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QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES PORTADORES DE LEUCEMIA 

MIELOIDE CRÔNICA TRATADOS COM MESILATO DE IMATINIBE 

 

 

Natalia Delfini Batista Ribeiro 

Rodrigo Sadao Inumaro 

 
 

RESUMO 
 

A leucemia mieloide crônica (LMC) consiste em uma neoplasia hematológica, caracterizada 

por uma desordem mieloproliferativa que 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. Diante disso, este presente estudo teve como objetivo avaliar 

o impacto do mesilato de imatinibe, utilizado para o tratamento da LMC, na qualidade de 

vida de pacientes portadores da doença. Devido à deficiência dos estudos que analisam o 

lado humano dessa patologia, este trabalho é de grande relevância para que exista uma fonte 

científica e atual, com informações confiáveis para os pacientes e para a sociedade. Para tanto, 

foi realizado uma pesquisa na qual foi aplicado um questionário on-line em grupo do 

Facebook chamado “Vivendo com LMC”, por meio do Google Forms, com um total de 139 

respostas, ou seja, 139 pacientes participantes, sendo as informações obtidas a partir de uma 

exploração de uma parte mais humana dessa condição, voltada para o cotidiano do portador, 

enfatizando como a medicação pode debilitá-lo. Com este estudo foi possível concluir que a 

avaliação da qualidade de vida do paciente com LMC é extremamente importante, 

considerando a deficiência de estudos que englobam o lado humano dessa doença e o 

tratamento farmacológico, além de contribuir para uma melhor compreensão da 

fisiopatologia da LMC e seu tratamento. 
 

Palavras-chave: Glivec. Sobrevida. LMC. 

 
 

QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CHRONIC MYELOID 

LEUKEMIA TREATED WITH IMATINIB MESYLATE 

 

ABSTRACT 

 

The chronic myeloid leukemia (CML) is a hematological neoplasm that consist in a 

myeloproliferative disorder and affects the hematopoietic stem cells. The treatment of choice 

is Imatinib, a tyrosine kinase inhibitor. The research aimed to show how the medication used 

as treatment affects the life quality of the carrier patients. Due to the lack of studies that analyzes 

the human side of this disease, this work has great importance so that there is a current source 

that contains reliable information for patients and society. An online questionnaire was applied 

in a Facebook group “Vivendo com LMC” via Google Forms getting 139 answers, that being, 

139 participating patients. The obtained information is an exploration of the human side of this 

condition and emphases how the medication can undermine the everyday life of the carrier 

patients. With this work was possible to conclude that the evaluation of the life quality of the 

CML patients is extremely important since there is a lack of studies that approaches the human    



side of this disease and the pharmacological treatment, contributing to the better 

comprehension of the pathophysiology of the CML and your treatment. 

 

Keywords: CML. Glivec. Side effects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

 

A leucemia mieloide crônica (LMC) é uma doença genética que afeta a linhagem 

mieloide de células (células vermelhas, plaquetas e a maioria das células brancas, exceto os 

linfócitos) que se originam de célula-tronco hematopoiética pluripotente (KUMAR; ABBAS; 

FAUSTO; MITCHELL, 2016; AMERICAN CANCER SOCIETY, 2018). A alteração 

genética ocorre entre o braço longo do cromossomo 9 e o braço curto do cromossomo 22, 

por meio de uma translocação resultante do cromossomo quimérico Philadelphia (Ph), sendo 

esse gene conhecido como BCR-ABL, que é capaz de codificar vários produtos quiméricos, 

como as proteínas p190, p210 e p230. Elas são usadas para realizar a diferenciação dos 

fenótipos leucêmicos, responsáveis por alterar fatores de crescimento da célula, inibição da 

apoptose e desequilíbrio celular, sendo consequências direta da elevação da tirosina quinase 

por meio do gene BCR-ABL (LAGO; PETRONI, 2017). Apesar de cerca de 90% dos casos 

do gene BCR-ABL ser sintetizado por uma translocação reciproca, pode ocorrer também a 

partir de rearranjos citogenéticos complexos ou crípticos (KUMAR; ABBAS; FAUSTO; 

MITCHELL, 2016). 

