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 Apesar de afetar todas 

as faixas etárias, as 

suas terapêuticas têm 

sofrido uma evolução 

significativa. Sabe tudo 

sobre esta forma de 

leucemia crónica

 POR CATARINA CRUZ 

o passado dia 
22 de setem-
bro assina-
lou-se o Dia 
Internacional 
para a Sensi-
bilização para 
a Leucemia 
Mieloide 
Crónica. O 

nome pode parecer-te estranho, mas a 
verdade é que esta doença faz parte da 
realidade de algumas pessoas por todo 
o mundo, e Portugal não é exceção. 
Lurdes Guerra, hematologista no 
Hospital de Santa Maria, em Lisboa, 
dá-nos números mais precisos. “A 
sua incidência aumenta com a idade, 

sendo descobertos cerca de um ou 
dois novos casos por cem mil habi-
tantes por ano, nos países ocidentais, 
pelo que são diagnosticados 
em Portugal cerca de 150 
novos casos por ano.” A 
hematologista dá-nos 
ainda a definição des-
te tipo de leucemia: 
“A leucemia mieloi-
de crónica (LMC) 
caracteriza-se pela 
proliferação das células 
da medula óssea da série 
granulocitica. Refiro-me aos 
glóbulos brancos. A LMC distin-
gue-se dos outros tipos de leucemia 
pela presença de uma anormalidade 

genética, denominada cromossoma 
Philadelfia.” Não é uma doença he-
reditária ou de predomínio familiar e 

não estava presente no momen-
to do nascimento, mas so-

freu uma modificação que 
originou o surgimento de 
células mais jovens, que, 
por sua vez, vivem mais 
tempo do que as células 

normais, dificultando 
o seu desenvolvimento. 

Divide-se em três fases 
distintas: fase crónica, onde 

se encontram cerca de 90% dos pa-
cientes, fase acelerada e fase blástica.
Ensinamos-te a reconhecer os sinais  
e a prevenires-te de forma correta.

Sintomas 
e os primeiros 
sinais da doença

 A progressão deste tipo de 
leucemia é normalmente lenta. Na 
maior parte dos casos, não existem 
sintomas numa fase inicial, mas pode 
surgir algum cansaço, perda de apetite, 
emagrecimento, febres ligeiras, dores 
abdominais ou palidez. Lurdes Guerra 
acrescenta que “a sua causa é desconhe-
cida. O único fator de risco documen-
tado, no caso da LMC, é a exposição a 
radiações.” O diagnóstico é feito através 
de exames de rotina, detetando-se, 
desta forma, muitos casos ainda numa 
fase inicial da doença. “A confirmação 
do diagnóstico obriga a um exame 
da medula óssea e a uma análise dos 
cromossomas para confirmar a presença 
do cromossoma Philadelfia, caracterís-
tico e exclusivo da Leucemia Mieloi-
de Crónica”, esclarece a especialista. 
Apesar de ser uma doença ligeiramente 
mais prevalente no sexo masculino, 
não existe um grupo etário que revele 
mais tendência para desenvolver esta 
patologia. No entanto, a hematologista 
afirma que “a mediana de idade dos 
doentes com LMC é cerca de 55 anos, 
mas 15% tem mais de 65 anos.” 

Tratamentos  
em evolução

 Estabelecido o diagnóstico, é 
importante que se inicie o tratamento 
mais adequado à fase em que se encon-
tra a doença, tendo-se verificado, ao 
longo dos anos, uma evolução a nível 
das terapêuticas disponíveis. “Histo-
ricamente, a terapêutica da LMC era 
quimioterapia, que apenas permitia 
um controlo dos sintomas e alterações 
laboratoriais. Mas a partir dos anos 
80, com a introdução do transplante 
de medula óssea, observaram-se os 
primeiros casos de cura desta doença.” 
O ano 2000 ficou marcado por mais 
uma evolução médica, após a intro-
dução de novas terapêuticas dirigidas 
à alteração molecular característica 
da LMC, melhorando drasticamente 
o estado de saúde de muitos doentes. 
A não aderência ao tratamento ou o 
frequente esquecimento de tomar os 
medicamentos constitui “a primeira 
causa de resistência ou falha de res-
posta”, segundo Lurdes Guerra. “Com 
estas novas formas de tratamento, a 
probabilidade de progressão para fase 
acelerada ou blástica é muito reduzida 
e vai diminuindo. Mas o cumprimento 
da terapêutica, por parte do paciente,  
é essencial para obter bons resultados.” 

CUIDADOS 
ESSENCIAIS

1
Cumprimento correto 

da terapêutica 
É fundamental não ingerir uma 

quantidade de comprimidos 
diferente da receitada.

2
Consulta o teu médico antes de 
tomares outros medicamentos

Misturar medicamentos pode 
prejudicar o tratamento.

3
Alimentação cuidada 

Escolhas alimentares saudáveis 
contribuem para o sucesso do 
tratamento. Evita o tabaco e as 
bebidas alcoólicas e protege a 

tua saúde.

4
Pratica exercício físico 

Desfruta de uma caminhada ou 
corrida ao ar livre. Mantém-te 

ativa. 

A 
Leucemia 

Mieloide Crónica 
é uma das doenças 

que mais afeta  
a população  

adulta.

LEUCEMIA 
Mieloide

Crónica
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