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RESUMO 

O presente trabalho busca por meio de uma revisão integrativa definir a neoplasia Leucemia 
mieloide crônica atípica (LMCa) (BCR – ABL1 negativa) bem como explanar sobre os mecanismos 
fisiopatológicos ligados com seu surgimento e progressão. Neste presente estudo foi avaliado as 
características clínicas dessa enfermidade, os obstáculos no diagnóstico e seus avanços e 
trataremos com maior enfoque das medidas terapêuticas vigentes e do advento de terapias alvo 
moleculares específicas para essa entidade cujo desenvolvimento só se faz possível com a 
evolução dos métodos diagnósticos. Para realização desta revisão foram utilizados seis artigos 
relacionados com o tema LMCa, sendo esses principalmente das áreas de hematologia e 
oncologia, selecionados de acordo com anos de 2009 a 2018, obtidos após pesquisa 
sistematizada nas seguintes plataformas de educação médica: PubMed, MedLine, LILACS e 
Scielo. Tendo abordado estes aspectos, os resultados para este trabalho consistem 
principalmente na elucidação dos aspectos biológicos, epidemiológicos e sociais que envolvem a 
LMCa, bem como a evolução cliníca e a conduta médica frente ao diagnóstico da doença. 

PALAVRAS-CHAVE: Diagnóstico; Genética; Mielodisplasia; Tratamento. 

1. INTRODUÇÃO 

A rara enfermidade Leucemia Mielóide Crônica atípica foi classificada pela 
Organização mundial da saúde (OMS) como parte de um grupo de doenças denominadas 
síndromes mieloproliferativas e mielodisplásicas, sendo estas tipos de neoplasias 
mielóides. As principais características dessa doença incluem: ausência da fusão gênica 
BCR-ABL1, que é característica da leucemia mielóide crônica típica, leucocitose 
predominantemente neutrofílica no sangue periférico e displasia da linhagem 
granulocítica. Há outras características da doença relacionadas direta e indiretamente 
com a falência da medula óssea, como a anemia, desconforto abdominal resultante da 
esplenomegalia e sintomas constitucionais como fadiga e sangramentos (WANG, et al., 
2014). 

Atualmente sabe-se que existem uma média de cinco casos de leucemia mielóide 
crônica atípica para cada cem casos de leucemia mielóide crônica típica. Ambas ja foram 
classificadas fazendo parte de um mesmo grupo de doenças, porém as características 
moleculares e morfológicas as diferenciam. Mesmo com uma grande heterogeneidade 
molecular o diagnóstico da LMC atípica evoluiu com o passar dos anos de um diagnóstico 
apenas clínico-patológico, para o diagnóstico citogenético; técnicas como a de FISH e 
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PCR foram e ainda são imprescíndiveis para o descobrimento da impressão molecular e 
genética da doença (ELDER et al., 2009). 

Os pacientes diagnosticados com a LMC atípica têm em média 70 anos de idade, 
sendo possível observar uma leve prevalência no sexo masculino. E enquanto, a 
terapêutica para LMC típica vêm sendo revolucionada pelo advento dos inibidores de 
Tirosina quinase, a LMC atípica só alcançou uma remissão hematológica parcial de curta 
duração com as terapias vigentes, sendo excessão o transplante de células tronco 
hematopoiéticas, até então a única medida terapêutica curativa disponível para essa 
doença (ELDER et al., 2009). 

Diante disso, essa síndrome mielodisplásica e mieloproliferativa dispõe de um pior 
prognóstico, sendo estabelecida como sobrevida média de até dois anos. De forma que a 
maioria dos pacientes vêm a óbito devido a complicações secundárias a insuficiência da 
medula óssea e até um terço dos casos sofrem transformação para Leucemia mielóide 
aguda (ELDER et al., 2009). 

  

2. METODOLOGIA 

Trata-se do resumo expandido de uma revisão integrativa de literatura construída a 
partir de uma ampla pesquisa e seleção minuciosa dos estudos disponíveis no meio 
científico. O levantamento bibliográfico foi realizado nas seguintes bases de dados: US 
National Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed), Scientific Eletronic 
Libray Online (SciELO), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(Lilacs) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MedLine). Os termos 
de pesquisa utilizados foram: Leukemia myeloid chronic BCR-ABL negative, Leukemia 
myeloid chronic Ph negative e Leukemia Myeloid chronic atypical. Sendo 117 artigos 
encontrados, todos presentes no Pubmed, e apenas 1 presente também no MedLine, 
enquanto nos outros bancos de dados não foram encontrados nenhum trabalho associado 
aos termos utilizados e filtros escolhidos.  

Serão incluídos nesta revisão trabalhos publicados a partir do ano 2009 do tipo 
relato de caso, estudo de coorte, estudo de caso – controle e guia de prática clínica. Há 
restrição de linguagem selecionando artigos em português, inglês e espanhol. Para 
melhor aproveitamento e qualidade da pesquisa adotamos como critérios de exclusão: 
revisões sistemáticas de literatura, foco na população pediátrica e temática focada nas 
síndromes mielodisplásicas em geral. Diante destes critérios, foram estabelecidos 6 
artigos para elaboração deste presente trabalho.  