O proto-oncogene ABL pode fazer junção em três regiões distintas; uma delas está 

envolvida na parte central do gene BCR, que traduz a proteína p210, responsável pelo fenótipo 

maligno da LMC, o qual aumenta a mieloproliferação e a atividade quinástica. Essa mutação 

agrava a regulação do ciclo celular, aumenta a resistência da célula à apoptose e a perda de 

adesão no estroma da medula óssea e matriz extracelular (LAGO; PETRONI, 2017). A perda 

da aderência das células hemotopoiéticas imaturas facilita a liberação dessas para o sangue 

periférico (MELLO, 2004). 

A doença pode evoluir em três fases distintas: crônica (FC), acelerada (FA) e crise 

blástica (CB). A fase crônica apresenta uma clínica clássica de esplenomegalia volumosa, 

hepatomegalia e leucocitose com desvio à esquerda, ocorrendo a proliferação clonal maciça 

das células granulocíticas com capacidade de diferenciação, sendo facilmente controlada. O 

desvio à esquerda tem predominância de granulócitos e neutrófilos e células granulocíticas 

imaturas (mieloblasto, promielócito, mielócito e metamielócito) (BORTOLHEIRO; 

CHIATTONE, 2008). Os sintomas típicos apresentados são: letargia, anemia, sudorese, 

perda de peso e mais incomumente febre. A disfunção plaquetária pode levar a sangramentos 

ou tromboses (MELLO, 2004). Após um período de 3 a 5 anos, a LMC pode evoluir para 

uma fase mais avançada e com controle mais dificultado, chamada de fase acelerada, e a 

evolução da FA é a CB, ou podendo evoluir direto para a CB (BORTOLHEIRO; 



7 
 

CHIATTONE, 2008). 

A fase acelerada é uma progressão da doença sem a clínica e critérios de leucemia aguda. 

Caracteriza-se por um agravamento dos sintomas, que é acompanhado pelo aumento da 

porcentagem de blastos, de pró-mielócitos e de basófilos na medula e/ou sangue periférico 

(MELLO, 2004). Outras características são a leucocitose persistente e esplenomegalia não 

responsiva ao tratamento (BORTOLHEIRO; CHIATTONE, 2008). Além disso, há novas 

mudanças cromossômicas das células leucêmicas com o cromossomo Ph (AMERICAN 

CANCER SOCIETY, 2018). 

Na crise blástica, há infiltração de blastos em tecidos e órgãos além da medula óssea, 

podendo se transformar em múltiplas linhagens ou predominar em apenas uma (AMERICAN 

CANCER SOCIETY, 2018; BORTOLHEIRO; CHIATTONE, 2008). Cerca de 30% evolui 

diretamente da FC para CB (MELLO, 2004). 

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) presume para cada ano do triênio 2020/2022, 

o diagnóstico de cerca de 5.920 casos novos em homens e 4.890 em mulheres, sendo 15% 

desses valores de leucemia mieloide crônica. Segundo a ONG Instituto Oncoguia (2020), a 

idade média no momento do diagnóstico é de 64 anos. 

O tratamento da LMC após o diagnóstico utiliza inibidores da tirosina quinase ABL, 

sendo usado o mesilato de imatinibe como primeira linha terapêutica desde 1999, pois é 

considerado um tratamento de respostas duradouras. Os pacientes que apresentam resistência 

ou intolerância ao imatinibe devem utilizar a segunda geração de inibidores. A ação dessas 

drogas pode ser dividida em: inibição competitiva ao ATP e inibição não competitiva ao 

ATP. Dentro dessas subclasses encontram-se o dasatinibe, o bosutinibe, o imatinibe, o 

nilotinibe, dentre outros. Os inibidores não competitivos ao ATP inibem a fosforilação da 

mutação do gene BCR-ABL, pois os inibidores competitivos não são capazes de realizar essa 

função, além disso, a finalidade dessas drogas é diminuir a chance de resistência ao imatinibe 

(LOPES; ABREU, 2009). 

