: maturação e deficiência de antígenos 

• Células CD34+ 

– % do total de células  

– % precursores linfoides B (células CD34+/CD19+/CD10+) 

– % mieloblastos  

• Co-expressões anômalas: CD7, CD56, CD19 
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