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“Em todas as atividades humanas existem esforços e 

resultados, e a intensidade do esforço é a medida do resultado. 
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intelectuais e espirituais são frutos do esforço; são pensamentos 

concluídos, alvos atingidos, visões realizadas.” 
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RESUMO 

 

 

Introdução: A leucemia mielóide crônica (LMC) é resultante da proliferação clonal de 

uma célula tronco hematopoética, caracterizada por três fases bem definidas: crônica, 

acelerada e blástica e pela presença de uma anormalidade citogenética específica, o 

cromossomo Philadelphia (Ph). O cromossomo Ph é produto da translocação recíproca 

t(9;22)(q34;q11) que leva ao surgimento de um gene híbrido BCR-ABL cuja oncoproteína 

homônima, de 210 KD, tem uma atividade tirosino quinase intensa e desregulada, muito 

superior a da proteína ABL, de 145 KD. Esta atividade desregulada da proteína BCR-ABL 

confere o fenótipo da doença. Ao longo dos anos, houveram vários marcos terapêuticos no 

tratamento da LMC, desde bussulfan (BU) e hidroxiuréia (HU), até o advento do transplante 

alogênico de células tronco hematopoéticas (TCTH), alfa-interferon (α-IFN) e a infusões de 

linfócitos do doador na recaída pós transplante. O mesilato de imatinibe, aprovado pelas 

autoridades regulatórias em 2001, cujo alvo é a proteína BCR-ABL, revolucionou o 

tratamento da LMC, produzindo os melhores efeitos terapêuticos já alcançados, com exceção 

do TCTH. O TCTH continua sendo o tratamento comprovadamente capaz de promover a cura 

da doença, apesar da elevada morbi-mortalidade responsável por uma considerável redução 

em sua indicação terapêutica. Os resultados dos ensaios clínicos internacionais demonstraram 

a segurança e a eficácia do imatinibe, determinaram suas doses padrão, seus efeitos adversos e 

a superioridade na indução de respostas hematológicas completas (RHC), resposta 

citogenética maior (RCGM), melhor tolerabilidade e, principalmente, elevada freqüência de 
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resposta molecular maior (RMM), resultados jamais obtidos com o α-IFN, terapia de escolha 

até então.  

Objetivos e Métodos: O objetivo desta dissertação de mestrado é realizar um estudo de 

coorte retrospectivo através da análise de prontuários dos pacientes com LMC em tratamento 

com mesilato de imatinibe no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), atendidos pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), e descrever sua evolução quanto às respostas hematológicas e 

citogenéticas, sobrevida livre de progressão (SLP), sobrevida global (SG) e advento de efeitos 

adversos em um seguimento de 18 meses desde o início do tratamento com imatinibe.  

Resultados: Foram incluídos 81 pacientes que foram subdivididos em fase crônica 

inicial ou fase crônica tardia, fase acelerada ou fase blástica, de acordo com a fase da LMC 

em que estavam no início do tratamento com imatinibe. RHC foi alcançada por 90,9% dos 

pacientes em fase crônica inicial, 92,8% em fase crônica tardia e em 60,0% dos pacientes em 

fase acelerada. RGCM foi obtida por 83,3%, 85,7% e 20,0% nas fases crônica inicial, tardia e 

acelerada, respectivamente, enquanto a SLP foi de 83,3%, 94,7% e 58,8%. A probabilidade de 

SG foi de 91,7% na fase crônica inicial, 100% na tardia, 86,2% na fase acelerada e 0% na fase 

blástica. Os pacientes em fase blástica foram incluídos apenas para análise de SG. Na fase 

crônica inicial ou tardia, 5,3% dos pacientes apresentaram efeitos tóxicos de graus 3 ou 4 

enquanto na fase acelerada, 23,5%. Quanto aos efeitos tóxicos hematológicos, pancitopenia 

ocorreu em 10,9%, principalmente na fase crônica tardia. Apenas 6,8% dos pacientes nas 

fases crônica ou acelerada suspenderam a terapia devido à toxicidade do tratamento.  