O medicamento mesilato de imatinibe, desenvolvido pela indústria suíça NOVARTIS, 

é o inibidor seletivo da enzima tirosina quinase ABL, induzindo a remissão hematológica e 

citogenética da LMC, o que proporciona um bloqueio da energia da tirosina quinase ABL 

(AZEVEDO et al., 2017). Também, é responsável pela sinalização do bloqueio do receptor 

do fator de crescimento e compete com o receptor de ATP, impedindo o cromossomo de 

transferir grupos fosfatos de ATP e resíduos de tirosina fosforilada, prevenindo, então, a 

transdução de sinais de energia para a proliferação celular e apoptose. O acompanhamento dos 

pacientes com esse medicamento demonstrou uma melhora na taxa de sobrevida, 

particularmente no grupo de fase acelerada (DOBBIN; GADELHA, 2002). 
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Esse fármaco foi usado pela primeira vez em 1998 para tratar pessoas resistentes ao IFN; 

já em 2000, o imatinibe se tornou o tratamento de primeira escolha para pacientes com LMC 

em FC com dose de 400mg/dia (BOLLMAN; GIGLIO, 2011). 

O aparecimento de reações adversas está relacionado à inibição de algumas vias de 

sinalização, além da via BCR-ABL, como o receptor PDGF e c-kit. O edema, por exemplo, 

foi associado à inibição da via PDGF, responsável pelo regulamento da pressão do fluido 

intersticial por interações entre células do tecido conjuntivo e moléculas da matriz extracelular. 

É necessário caracterizar citogeneticamente o paciente para predizer os benefícios para cada 

portador, levando em conta a sua qualidade de vida, podendo demonstrar efeitos adversos, os 

quias requerem tratamento com fármacos e/ou a suspensão do imatinibe. Devemos considerar 

também as manifestações clínicas de grau leve a grave, podendo acarretar a morte do 

paciente (ALVARENGA et al., 2010) 

Devido à ampla alteração do medicamento na qualidade de vida dos pacientes e aos 

poucos estudos evidenciando como é a sobrevida desses, este estudo é importante para a 

documentação do cotidiano dos portadores de LMC e a alteração da doença com o uso do 

mesilato de imatinibe.  Vários artigos explicitam e enfatizam a doença propriamente dita, 

mas pouca visibilidade se dá aos que lidam com a LMC, que se encontra sem cura, e com os 

efeitos colaterais do medicamento de primeira escolha para os que recebem o diagnóstico. 

2 METODOLOGIA 

 
 

2.1 COLETA DE DADOS 

Esta pesquisa pode ser caracterizada tanto pelo aspecto quantitativo como 

qualititaivo, utilizando-se o método de captação de dados por mio de um questionário on-line 

realizado pela ferramenta Google Forms, no qual o participante foi exposto, em sua primeira 

página, ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O procedimento proposto 

visou a assegurar a confidencialidade dos dados e garantiu a privacidade dos participantes, 

bem como a proteção de imagem, impedindo o uso dessas informações em prejuízo de 

terceiros e da comunidade. Após consentir com o termo, o participante foi encaminhado e 

exposto a 14 perguntas selecionadas pelo estudo, contendo perguntas objetivas e discursivas 

(Apêndice D). 

O estudo implementou 12 perguntas objetivas, nas quais foram obtidas informações 

pessoais como: sexo, faixa etária, tempo de tratamento com o mesilato de imatinibe, método de 

ingestão do medicamento, se o paciente esquece de tomar seu fármaco, se os efeitos colaterais 

alteram seu cotidiano, efeitos colaterais previsto em bula, efeitos que mais afetam o cotidiano, 

apresentação de sintomas além dos citados pelo estudo, se o paciente sente uma diminuição nos 
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efeitos com o tempo, se o paciente sente um aumento dos sintomas com o tempo, e, se houve 

aumento, quais foram . Também, foram feitas duas questões discursivas, indagando ao paciente 

sobre quais sintomas não citados em questões anteriores ele apresenta e em qual atividade do 

seu cotidiano ele apresentava maior dificuldade para realizá-la. 

O link contendo o questionário foi disponibilizado em um grupo do Facebook 

chamado “Vivendo com LMC”, com mais de 1000 participantes, no qual se encontram 

pacientes com LMC e familiares de portadores da doença. Os critérios de inclusão adotados 

para responder ao questionário foram: portadores de LMC que fazem ou já fizeram o uso 

contínuo do mesilato de imatinibe e apresentam/apresentaram sintomas que 

modificam/modificaram a qualidade de vida no cotidiano. O risco dessa metodologia pode 

ser considerado como nulo, já que não houve experimentação física ou contato direto com o 

paciente. 

