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RESUMO

Introdução: A  Leucemia  Mieloide  Aguda  (LMA)  tem  proliferação  de  células  da
linhagem mieloide, tendo uma alta taxa de mortalidade e acomete adultos acima de
60 anos de idade. O presente trabalho teve como objetivo evidenciar a importância
dos achados do hemograma de pacientes diagnosticados com LMA. Metodologia:
Trata-se  de  uma  revisão  integrativa  utilizando  artigos  científicos  e  manuais  do
Instituto Nacional  do Câncer (INCA) e bancos de dados como  Scielo,  PubMed  e
Science Direct, utilizando como descritores “leucemia mieloide aguda”, “diagnóstico”
e “tratamento”, publicados entre 2011 e 2020. Resultados e Discussão: De acordo
com os artigos analisados exames que avaliam as células do sangue, mudanças no
número e aparência  dessas células,  proporcionam uma ajuda no diagnóstico  da
leucemia,  sendo  que  pacientes  com  LMA,  apresentam  leucócitos  imaturos  no
sangue (blastos), eritropenia e/ou plaquetopenia. Embora estes resultados possam
sugerir  leucemia, a doença geralmente não é diagnosticada sem um estudo das
células  da  medula  óssea.  Conclusões:  Pode-se  concluir  que  o  hemograma  se
demonstra como um exame essencial como instrumento diagnóstico, mais ainda é
necessária a análise morfológica e citoquímica da medula óssea.
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ABSTRACT

Introduction: Acute Myeloid Leukemia (AML) has proliferation of cells of the myeloid
lineage,  with  a  high  mortality  rate  and affects  adults  over  60  years  of  age.  The
present study aimed to highlight the importance of the blood count data of patients
diagnosed with  AML.  Methodology: This  is  an  integrative  review using scientific
articles and manuals from the National Cancer Institute (INCA) and databases such
as Scielo, PubMed and Science Direct, using as keywords "acute myeloid leukemia",
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"diagnosis"  and  "treatment",  published  between  2011  and  2020.  Results  and
Discussion: According  to  the  articles  analyzed,  tests  that  evaluate  blood  cells,
changes in the number and appearance of these cells, provide help in the diagnosis
of leukemia, and patients with AML have immature leukocytes in the blood (blasts),
erythropenia  and  /  or  thrombocytopenia.  Although  these  results  may  suggest
leukemia, the disease is usually not diagnosed without a study of bone marrow cells.
Conclusions: It  can be concluded that the blood count is shown as an essential
exam as a diagnostic tool, but even more morphological and cytochemical analysis of
the bone marrow is necessary.

Keywords - Neoplasms; Incidence; Myeloblast; Mortality; Symptomatology.
___________________________________________________________________

INTRODUÇÃO

A leucemia corresponde ao conjunto de neoplasias malignas resultantes de
uma falha na hematopoese, ocorrendo uma proliferação e acúmulo excessivo das
células  percussoras,  há  um  comprometimento  no  desenvolvimento  e  no
funcionamento das células sanguíneas. Possui uma etiologia ainda desconhecida
apesar de estar, constantemente, relacionados à sua ocorrência, tais como fatores
genéticos, exposição à radiação/quimioterapia, exposição ao benzeno e síndromes
mielodisplásicas (NASCIMENTO et al., 2016). A Leucemia Mieloide Aguda (LMA) se
apresentou como a mais frequente em adultos acima de 60 anos de idade, em mais
de 50% dos casos (FERNANDES, 2016). 

As  leucemias  são  classificadas  em  quatro  tipos,  agudas  e  crônicas,
subdividindo-se em linfoides ou mieloides, de acordo com o tipo celular envolvido e
estado de maturidade das células leucêmicas, sendo a fase aguda de proliferação
de  células  da  linhagem  mieloide  (mieloblastos),  gerando  uma  insuficiência  na
produção de células sanguíneas na medula óssea e sangue periférico, substituindo
o tecido normal (DOS SANTOS  et al.,  2019). Os índices de leucemias no Brasil,
permaneceram elevados e estima-se que os números de novos casos, para cada
ano  do  triênio  2020-2022,  cheguem a 5.920  casos  em homens  e  de  4.890  em
mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 5,67 casos novos a
cada 100 mil homens e 4,56 para cada 100 mil mulheres (INCA, 2019). 