Conclusão: Os pacientes tratados com mesilato de imatinibe no HCPA, atendidos a 

parte de ensaios clínicos, apresentaram elevada freqüência de respostas hematológicas e 

citogenéticas, SLP e SG semelhantes às descritas na literatura mundial, justificando o 

investimento feito pelo SUS na aquisição deste medicamento.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A leucemia mielóide crônica (LMC) é uma doença resultante da proliferação clonal de 

uma célula tronco hematopoética caracterizada por três fases bem definidas: crônica, 

acelerada e blástica, e pela presença de uma anormalidade citogenética específica, o 

cromossomo Philadelphia (Ph) (1, 2). O cromossomo Ph é produto da translocação recíproca 

t(9;22)(q34;q11) resultando em um gene híbrido BCR-ABL cuja proteína homônima de 210 

KD tem uma atividade tirosino quinase desregulada, muito superior a da proteína ABL, de 

145 KD (3, 4). Esta atividade desregulada confere o fenótipo da LMC (5). 

Houve vários marcos terapêuticos ao longo dos anos no tratamento da LMC. A 

irradiação por volta de 1900, o bussulfan (BU) e a hidroxiuréia (HU) (6) nos anos 1950 a 

1960, o transplante alogênico de células tronco hematopoéticas (TCTH) (7, 8), o alfa-

interferon (α-IFN) (9-11) nos anos 1980 e a terapêutica com infusões de linfócitos do doador 

(ILD) na recaída pós transplante (12), nos anos 1990. Em meados de 2001, o mesilato de 

imatinibe que foi especialmente projetado contra seu alvo, a proteína BCR-ABL, 

revolucionou o tratamento da LMC, produzindo os melhores efeitos terapêuticos já 

alcançados (13), com exceção do TCTH, que ainda é a única opção curativa.  

Baseado nos resultados dos ensaios clínicos randomizados de fases I (14, 15) e II (16-

18)  que demonstraram a segurança, a eficácia e determinaram suas doses padrões, o mesilato 

de imatinibe, comercialmente Glivec® ou Gleevec® (Novartis, Basel, Suíça) foi aprovado de 

modo acelerado em maio de 2001 pelas autoridades regulatórias nos EUA e Europa, para o 
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tratamento de 2ª linha para adultos com LMC na fases crônica após falha ao α-IFN e como 1ª 

linha para as fases acelerada ou blástica da LMC (13, 19, 20). 

Além da superioridade na indução de respostas hematológicas completas (RHC) e de ser 

melhor tolerado, o imatinibe induz resposta citogenética maior (RCGM) em 60% dos 

pacientes que reberam imatinibe após falha ao IFN e em 85,2% daqueles tratados com 

imatinibe como 1ª linha, em comparação com 22,1% daqueles tratados com α-IFN + Ara-C 

(21). A sobrevida livre de progressão (SLP) também foi significativamente maior no grupo 

que recebeu imatinibe, 92,1%, em comparação com 73,5% daqueles tratados com α-IFN. 

Mais importante, cerca de 39% dos pacientes tratados com imatinibe como 1ª linha, 

apresentam uma resposta molecular maior (RMM), resultado jamais alcançado pelo α-IFN 

(22).  

Há vários fatores prognósticos envolvidos na freqüência das respostas ao imatinibe e na 

durabilidade das mesmas, entre eles, fase da doença no início do tratamento, leucocitose, 

escores de risco, % de células Ph+, a resistência ao α-IFN, presença de evolução clonal 

citogenética, de mutações e de mielossupressão (23-26).  

O ideal no tratamento com imatinibe é o alcance de uma RHC aos três meses, o alcance 

de uma RCGM aos seis meses e uma resposta citogenética completa (RCGC) em 1 ano de 

tratamento (27). Depois de atingida uma RCGC, espera-se que o paciente alcance uma RMM 

(27, 28).  

O objetivo deste estudo de coorte retrospectivo é avaliar a evolução dos pacientes com 

diagnóstico de LMC do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) que iniciaram o 

tratamento com mesilato de imatinibe entre junho de 2001 e outubro de 2006, através da 

freqüência de respostas hematológicas e citogenéticas até os 18 meses após o início da terapia 

com imatinibe e do surgimento de efeitos adversos, bem como acompanhar a progressão da 

doença e a sobrevida global.  
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1      REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1.1 DEFINIÇÃO DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA 

 

A leucemia mielóide crônica (LMC) é uma doença resultante da proliferação clonal 

maligna de uma célula tronco hematopoética pluripotente que envolve principalmente a 

linhagem mielóide e também as linhagens eritróide, megacariocítica, monocítica e linfocítica 

(2). Caracteristicamente a LMC se apresenta com uma marcante hiperplasia mielóide na 

medula óssea e granulocitose no sangue periférico. A doença se caracteriza ainda, pelo curso 

bifásico ou trifásico e pela presença de uma anormalidade citogenética específica, o 

cromossomo Philadelphia (Ph) resultante da translocação cromossomal t(9;22)(q34;q11) (1). 