 
2.2. ANÁLISE DE DADOS 

 
 

Após a divulgação do link no dia 21 de fevereiro de 2020, foram obtidas 139 respostas 

em um período de 2 meses, sendo o link formulário fechado em março. A participação foi de 

maneira voluntária. Os dados obtidos foram tratados em forma de gráfico e tabelas, sendo os 

gráficos feitos na ferramenta GraphPad Prism8 e as tabelas foram desenvolvidas no Word. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

Unicesumar, sob o parecer nº 3.582.421. 

 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
Neste estudo, foi obtido um total de 139 questionários, com participação majoritária 

feminina (65,5%) em relação à masculina (34,5%). Entretanto, na literatura especializada, 

observa-se uma predominância da incidência dessa doença no sexo masculino 

(BERGANTINI et al., 2005). De acordo com a ONG Instituto Oncoguia (2020), estima-se 

que, para cada ano do triênio 2020/2022, sejam diagnosticados no Brasil 5.920 novos casos 

de leucemia em homens e 4.890 nas mulheres, levando então um risco estimado de 5,67 novos 

casos a cada 100 mil homens e 4,56 casos para cada 100 mil mulheres, e cerca de 15% desses 

valores corresponde à LMC. 

Com relação à idade dos pacientes entrevistados, 43,2% afirmaram estar dentro da 

faixa etária dos 25 a 40 anos, 28,1% entre 40 e 50 anos, 19,4% entre 50 e 60 anos, 7,9% abaixo 

dos 25 anos e 1,4% acima dos 60 anos. Na literatura, nota-se uma idade média na LMC de 64 
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anos, sendo que quase metade dos casos é diagnosticada em pessoas com mais de 65 anos 

(ONCOGUIA, 2020), porém, segundo Kumar, Abbas, Fausto (2016), a média para esses 

pacientes acometidos mais comumente está acima dos 45 anos, sendo essa média mais elevada 

do que a observada no grupo pesquisado por esta pesquisa. 

Analisando os dados referentes ao tempo da realização do tratamento, segundo as 139 

respostas, foram de: 30,9% entre 1 a 3 anos de tratamento, 27,3% até 1 ano, 20,9% tratamento 

durou mais de 7 anos, 11,5% entre 3 a 5 anos e 9,4% de 5 a 7 anos, como visto na Figura 1. Os 

efeitos adversos mais comuns ocorrem nos primeiros dois anos da terapia e seguem sendo mais 

moderados no decorrer do tratamento (MUGHAL et al., 2016).Essa informação se torna 

relevante para este estudo, já que a maior porcentagem dos pacientes estava nesse intervalo 

de tempo de 2 anos. 

Referente ao horário da ingestão do medicamento, a maioria dos pacientes (46%) faz o 

uso após o jantar, 38,1% após o almoço, 13,7% após o café da manhã e apenas 2,2% ingere em 

jejum. De acordo com a orientação descrita na bula desse medicamento, a ingestão do 

fármaco deve ser realizada juntamente com uma refeição, devido à proteção estomacal 

(GLIVEC, 2019). Desses, 92,1% dos pacientes negam o esquecimento da ingestão do mesilato 

de imatinibe e apenas 7,9% afirmam que esquecem frequentemente de ingeri-lo. A bula do 

medicamento indica que, caso haja o esquecimento ou vômito da dose, não deve haver a sua 

compensação, ao invés disso, deve-se aguardar até o horário da próxima dose (GLIVEC, 

2019).
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Figura 1: Avaliação do tempo de tratamento com o mesilato de imatinibe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dentre os efeitos colaterais mais recorrentes apresentados pelos pacientes, foram 

relatados: cansaço (70,5%), câimbras (66,2%), diarreia (56,8%), inchaço na face e área dos 

olhos (55,4%), dor nas articulações (54,0%), náusea (53,2%) e fraqueza (48,2%), como pode 

ser observado na Tabela 1. Como previsto em bula, os sintomas de náusea, diarreia, vômito, 

câimbras, dores nas articulações, inchaço na face e na área dos olhos estão classificados 

como reações adversas muito comuns, entretanto, a fraqueza está classificada como apenas 

reação adversa comum (GLIVEC, 2019). O aumento desses efeitos pode estar ligado a 

maiores doses do medicamento, podendo promover a alteração na qualidade de vida dos 

pacientes e na sua tolerabilidade, além de ocasionar a mudança do tratamento com o fármaco 

(THOMPSON; KANTARJIAN; CORTES, 2015; HOCHHAUS et al., 2020). 