Segundo  Lima  et  al. (2016)  podem  ocorrer  várias  manifestações
hemorrágicas na LMA, além de febre e palidez se apresentarem como sintomas
característicos  da  doença  ao  diagnóstico,  a  taxa  de  mortalidade  vai  ter  como
principais fatores, as infecções, sangramentos, a leucostasia e a síndrome de lise
tumoral, sendo decorrentes da intensificação terapêutica e da recaída da doença.
Dutra et al. (2020) aborda que o exame de hemograma é o primeiro passo para a
investigação laboratorial do paciente com sintomas que possam gerar a suspeita de
uma leucemia, este irá expressar as condições reativas do sangue periférico, e deve
ser interpretado de acordo com os sinais e sintomas apresentados. 

Diante do exposto, se torna importante o enfoque no diagnóstico precoce da
doença, afim de evidenciar a importância dos dados do hemograma de pacientes
diagnosticados com LMA, correlacionando entre os achados do hemograma desses
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pacientes com o diagnóstico médico final, o que contribui para uma rápida definição
do tratamento clínico, aumentando assim as chances de cura dos pacientes.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa com a utilização de artigos científicos e
manuais do Instituto Nacional do Câncer (INCA) através da busca em bancos de
dados como  Scielo,  PubMed  e  Science Direct, utilizando os seguintes Descritores
em Ciências da Saúde (DeCS) em português e inglês: “leucemia mieloide aguda”,
“diagnóstico” e “tratamento”, contribuindo para o levantamento para a construção da
pesquisa em questão, utilizando-se artigos dentro de uma linha de tempo entre 2011
e o primeiro semestre de 2020.

A  revisão  integrativa,  é  uma ampla  abordagem metodológica  referente  às
revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais para
uma compreensão completa do fenômeno analisado. Por fim, foram incluídos artigos
completos  em português e  inglês  que apresentassem informações atualizadas a
respeito do objetivo proposto em questão, relatos de caso também foram utilizados.
Foram  excluídos  artigos  fora  da  linha  de  tempo  proposta  e  que  não  estavam
disponíveis e completos nas bases de dados pesquisadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A leucemia mieloide (LM) ocorre em 40% dos diagnósticos das leucemias
estas  apresentam sintomas e  sinais  inespecíficos,  que  podem simular  o  quadro
clínico de muitas patologias, entre elas a artrite reumatóide juvenil, febre reumática,
lupus eritematoso sistêmico, púrpura trombocitopênica idiopática, aplasia medular e
mononucleose  infecciosa,  entre  outras.  De  acordo  com  esses  autores,  alguns
trabalhos têm descrito  as manifestações reumatológicas das leucemias, uma vez
que  queixas  músculo-esqueléticas  podem  ser  sua  manifestação  inicial.  Faz-se
necessário, portanto, um diagnóstico diferencial (DOS SANTOS et al., 2019). 

Corrêa et al. (2020) relatou em um estudo de coorte retrospectivo realizado no
Hemocentro do Pernambuco (Hemope),  nos quais 110 pacientes participaram da
pesquisa de diagnóstico da leucemia aguda, sendo estabelecido de acordo com os
critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS), onde a situação da doença foi
categorizada  como:  aplasia,  remissão,  progressão  ou  recidiva.  Destes  36/110
apresentaram  LMA,  sendo  58,3%  casos  de  Célula  B.  Entre  os  valores  no
hemograma dos pacientes nesse estudo,  38 deles apresentaram valor  < 500 de
neutrófilos  (mm³);  63  apresentaram hemoglobina  (g/dL)  entre  7-10;  65  pacientes
morreram durante sua hospitalização na Unidade de Terapia Intensiva, totalizando
uma taxa de mortalidade de 59,1% nessa pesquisa.

Ainda sobre esse contexto, Lima et al. (2015) evidenciou um diagnóstico de
LMA baseado na morfologia, citoquímica e imunofenotipagem por citometria de fluxo
do aspirado de medula óssea e/ou sangue periférico, feito pelo Euroflow com uso de
oito  cores,  relatando  os  principais  sintomas  ao  diagnóstico  em  51  pacientes
estudados, encontrando em 24% dos pacientes, doença extramedular, o local mais
acometido  foi  o  sistema  nervoso  central  14%,  os  outros  10%  apresentaram
comprometimento  em pele,  tecido  ósseo e aumento de partes  moles.  Os dados
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laboratoriais  ao  diagnóstico  da  LMA  (leucometria,  número  de  plaquetas  e
neutropenia) e a classificação morfológica FAB, observou-se que os pacientes com
leucometria  < 10.000 encontravam-se vivos em 79,2% dos casos,  enquanto que
aqueles com leucometria entre 10.000 e 50.000 estavam vivos em 29,4% dos casos.
Os três pacientes (6%) que tinham leucometria > 100.000 evoluíram a óbito.

