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RESUMO 
 

A leucemia mieloide crônica (LMC) consiste em uma neoplasia hematológica, caracterizada por desordem 
mieloproliferativa, a qual afeta a célula tronco hematopoiética. O tratamento de escolha é o mesilato de 
imatinibe, cujo mecanismo de ação está fundamentado na inibição da proteína tirosina-quinase. O presente 
trabalho apresenta como objetivo evidenciar como a medicação, mesilato de imatinibe, afeta a qualidade de 
vida dos pacientes portadores da doença. Para tanto, será realizado entrevistas com pacientes (presencial 
ou via Skype), questionários serão aplicados, além de coleta de dados fornecidos por médicos que possuem 
interesse pelo tema do projeto e organizações voltadas para o assunto. Os resultados obtidos neste estudo, 
relacionado a doença e como a medicação pode debilita-lo, contribuirá para que o portador possa ter acesso 
a estudos e fontes científicas que tragam informações não só sobre a doença ou o tratamento, mas como 
possa afetar sua qualidade de vida. O resultado esperado integra compreender melhor a fisiopatologia da 
LMC e como seu tratamento afeta a qualidade de vida dos pacientes portadores da doença. O tratamento, 
apesar de estar combatendo a LMC, traz muitos efeitos colaterais para a vida do paciente, diante disso, 
ressalta-se a necessidade de que esses pacientes possam ter mais opções de tratamento que tragam menos 
sofrimento e sejam mais eficientes na luta contra a LMC.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Imatinibe; LMC; Sobrevida. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A Leucemia Mielóide Crônica (LMC) é uma doença causada, em mais de 90% dos 
casos, pela translocação recíproca do cromossomo 9 e 22 nas células precursoras da 
medula óssea. A translocação t(9,22)(q34;q11) gera o encurtamento do braço longo de um 
dos cromossomos 22, denominando-se Cromossoma Philadelphia (Ph).(DOBBIN, J. A.; 
GADELHA, M. I. P. 2002). A junção do gene BCR com ABL originam o gene quimérico 
BCR-ABL, que codifica uma tirosina-quinase ativa, possuindo a capacidade de fosforilação 
de substratos proteicos. Esta proteína inicia diversas vias de sinalização que aumentam a 
proliferação e o tempo de vida das células progenitoras da medula óssea, independendo 
do fator de crescimento. O gene BCR-ABL, que é o diferenciador da LMC para outras 
doenças mieloproliferativas, não é responsável pela interferência na diferenciação da 
célula. A consequência deste processo é o aumento dos elementos maduros no sangue 
periférico, especificamente granulócitos e plaquetas (ROBBINS, 2016) 

A doença não hereditária acomete, mais comumente, pacientes com mais de 45 
anos apesar de atingir também crianças e adolescentes. O Instituto Nacional do Câncer 
(INCA) estima para cada ano do biênio 2018/2019, sejam diagnosticados cerca de 5.940 
casos novos em homens e 4.860 em mulheres, sendo 10% desses valores, de leucemia 
mieloide crônica. Quase metade dos casos diagnosticados são em pacientes acima de 65 
anos (ONCOGUIA, 2018). A sintomatologia apresenta-se no início em forma de uma 
anemia leve a moderada, hipermetabolismo decorrente da renovação celular aumentada 
que resulta em fadiga, fraqueza, perda de peso e anorexia, esplenomegalia que resulta em 
dor na parte abdominal do paciente ou dor aguda no quadrante superior esquerdo que se 
deve ao infarto esplênico (ROBBINS, 2016). Outros sintomas também citados são dores 
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nos ossos e sudorese noturna (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2016) e sintomas mais 
raros como ulceração gastrointestinal, trombose, hemorragia retiniana e artrite gotosa 
(JABBOUR, E.; KANTARJIAN, H. 2016).  

O tratamento inicial, após o diagnóstico, é o Mesilato de Imatinibe. Este medicamento 
tem elevado poder de inibição do gene BCR-ABL, consequentemente tem como 
mecanismo de ação a inibição da proteína tirosina-quinase ABL, diversos receptores, 
eventos celulares mediados pela ativação desses receptores quinases (diminuição 
hematológica e citogenética) e fator de crescimento. Alguns pacientes apresentam ainda, 
resistência ou intolerância a ele por meio da super expressão do gene BCR-ABL ou 
mutações no sítio de ligação do mesmo, sendo utilizado então o Desatinibe (BMS-354825- 
Sprycel®). O Mesilato de Imatinibe aumenta a taxa de sobrevida dos pacientes, porém 
apresentando efeitos adversos que se assemelham aos relatos na literatura, podendo 
conter alta toxicidade (LOPES, N. R.; ABREU, M. T. C. L. 2009). O tratamento deve ser 
continuo para que as células tronco malignas não proliferem e a leucemia volte com sua 
força inicial e total. O tratamento apesar de ser direcionado, não faz a exclusão da célula 
que possui o gene BCR-ABL positivo, apenas o deixa em níveis baixos o suficiente para 
que não haja progressão da doença no organismo do paciente (ROBINS, 2016). Hoje, cerca 
de 70% dos pacientes conseguem apresentar remissão completa da doença, ou seja, 
quando os exames não constam mais nenhum sinal da doença (ABRALE, 2018), e a 
mortalidade decaiu de 10% nos primeiros 2 anos e de 20 a 25% nos anos subsequentes 
para 2% em 10 anos de acompanhamento (HUANG, X.; CORTES, J; KANTARJIAN, H. 
2012).  

O tratamento medicamentoso poderia afetar a qualidade da sobrevida do paciente 
de Leucemia Mieloide Crônica? 