 
Tabela 1: Descrição dos efeitos colaterais apresentados pelos pacientes 

 

SINTOMAS PORCENTAGEM (%) 

Cansaço 70,5 

Câimbras 66,2 

Diarreia 56,8 

Inchaço na face e área dos olhos 55,4 

Dores nas articulações 54,0 

Náusea 53,2 

Fraqueza 48,2 
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Dor nos ossos 46,0 

Dor muscular 45,3 

Dor de cabeça 41,0 

Formigamento/Parestesia 33,8 

Tontura 33,1 

Suor noturno 31,7 

Pele e Boca seca 28,1 

Visão turva 26,6 

Flatulência 25,9 

Palpitação/Taquicardia 25,2 

Insônia 25,2 

Refluxo 24,5 

Dor abdominal 23,2 

Anemia 23,0 

Coceiras na pele 20,9 

Calafrios 18,7 

Falta de apetite 13,7 

Perda de peso 11,5 

Tosse 7,9 

Não apresentou sintomas 2,9 
 

 

 
 

Dentre os pacientes que participaram desta pesquisa, 58,3% relataram a presença de 

efeitos colaterais que prejudicam a vida diária. Dentre os sintomas mais prejudiciais foram 

indicados: cansaço (41,0%), diarreia (34,3%), náusea (32,1%), câimbras (31,3%), fraqueza 

(27,6%) e dor nas articulações (23,1%) (Tabela 2). Entretanto, 41,7% afirmaram que não há 

efeito negativo. 

 
Tabela 2: Sintomas mais prejudicial no cotidiano 

 

SINTOMAS PORCENTAGEM (%) 

Cansaço 41,0 

Diarreia 34,3 

Náusea 32,1 
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Câimbras 31,3 

Fraqueza 27,6 

Dor nas articulações 23,1 

Dor muscular 19,4 

Dor nos ossos 18,7 

Inchaço na face e área dos olhos 16,4 

Dor de cabeça 13,4 

Tontura 12,7 

Visão turva 12,7 

Insônia 9,7 

Formigamento/Parestesia 6,7 

Flatulência 6,7 

Refluxo 6,7 

Dor abdominal 6,0 

Coceiras na pele 6,0 

Pede ou boca seca 4,5 

Suor noturno 4,5 

Taquicardia 3,7 

Anemia 3,0 

Perda de peso 2,2 

Falta de apetite 2,2 

Tosse 2,2 

Calafrios 1,5 

 

 
 

Para 77,7% dos pacientes, os sintomas supracitados abrangem todos os efeitos que 

alteram seu cotidiano, porém, para 22,3%, há mais sintomas não descritos anteriormente. 

Dentre os sintomas prejudiciais não citados estão: aumento de peso, vômitos, problemas 

estomacais, erupções cutâneas, edemas, clareamento da pele e falta de ar (Tabela 3). O 

aumento de peso, os vômitos e as erupções cutâneas são classificados pela bula como 

reações adversas muito comuns; os problemas estomacais são classificados como comuns, 

porém, edemas e clareamento da pele se enquadram nas reações adversas incomuns. A falta 

de ar se classifica como sintomas incomuns ou muito raros (englobando 0,01% a 1% dos 

pacientes) (GLIVEC, 2019). 
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Tabela 3: Principais sintomas prejudiciais que não foram citados anteriormente 
 

SINTOMAS NÚMERO DE RESPOSTAS 

Aumento de peso 4 

Vômitos 3 

Problema estomacal 2 

Erupções cutâneas 2 

Edema 2 

Clareamento da pele 2 

Falta de ar 2 

Manchas na pele 2 

Retenção de líquido 1 

Esquecimento 1 

Crise de herpes/Redução do 1 

sistema imune  

Pressão alta 1 

Azia 1 

Hepatomegalia 1 

Dor nas pernas 1 

Desconforto do lado direito do 1 

corpo  

Sensação febril na cabeça e face 1 

Alteração de humor 1 

Couro cabeludo machucado 1 

Restrição alimentar 1 

Disfunção do fluxo menstrual 1 

Crise de hemorroidas 1 

Retardo do crescimento ósseo na 1 

pré-puberdade  

Esplenomegalia 1 

Dor na região pélvica 1 

Dor na região retal 1 

Gosto metálico na boca 1 

Sangramento de gengiva 1 
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Sensibilidade ao sol 1 