 

 

1.2 EPIDEMIOLOGIA  

 

A LMC é responsável por 7 - 15% das leucemias em adultos e sua incidência nos EUA é 

de aproximadamente 1,5 casos em 100.000 pessoas ao ano (29-31). Em 2002, nos EUA, 

estimou-se que houveram 4.400 novos casos com 2.200 mortes. Comparando-se com os dados 

de 2005, onde o número estimado de novos casos foi de 4.600 e de apenas 850 mortes 

observa-se que a sobrevida dos pacientes tem aumentado, provavelmente refletindo os 

avanços no tratamento da doença (32, 33). Embora a média de idade ao diagnóstico seja de 45 
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a 55 anos, 12 a 30% dos pacientes têm 60 anos de idade ou mais (34).  Há uma frequência 

maior no sexo masculino, numa proporção de 2,2 homens para 1,2 mulheres (35). 

No Rio Grande do Sul, em um estudo retrospectivo, Fassina e colaboradores estimaram 

uma incidência de 0,6 casos em 100.000 habitantes por ano com uma média de idade de 42 

anos ao diagnóstico, e uma maior frequência no sexo masculino, semelhante à descrita na 

literatura (36). 

 

 

1.3 ETIOLOGIA  

 

O mecanismo pelo qual o cromossomo Ph é inicialmente formado e o período de tempo 

até o surgimento dos sinais da doença é desconhecido. Parece não haver predisposição 

genética ao desenvolvimento da LMC, pois a incidência em filhos de pais leucêmicos ou entre 

gêmeos monozigóticos não é significantemente diferente da população em geral, sugerindo 

que a LMC seja uma desordem adquirida através de mutações somáticas ocorridas ao longo 

da vida (30). A exposição à radiação ionizante (RI) é um fator de risco para LMC. Houve uma 

alta incidência de LMC em sobreviventes da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Em 

Nagasaki, cerca de 30% das leucemias em um período de latência de 3 - 13 anos após a 

bomba, eram LMC (37, 38). O risco de desenvolvimento de leucemia nos indivíduos mais 

próximos ao epicentro da bomba atômica foi significativamente maior. A incidência de LMC 

também aumentou em pacientes que receberam tratamento com irradiação. Pacientes 

britânicos que receberam, na década de 50, tratamento com altas doses de radiação espinhal 

para espondilite anquilosante e mulheres com câncer cervical uterino tratadas com radiação 

tiveram uma incidência maior de LMC que a população em geral (38). Em 1998, transcritos 

BCR-ABL foram induzidos in vitro em células hematopoéticas pela exposição a RI (39) 
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comprovando a associação. O desenvolvimento da LMC não está associado a qualquer 

exposição química.  

Uma hipótese para o surgimento da t(9;22) é a proximidade física das regiões 

cromossomais envolvidas. A distância física entre os genes BCR (do cromossomo 22) e ABL 

(do cromossomo 9), principais genes envolvidos na LMC, em células precursoras 

hematopoéticas, é curta. Tal proximidade física pode facilitar a translocação recíproca e a 

fusão gênica BCR-ABL, responsável pelo caráter maligno da doença (40). Entretanto, a 

presença de transcritos BCR-ABL em células hematopoéticas não é suficiente para causar a 

leucemia, visto que são detectados raramente no sangue de pessoas saudáveis (41, 42). Não 

está esclarecido porque somente uma minoria destas pessoas desenvolve a doença. 