Através de entrevistas e questionários feitos com pacientes portadores da LMC que 
utilizam o Imatinibe como tratamento, analisaremos como a toxicidade do medicamento 
influencia na qualidade de vida do paciente e como afeta sua sobrevida. Também queremos 
mostrar que o medicamento, apesar de estender a sobrevida dos portadores da doença 
afetam sua saúde, de forma considerável, com a apresentação de sintomas/efeitos 
colaterais mesmo que previstos em bula. Mostraremos a necessidade de desenvolvimento 
de medicamentos que possuem menos toxicidade no corpo do paciente para que haja 
qualidade de vida por parte do mesmo e que os novos medicamentos não deverão ser só 
prescritos caso haja, por parte do paciente, uma forma de intolerância. (LOPES, N. R.; 
ABREU, M. T. C. L. 2009).  

Embora, novos estudos estão sendo realizados para o desenvolvimento de novos 
medicamentos para o tratamento da LMC, o medicamento mesilato de imatinibe continua 
ainda o mais prescrito pelos médicos. No entanto, recentemente é de suma importância, o 
estudo das suas propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmica, para o entendimento 
da sua interação no organismo do paciente, aliado ao surgimento de efeitos colaterais e 
reações adversas, e aos benefícios do tratamento, assim contribuindo para a qualidade de 
vida dos pacientes.  

Este estudo evidenciará como o medicamento altera a qualidade de vida dos 
pacientes e que a escolha escassa de fármacos, faz com que o portador da doença tenha 
que lidar com os efeitos colaterais do medicamento. E tem o objetivo de levantar dados com 
pacientes que utilizam o mesilato de imatinibe e analisar a relação deste com a qualidade 
e sobrevida deles. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODO 

 
Para a realização da pesquisa e análise dos dados para o acompanhamento de 

pacientes com LMC, o participante será convidado a participar voluntariamente da 
pesquisa. Todos os participantes envolvidos serão informados sobre o conteúdo da 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

pesquisa e após concordar com sua participação, os mesmos assinarão o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

A pesquisa pode ser classificada como exploratória, pois tem como objetivo obter 
informações das pessoas portadoras da LMC e, que fazem uso contínuo do mesilato de 
imatinibe, realizando entrevistas estruturadas. Ainda a escolha da pesquisa ação pode ser 
justificada pelo fato de que, poderá ser selecionado as pessoas em um grupo do Facebook 
chamado “Vivendo com LMC” voltado para apoio de pacientes e familiares que possuem 
esta doença, contendo mais de um mil de membros que são de todas as partes do país.  

Também serão entrevistados médicos desta área para que possam agregar 
conhecimento científico. Ademais, em relação aos procedimentos da pesquisa será 
realizado entrevistas via Skype ou a aplicação de um questionário aos pacientes, 
mensalmente, já que por meio desses será possível avaliar e acompanhar a condição da 
saúde dos mesmos.  

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Espera-se com este trabalho, compreender melhor a fisiopatologia da LMC e como 

seu tratamento afeta a qualidade de vida dos pacientes portadores da doença. Contudo, a 
busca de esclarecimento do ponto de vista do paciente de como o medicamento para a 
LMC, imatinibe, afeta sua qualidade de vida. Frente a este contexto, esperamos que este 
trabalho contribua para melhorar os conhecimentos dos profissionais da saúde e dos 
pacientes, podendo ser estudado de forma estruturada e científica para que outros 
pacientes e profissionais de diversas área da saúde tenham acesso a essa informação de 
uma forma segura e clara. 

 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O medicamento de porta de entrada, mesilato de imatinibe, apesar de ser o mais 

utilizado entre os pacientes de leucemia mielóide crônica é também responsável por 
inúmeros fatores colaterais que alteram a qualidade e sobrevida do paciente, prejudicando 
as atividades cotidianas. Tendo em vista, a pouca pesquisa realizada com a perspectiva do 
paciente, este trabalho servirá como fonte científica para aqueles que possuem a doença e 
seus familiares.  
 
REFERÊNCIAS 
 
DOBBIN, Jane de Almeida; GADELHA, Maria Inez Pordeus – Mesilato de Imatinibe para 
Tratamento da Leucemia Mielóide Crônica. Revista Brasileira de Cancerologia, 2002, 
48(3): 429-438. 
 
Equipe Oncoguia. Estatística para Leucemia Mieloide Crônica. Disponível em:  
(LMC)<http://www.oncoguia.org.br/conteudo/estatistica-para-leucemia-mieloide-cronica-
lmc/7983/336/> Acesso em 16 de março de 2019. 
 
HUANG, X.; CORTES, J.; KANTARJIAN, H. – Estimations of the increasing Prevalence 
and Plateau Prevalence of Chronic Myeloid Leukemia in the Era of Tyrosine Kinase 
Inhibitor Therapy. – Cancer 2012; 118:3123-7 © 2012 American Cancer Society. 
 
JABBOUR, E.; KANTARJIAN, H.; - CME Information: Chronic Myeloid Leukemia: 2016 
update on diagnosis, therapy and monitoring. - © 2016 Wiley Periodicals, Inc. 
KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; FAUSTO, N.; MITCHELL, R. N. Robbins. Bases patológicas 
das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 
LOPES, Nei R; ABREU, Maria Theresa C. L. – Inibidores de tirosino quinase na 
leucemia mielóide crônica. – Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, 2009. 
 
Perini, G. Leucemia Mielóide Crônica. Disponível em: <https://www.abrale.org.br/lmc/o-
que-e> Acesso em 6 de março de 2019. 
 
Signs and Symptoms of Chronic Myeloid Leukemia. Disponível em: 
<https://www.cancer.org/cancer/chronic-myeloid-leukemia/detection-diagnosis-
staging/signs-symptoms.html> Acesso em 16 de março de 2019. 
 