Enfraquecimento da pele 1 

Hepatotoxicidade 1 

Vermelhidão nos olhos 1 

Disfunção erétil 1 

Perda de equilíbrio 1 

Comprometimento motor 1 

Ínguas 1 

Ansiedade 1 

 

Em razão dos efeitos colaterais citados anteriormente (Tabelas 1 e 2), os pacientes 

demonstram dificuldades em algumas atividades de sua rotina, sendo as mais mencionadas: as 

atividades físicas, as atividades domésticas, trabalhar, andar/caminhar, estudar e dirigir. O 

cansaço sem esforço físico, tendo a sua presença constante na vida do portador de LMC, pode 

limitar as suas atividades diárias e a realização do trabalho (CRUZ et al.,  2017). 

Tabela 4: Atividades cotidianas realizadas com mais dificuldade 
 

SINTOMAS NÚMERO DE RESPOSTAS 

Atividade física 38 

Atividade doméstica 15 

Trabalhar 11 

Andar/Caminhar 8 

Estudar 5 

Dirigir 4 

Movimentos repetitivos 2 

Concentração 2 

Alimentação diária 2 

Ficar em pé 2 

Dormir 2 

Subir escadas 2 

Correr 1 

Força motora 1 

Trabalho manual 1 
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Ler 1 

Relações sexuais 1 

 

A regressão dos sintomas no decorrer do tempo foi relatada por 65,7% dos pacientes 

portadores, visto que os sintomas mais agressivos são relatados nos primeiros dois anos de 

tratamento (MUGHAL et al., 2016), no entanto, 34,3% afirmaram que os sintomas não 

diminuíram com o tempo do tratamento. Além disso, 23,9% afirmaram que esses sintomas 

tiveram um agravamento no decorrer dos anos, contrapondo-se aos 76,1% que negaram 

piora. Os sintomas mais agravados foram: cansaço (34,7%), câimbras (32,7%), dores nas 

articulações (28,6%), náuseas (26,5%), inchaço na face e área dos olhões e diarreia (22,4%) 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5: Principais sintomas agravados com o decorrer do tempo 

 
SINTOMAS PORCENTAGEM (%) 

Cansaço 34,7 

Câimbras 32,7 

Dor nas articulações 28,6 

Náusea 26,5 

Diarreia 22,4 

Inchaço na face e área dos olhos 22,4 

Dos nos ossos 20,4 

Fraqueza 20,4 

Dor muscular 20,4 

Coceiras na pele 16,3 

Dor de cabeça 16,3 

Dor abdominal 12,2 

Insônia 12,2 

Tontura 12,2 

Visão turva 12,2 

Refluxo 12,2 

Flatulência 10,2 

Taquicardia 10,2 
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 Suor noturno 8,2 

Formigamento/Parestesia 8,2 

Pele e boca seca 6,1 

Tosse 6,1 

Falta de apetite 4,1 

Perda de peso 2,0 

Calafrios 2,0 

Anemia 0 
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4 CONCLUSÃO 

 
 

Com base nos dados obtidos neste estudo, afirma-se afirmar que a maioria dos 

pacientes tratados com mesiliato de imatinibe apresenta algum tipo de efeito colateral. Os 

pacientes participantes do estudo apresentaram com maior frequência os efeitos como 

cansaço, câimbras, diarreia, inchaço na face e área dos olhos. Contudo, os efeitos colaterais 

relatados como prejudiciais no cotidiano foram: cansaço,  diarreia, náusea, câimbras, 

fraqueza e dores nas articulações, os quias afetam diretamente as atividades do a dia a dia, 

por exemlo, atividades físicas, domésticas, trabalhar, andar/caminhar, estudar e dirigir. 