 

 

1.4 HISTÓRICO 

 

Em 1845, foram publicadas as primeiras descrições clínicas da LMC combinando 

detalhes microscópicos precários com as características macroscópicas observadas em 

pacientes que, após a morte, apresentavam acentuada hepatoesplenomegalia associada com 

“sangue purulento”. John Hugues Bennet descreveu a LMC como sendo causada por uma 

infecção, enquanto Rudolf Virchow relatou a doença como não sendo provocada por infecção, 

apenas 5 semanas depois de Bennet, gerando uma controvérsia sobre o descobrimento da 

doença (43). O primeiro indício importante sobre a patogênese desta doença veio só muito 

mais tarde, quando, em 1960, técnicas desenvolvidas para estudar células humanas em mitose 

permitiram a Nowell e Hungerford detectar uma anormalidade cromossomal específica nas 

células do sangue de 7 pessoas com LMC (44), posteriormente chamada cromossomo 

Philadelphia (Ph1), a primeira anormalidade cromossômica relacionada a uma neoplasia 
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humana. Cromossomo Philadelphia por que recebeu o nome da cidade em que foi descoberto 

e número 1 por que acreditaram que esta seria a primeira de uma série de anormalidades 

cariotípicas que encontrariam. No entanto, por mais de uma década, este foi o único marcador 

que se correlacionara com uma específica doença neoplásica (43, 44). Na década de 70 

descobriu-se que alguns casos de leucemia linfocítica aguda (LLA) apresentavam o 

cromossomo Ph levantando uma série de suposições que mais tarde foram esclarecidas 

quando se demonstrou que havia discretas, porém definidas diferenças nos pontos de quebra 

dos genes (45).  

Originalmente, acreditava-se que o cromossomo Ph era uma deleção do cromossomo 21. 

Em 1973, Janet Rowley observou que o cromossomo Ph não era resultado de uma deleção, 

mas sim, de uma translocação da parte distal do cromossomo 22 (não do 21) sobre o 

cromossomo 9, mais especificamente no seu braço longo, caracterizando a  t(9:22) (q34;q11) 

(46). Nos anos 80 foram identificados os dois genes envolvidos na doença. Em 1982, de Klein 

e colegas demonstraram que o proto-oncogene de Abelson (c-ABL) do cromossomo 9, estava 

associado à LMC (4). Em 1984, o envolvimento do gene do cromossomo 22, chamado BCR 

(breakpoint cluster region), foi demonstrado por Groffen e colaboradores (3). De suma 

importância para o entendimento da LMC foi a descoberta feita por Lugo, em 1990, que a 

proteína derivada do gene quimérico BCR-ABL possuia uma atividade tirosino quinase que 

era desregulada em comparação com a proteína normal ABL, e esta atividade foi definida 

como sendo o princípio maligno da LMC (5). No mesmo ano o potencial oncogênico da 

proteína BCR-ABL foi comprovado inserindo retrovírus contendo o gene BCR-ABL na 

medula óssea de ratos (47). De lá para cá, o conhecimento sobre a biologia molecular e 

celular da LMC evoluiu consideravelmente criando, inclusive, base para que terapias 

moleculares específicas pudessem ser desenvolvidas.  
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1.5 ASPECTOS CLÍNICOS E ACHADOS LABORATORIAIS 

 

A LMC pode ter um curso bifásico ou trifásico. A progressão da doença torna o 

tratamento mais difícil a cada fase (1, 34).  

A fase crônica (Quadro I) é a fase em que aproximadamente 85% dos diagnósticos são 

feitos e é caracterizada por sintomas inespecíficos, tais como: fadiga, anorexia, suor, fraqueza, 

perda de peso e desconforto abdominal esquerdo. É uma fase de fácil controle terapêutico, 

com uma sobrevida média de 3 a 6 anos sob terapia convencional (34).  

A fase acelerada é uma transição gradual da fase crônica para a fase blástica, tem uma 

duração de 2 a 15 meses e é caracterizada pelo controle clínico e hematológico 

progressivamente mais difícil. Cerca de 75 a 80% dos pacientes passam por esta fase antes de 

evoluir à fase blástica. Nesta fase podem surgir febre, dores ósseas, suores noturnos, anemia e 

trombocitopenia, enquanto a leucocitose e a esplenomegalia se intensificam e surgem novas 

anormalidades citogenéticas além do cromossomo Ph. Cerca de 20 - 25% dos pacientes 

morrem devido a complicações da fase acelerada (1, 48, 49).  

A caracterização da fase acelerada é importante pois auxilia na determinação do 

prognóstico individual e indica uma necessidade de intervenções terapêuticas diferentes e 

doses maiores dos medicamentos para evitar o desenvolvimento da crise blástica (49). Os 

critérios clínicos e laboratoriais propostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e por 

grandes centros de referência em LMC nos EUA e Europa para a definição desta fase são 

semelhantes e estão descritos no Quadro I (1).  