De  acordo  com Brasil  (2014),  se  determina  para  o  diagnóstico  clínico  os
seguintes exames: hemograma com contagem diferencial; citomorfologia das células
blásticas, por microscopia ótica do sangue periférico, medula óssea (MO) e líquor
(LCR); citoquímica das células blásticas, como auxiliares ao diagnóstico; biópsia de
medula óssea no caso de aspirado medular "seco"; imunofenotipagem das células
blásticas;  avaliação  citogenética  convencional  com um mínimo  de  20  metáfases
analisadas  ou  citogenética  molecular  com  hibridização  in  situ por  fluorescência
(FISH); e avaliação por biologia molecular preferencialmente da medula óssea. 

Ainda sobre esse contexto, Lima  et al. (2016) também demonstrou que os
exames avaliam os diferentes tipos de células do sangue, mudanças no número e
aparência dessas células, proporcionando uma ajuda no diagnóstico da leucemia.
Em sua maioria, esses pacientes com LMA, apresentam glóbulos brancos imaturos
no sangue, além de insuficiente quantidade de células vermelhas ou plaquetas. As
células  imaturas,  muitas  formadas  por  mieloblastos,  normalmente  não  são
encontradas  no  sangue  periférico,  estas,  não  funcionam como glóbulos  brancos
maduros. Embora estes resultados possam sugerir leucemia, a doença geralmente
não é diagnosticada sem um estudo das células da medula óssea.

Segundo Helman  et al. (2011) as células na LMA apresentam marcadores
mieloides específicos,  incluindo bastões de Auer (grânulos aberrantes),  alteração
citoquímica  e antígenos de superfície  específicos,  sofrem maturação na fase de
blastos ou promielócitos. O evento inicial que determina a proliferação neoplásica é
desconhecido,  mas  é  resultante  de  mutação  somática  e  ocorre  na  célula-tronco
(stem cell) comprometendo a maturação mieloide.

De acordo com Dos Santos et al. (2019), no início a doença era baseada em
uma suspeita clínica e avaliação do sangue medular e periférico, juntamente com a
citoquímica.  Quem  adquiria  a  LMA,  tinham complicações,  pois  além da  anemia
causando  fadiga  e  fraqueza,  a  baixa  porcentagem  de  plaquetas  deixe  mais
vulnerável à sangramentos, e com a diminuição do número de leucócitos ocorrem
maiores riscos de infecções, por conta da infiltração da medula óssea a sobrevida é
dificultada, gerando as principais manifestações que levam a morte: as hemorragias,
infecções, a leucostasia e síndrome de lise tumoral.

O tratamento de um paciente com LMA inicia com a chamada quimioterapia
de  indução,  cujo  objetivo  é  controlar  a  doença  e  levar  o  doente  ao  estado  de
remissão  completa  (RC),  no  qual  a  doença  não  é  detectada  por  métodos
morfológicos convencionais (HELMAN et al., 2011). Nascimento et al., (2014) cita o
transplante de medula óssea como um recurso terapêutico também, embora seja
complementar, uma vez que os efeitos colaterais da quimioterapia e, ou, radioterapia
podem acarretar o comprometimento múltiplo de órgãos e tecidos e a depressão
imunológica.
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CONCLUSÕES

Pode-se concluir que o hemograma com contagem diferencial se demonstra
como um exame essencial como instrumento diagnóstico, requer análise morfológica
e  citoquímica  do  sangue  periférico,  além da  punção  da  medula  óssea  (MO)  de
acordo com os critérios da classificação FAB, estes demostram contribuição para um
diagnóstico  precoce  da  LMA.  Para  garantir  uma  confirmação,  o  mielograma,  é
também utilizado na conduta, e se a contagem de blastos apresentar-se maior que
20% ou 30%, constata-se diagnóstico de LMA, em sua maioria apresentará medula
hipercelular  com  intensa  infiltração  de  blastos  nos  espaços  adiposos,  afim  de
proporcionar um tratamento correto e melhora do prognóstico do paciente.
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