Os efeitos adversos alteram a qualidade de vida do paciente com LMC, entretanto,  

mesmo havendo outras alternativas de medicamentos disponíveis no mercado com menores 

efeitos adversos, o mesilato de imatinibe ainda continua sendo a primeira opção de tratamento. 

A sua substituição por outro fármaco pode ser realizada, em caso de aparecimento de efeitos 

adversos muito graves,  que afetam excessivamente a qualidade de vida do paciente, ou quando 

ele apresenta resistência ao mesilato de imatinibe. 

Como ressaltou esta pesquisa, a avaliação da qualidade de vida do paciente com 

LMC é extremamente importante, considerando a carência de estudos que englobam o lado 

humano dea doença e do tratamento farmacológico. O estudo comprova que o medicamento 

usado como primeira linha de tratamento afeta a qualidade de vida dos portadores da LMC. 

Assim sendo, enfatiza-se a importância deste estudo para que exista uma fonte científica e 

atual com informações confiáveis para os pacientes e para a  sociedade. 
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TÍTULO DE TRABALHO: Qualidade de vida de paciente portadores de leucemia  

mieloide crônica tratados com mesilato de imatinibe. 
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Eu Elizandra Aparecida Britta Stefano, declaro que verifiquei este trabalho através do 

programa CopySpider e este não contém plágio conforme especificado no regulamento interno 

do Trabalho de Conclusão de Curso de Biomedicina da Unicesumar. 

Eu estou consciente que a utilização de material de terceiros incluindo uso de paráfrase 

sem a devida indicação das fontes será considerado plágio, e estará sujeito à reprova no trabalho 

de Conclusão de Curso e sanções legais. 
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ORIENTAÇÃO 
 

 

 

UNICESUMAR – Centro Universitário Cesumar 

Pró-Reitoria Acadêmica 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de 
Curso 

FORMULÁRIO DE CONTROLE DE ORIENTAÇÃO 

Curso: Biomedicina Série: 4ºAno Turma: BIO-4-MAT Turno: Matutino 

Professor(a): Elizandra A. Britta 
Stefano 

 

Data: Horário: 

Acadêmico(a): 
Natalia Delfini Batista Ribeiro 
Rodrigo Sadao Inumaro 

 

RA: 17041952 

RA: 17016102 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO: 

 

 O formulário deve ser preenchido em todos encontros entre professor e aluno. 

 O aluno e orientador deverá rubricar em cada encontro atividade. 

 No final do ano, ao término da orientação o aluno e o orientador deverão assinar o formulário. 

 O orientador deverá entregar o formulário preenchido, assinado e finalizado para o Coordenador. 

Orientaçã
o 

DIA/MÊS 
Nº 

de 

hora

s 

ATIVIDADES 
Visto 

acadêmic

o 

Visto 

orientado

r 

1 25/02 1h Orientações iniciais para desenvolvimento do texto do 

projeto 

 

  
 

 
2 13/03 1h Determinação do cronograma para execução do projeto 

 

  
 

3 23/04 2h Discussão e elaboração das questões do formulário 
 

  
 

4 06/05 1h Correção do projeto 
 

  
 

5 12/05 1h Ajuste final do projeto 
 

  
 

6 23/07 1h Discussão de resultados do questionário 
 

  
 

7 30/07 1h Discussão de elaboração de gráficos e tabelas 
 

  

 

 
8 07/08 1h Elaboração de ideias textuais 

 

  
 

9 10/08 1h Discussão de novas referências 
 

  
 

10 12/08 1h Orientações para escrita do artigo final 
 

  
 

11 19/08 1h Discussão sobre referenciamento 
 

  
 

12 20/09 1h Discussão sobre normas do TCC e dúvidas 
 

  
 

13 07/10 1h Correção textual do artigo final 
 

  
 

14 14/10 1h Correção das tabelas e gráficos 
 

  
 

15 19/10 1h Correção adicional textual 
 

  
 

16 21/10 1h Correção da formatação textual 
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Total de Horas Assinatura do acadêmico Assinatura do Orientador 

17h  
 

 

17h 
 

 

 

Data de recebimento do 
Coordenador 

Assinatura do Coordenador 
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APÊNDICE C - PROTOCOLO DE SUBMISSÃO DO PROJETO AO COMITÊ DE 

ÉTICA EM PESQUISA 
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APÊNDICE D – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
 

QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 
1- Assinale seu sexo 

☐ Feminino 

☐ Masculino 

 
2- Assinale a alternativa que corresponda a sua idade 

☐ Abaixo de 25 anos 

☐ Entre 25 e 40 anos 

☐ Entre 40 e 50 anos 

☐ Entre 50 e 60 anos 

☐ Acima de 60 anos 

 
3- A quanto tempo você está em tratamento com o Mesilato de Imatinibe? 