A terceira fase é denominada fase blástica (Quadro I) que adquire características de uma 

leucemia aguda mielóide (LMA) ou linfóide (LLA), dependendo do tipo de diferenciação 

celular. O surgimento de numerosos blastos durante a progressão da LMC é devido à gradual 

perda do potencial de diferenciação das células malignas, que coincide com o surgimento de 
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novas alterações cromossomais. Os pacientes apresentam-se com anemia progressiva, febre 

de origem indeterminada, sudorese noturna, dores ósseas, dor no hipocôndrio esquerdo 

(decorrente da esplenomegalia ou infartos esplênicos), infiltrações extramedulares, infecções, 

hemorragias e leucoestase (30, 50). Cerca de 20% a 25% dos pacientes evoluem para a fase 

blástica sem passar pela fase acelerada (1).  

 

Quadro I. Definições das fases da LMC. 

FASE CRÔNICA (16) (todos os critérios devem estar presentes)  
 

 <15% blastos no SP e MO 
<30% blastos + promielócitos no SP ou MO 
<20% basófilos no SP 
≥100 x 109/L plaquetas 
Sem envolvimento extramedular a não ser hepático ou esplênico 
 
FASE ACELERADA (pelo menos um dos critérios deve estar presente): 
Critério OMS (51) Outros critérios (17, 21) 
 10%-19% blastos no SP ou MO 15%-29% blastos no SP ou MO  
 ≥ 20% basófilos no SP ≥ 20% basófilos no SP 
 <100 x 109/L plaquetas (plaquetopenia persistente não 
relacionada a terapia)  

 <100 x 109/L plaquetas (plaquetopenia persistente não 
relacionada a terapia)  

 >1000 x 109/L plaquetas (trombocitose persistente não 
responsiva a terapia)   

≥ 30% blastos +  promielócitos no SP ou MO (mas 
blastos <30% no SP ou MO) 

  Aumento do tamanho do baço e aumento na contagem 
de leucócitos não responsivo a terapia  

 

Aparecimento de anormalidades genéticas adicionais   
 
FASE BLÁSTICA (pelo menos um dos critérios deve estar presente) : 
Critério OMS (51) Outros critérios (18, 21) 
 ≥20% blastos no SP ou MO ≥30% blastos no SP ou MO 
Proliferação blástica extramedular 
Presença de agrupamentos de blastos na biópsia de 
MO. 

Proliferação blástica extramedular, mas não 
hepatoesplenomegalia 

 

A crise blástica geralmente é refratária ao tratamento, independentemente do tipo de 

diferenciação celular, linfocítica ou mielocítica (52). Pacientes com LMC em fase blástica 

linfóide tem um melhor curso clínico que outros fenótipos. Cerca de 67% dos pacientes que 

expressam fenótipo linfoblástico podem alcançar remissão completa com o tratamento 

quimioterápico para LLA. No entanto, estas remissões são normalmente curtas (52). Devido a 

excelente resposta ao tratamento para LLA, a sobrevida é significativamente mais longa 
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nestes pacientes em comparação com os que tiveram crise blástica mielóide ou indiferenciada 

(9 meses contra 3 meses) (53). Sendo assim, a distinção entre os fenótipos é importante para a 

escolha do tratamento adequado e análise das implicações prognósticas (53).  

Geralmente a causa da morte na LMC é infecção ou hemorragia, relacionados, 

respectivamente, a neutropenia e trombocitopenia progressivos. Estes achados podem surgir 

secundariamente à mielofibrose progressiva a qual pode levar ao esgotamento da 

hemotopoese e, portanto, à morte por insuficiência medular (54). 

 

 

1.6 DIAGNÓSTICO DA LMC 

 

Conforme dito acima, a doença freqüentemente é diagnosticada em fase crônica e 

manifesta-se por sintomas não específicos. Ao exame físico, o paciente tem bom estado geral, 

e os sinais mais freqüentes são de esplenomegalia (30). Cerca de 50% dos casos são 

assintomáticos, sendo diagnosticados ao acaso através de exames de rotina (34).  