 

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Tabela 1 – Artigos utilizados no trabalho 

Procedência Título do artigo Autores Periódico 
(vol, nº, 
pág, ano) 

Considerações 

Pubmed 

The finding of a reciprocal 
whole-arm  translocation 
t(X;12)(p10;p10) in association 
with atypical chronic myeloid 
leukaemia 

P. T. Elder, 
et.al 

Medical 
Oncology, 
v.27, n.3, 
p.760-762, 
2009 

Expõe mutações atípicas 
que fazem parte do 
panorama genético ja 
conhecido da LMC.  
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Pubmed 
How I treat atypical chronic 
myeloid leukemia. 

Jason Gotlib Blood,  v. 
129, n. 7, p. 
838-843, 
2013 

  Pondera sobra as 
diferentes mutações 
causadoras de LMCa. 

Pubmed Oncogenic CSF3R Mutations 
in Chronic Neutrophilic 
Leukemia and Atypical CML 

Julian E. 
Maxson, et.al 

The New 
England 
Journal of 
Medicine, v. 
368, n. 19, 
1781-1790, 
2013 

 Aborda as alternativas de 
tratamento para mutações 
atípicas, principalmente a 
CSF3R. 

Pubmed Targeted next generation 
sequencing and identification 
of risk factors in World Health 
Organization defined atypical 
chronic myeloid leukemia  

Mrinal M. 
Patnaik, et.al 

American 
Journal 
Hematology
, v. 96, n. 6,  
p. 542-548, 
2017 

Explana a definição e 
peculiaridades da doença 
segundo a OMS. 

Pubmed What’s different about atypical 
CML and chronic neutrophilic 
leukemia? 

Kim-Hien T. 
Dao e Jeffrey 
W. Tyner  

American 
Society of 
Hematology 
Education 
Book, , 
v.2015, n. 1 
p. 264-271, 
2015 

Diagnóstico de LMC e 
aspectos que a 
diferenciam da Leucemia 
neutrofílica crônica. 

Pubmed 

Atypical chronic myeloid 
leukemia is clinically distinct 
from unclassifiable 
myelodysplastic/myeloprolifera
tive neoplasms 

Sa A. Wang, et. 

al  

American 
Society of 
Hematology  
v. 123, n.17, 
p.2645-
2651, 2014.  

Explica sobre aspectos 
clínicos da doença. 

 

Com o passar dos anos vêm se expandindo as técnicas diagnósticas para 
identificação das mutações genéticas relacionadas com a gênese e progressão da LMC 
atípica permitindo que haja o conhecimento do panorama genético ligado a doença. O 
diagnóstico de LMC atípica primeiro exige a busca do Ph cromossomo e/ou a fusão BCR-
ABL1 para excluir LMC típica. (PATNAIK, et al., 2018). 

Alta frequência de mutações (>20%) são encontradas nos genes STEBP1, ASXL1, 
NK-RAS, SRSF2 e TET2; já uma baixa uma frequência de mutações (<10%) incluem os 
genes CBL, CSF3R, JAK2 e ETNK1. Apesar de muitas das mutações identificadas ainda 
não serem alvos terapêuticos, os estudos já conseguem relacionar características clínicas 
da doença com o tipo de mutação (T.DAO; TYNER, 2015). 

Estudos recentes associaram a presença da mutação no gene STEBP1 a uma 
história clínica adversa e de pior prognóstico devido principalmente a alta contagem de 
leucócitos, baixo nível de hemoglobina e trombocitopenia. (GOTLIB, 2016).Todavia a 
mutação STEBP1 ainda não tem alvos moleculares identificados que possibilitem o 
advento de uma terapêutica específica, já as mutações CSF3R e JAK2 , mesmo que 
ocorram com menor frequência que a mutação STEBP1, tem alvos moleculares 
conhecidos e portanto possuem oportunidade de serem tratadas por medicamentos 
emergentes, como os JAK inibidores (MAXSON, et al., 2013). 
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No que concerne ao tratamento da LMC atípica, para esse não existe padrão e 
nem algoritmos acerca de quando e como tratar esses pacientes. O transplante de células 
tronco hematopoiéticas, única terapia curativa para essa enfermidade, deve ser levado 
em consideração para todos os portadores da doença e na impossibilidade de realização 
deste, a terapia paliativa pode ser instituída, tendo como principal representante a 
Hidroxiuréia que controla parcialmente os níveis de leucocitose e pode reduzir o volume 
da esplenomegalia (GOTLIB, 2016). 

 

4. CONCLUSÃO 

Apartir da análise dos artigos publicados pode se concluir que a Leucemia mielóide 
crônica atípica é uma rara e agressiva síndrome mielodisplásica e mieloproliferativa BCR-
ABL1 negativa, caracterizada principalmente por alta contagem de leucócitos, 
organomegalia, anemia e falência da medula óssea.  

Nao há terapêutica específica, sendo o transplante de células tronco 
hematopoiéticas a única alternativa curativa vigente apesar de seus riscos e limitações.  

As perspectivas futuras dependem do maior conhecimento das características 
clínicas, epidemiológicas, fisiopatólogicas e principalmente genéticas da doença, ja que é 
por meio da definição e ampliação do seu panorama que as terapias alvo moleculares 
podem ser desenvolvidas e aperfeiçoadas afim de modificar o prognóstico ainda sombrio 
de tal neoplasia.  
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