☐ Até 1 ano 

☐ De 1 a 3 anos 

☐ De 3 a 5 anos 

☐ De 5 a 7 anos 

☐ Mais de 7 anos 

 
4- Como você toma seu remédio? 

☐ Em jejum 

☐ Após café da manhã 

☐ Após almoço 

☐ Após a janta 

 
5- Você esquece de tomar o medicamento com frequência? 

☐ Sim 

☐ Não 

 
6- Os efeitos colaterais do medicamento influenciam negativamente no seu dia-a-dia? 

☐ Sim 

☐ Não 

 
7- Assinale todos os sintomas que você apresenta: 

☐ Dor de cabeça 
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☐ Dor nas articulações 

☐ Dor abdominal 

☐ Dor nos ossos 

☐ Cansaço 

☐ Fraqueza 

☐ Perda de peso 

☐ Insônia 

☐ Falta de apetite 

☐ Suor/transpiração durante a noite 

☐ Anemia 

☐ Tontura 

☐ Formigamento (parestesia) 

☐ Inchaço na face e área dos olhos 

☐ Visão turva 

☐ Palpitações (taquicardia) 

☐ Tosse 

☐ Náusea (enjoo) 

☐ Diarreia 

☐ Coceiras na pele 

☐ Flatulência (gases) 

☐ Refluxo 

☐ Pele e boca seca 

☐ Câimbras 

☐ Dor muscular 

☐ Calafrios 

 
8- Qual sintoma você acha que mais te prejudica no dia-a-dia? 

☐ Dor de cabeça 

☐ Dor nas articulações 

☐ Dor abdominal 

☐ Dor nos ossos 

☐ Cansaço 

☐ Fraqueza 

☐ Perda de peso 

☐ Insônia 

☐ Falta de apetite 

☐ Suor/transpiração durante a noite 

☐ Anemia 
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☐ Tontura 

☐ Formigamento (parestesia) 

☐ Inchaço na face e área dos olhos 

☐ Visão turva 

☐ Palpitações (taquicardia) 

☐ Tosse 

☐ Náusea (enjoo) 

☐ Diarreia 

☐ Coceiras na pele 

☐ Flatulência (gases) 

☐ Refluxo 

☐ Pele e boca seca 

☐ Câimbras 

☐ Dor muscular 

☐ Calafrios 

 
8- Você apresenta algum sintoma que não foi citado acima, porém que prejudique no seu 

cotidiano? 

☐ Sim 

☐ Não 

 
9-  Caso você respondeu sim na última pergunta, escreva qual (s) sintomas você 

apresenta 

R: 

 
10- Quais atividades do dia-a-dia você sente mais dificuldade em realizar? 

R: 

 
11- Conforme passou o tempo, você acha que os sintomas DIMINUÍRAM? 

☐ Sim 

☐ Não 

 
12- Conforme passou o tempo, você acha que os sintomas PIORARAM? 

☐ Sim 

☐ Não 

 
13- Caso tenha respondido sim, quais sintomas pioraram? 

☐ Dor de cabeça 

☐ Dor nas articulações 

☐ Dor abdominal 
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☐ Dor nos ossos 

☐ Cansaço 

☐ Fraqueza 

☐ Perda de peso 

☐ Insônia 

☐ Falta de apetite 

☐ Suor/transpiração durante a noite 

☐ Anemia 

☐ Tontura 

☐ Formigamento (parestesia) 

☐ Inchaço na face e área dos olhos 

☐ Visão turva 

☐ Palpitações (taquicardia) 

☐ Tosse 

☐ Náusea (enjoo) 

☐ Diarreia 

☐ Coceiras na pele 

☐ Flatulência (gases) 

☐ Refluxo 

☐ Pele e boca seca 

☐ Câimbras 

☐ Dor muscular 

☐ Calafrios 
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