Além da suspeita clínica o hemograma mostra leucocitose acima de 25.000/mm³ (25 x 

109/L) freqüentemente excedendo 100.000/mm³ (100 x 109/L) com aproximadamente 20% de 

formas mielóides imaturas, porém menos de 15% de blastos no SP e MO. É característico 

também o aumento de eosinófilos e basófilos e pode ocorrer trombocitose (30, 48). A medula 

óssea é hipercelular com hiperplasia granular e megacariocítica (30, 48). Os níveis de ácido 

úrico e de lactato desidrogenase (LDH) estão geralmente aumentados, refletindo um aumento 

da lise de células malignas. A fosfatase alcalina leucocitária (LAP) fica próxima a zero e é de 

grande valor na diferenciação com neutrofilias infecciosas; no entanto, a LAP pode aumentar 

na presença de infecção concomitante, terapia com corticóides, remissão da doença ou 

progressão à fase acelerada ou blástica (30, 48).  
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Para todos os novos pacientes onde o hemograma, a contagem de plaquetas, o 

mielograma, outros testes laboratoriais e os achados físicos sugerirem o diagnóstico de uma 

desordem mieloproliferativa crônica, a confirmação é feita principalmente pelo cariótipo em 

amostra de MO que demonstra a presença do cromossomo Ph em células em metáfase (Figura 

1). Se a coleta de MO não for possível ou a análise cariotípica for prejudicada, a hibridização 

in situ por fluorescência (FISH) em amostra de SP pode ser a alternativa. A confirmação do 

diagnóstico também pode ser feita pela detecção dos transcritos b2a2 ou b3a2 do gene BCR-

ABL através da técnica qualitativa de nested RT-PCR que pode ser realizada em amostra de 

SP(55). A RT-PCR em tempo real quantitativa (Q-RT-PCR) ao diagnóstico pode determinar a 

razão BCR-ABL/ABL inicial para o monitoramento quantitativo da resposta molecular ao 

tratamento (56).  

O cariótipo é menos sensível que a nested RT-PCR, mas não se aconselha substituir o 

cariótipo por este teste, pois a citogenética é essencial para identificar outras anormalidades 

citogenéticas adicionais. Neste contexto, FISH se torna importante para detectar rearranjos 

“silenciosos” ao cariótipo, tais como deleções do derivado BCR-ABL 9q+ (55).  

 

 

1.7 O CROMOSSOMO PHILADELPHIA 

 

O cromossomo Ph (Figura 2) é um cromossomo 22 curto, resultante da translocação 

recíproca, t(9:22) (q34;q11), entre o proto-oncogene c-ABL localizado no braço longo do 

cromossomo 9 e o gene BCR localizado no braço longo do cromossomo 22. É um marcador 

característico de LMC e sua descoberta foi de fundamental importância no entendimento da 

biologia e patogênese desta doença (31).  
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Figura 1. Cariótipo 46XY, t(9;22)(q34;q11) de um paciente com LMC 

Ph(+) (57). 

 
(1) Cariótipo 46XY, t(9;22)(q34;q11) de um paciente com LMC Ph(+);  (2) 
Cromossomo derivado 9 (seta); (3) O cromossomo Ph (seta), um cromossomo 
22 encurtado como conseqüência da translocação.  

 
 
O cromossomo Ph pode ser identificado através de análises citogenéticas em 

aproximadamente 95% dos pacientes com LMC (31, 58). Cerca de um terço dos pacientes 

Ph(-) é diagnosticado com LMC pela presença do gene BCR-ABL detectado pela técnica de 

nested RT-PCR, e são classificados como Ph(-)BCR-ABL(+) (31, 58). Os pacientes restantes, 

Ph(-)BCR-ABL(-), têm apresentação clínica e hematológica consistente de LMC, embora o 

critério diagnóstico seja discutido, e possuem um prognóstico muito pobre pois seu curso 

clínico é severo (59).  
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Figura 2. A translocação t(9;22)(q34;q11) na LMC (31). 

 
O cromossomo Ph resulta da translocação recíproca entre o segmento 3' do gene ABL no 
cromossomo 9 e o segmento 5' do gene BCR no cromossomo 22. O ponto de quebra do gene 
ABL é localizado a 5' do exon a2 na maioria dos casos. Diferentes pontos de quebra foram 
identificados no gene BCR. Dependendendo do ponto de quebra envolvido, tamanhos variados 
de fragmentos BCR são fusionados com o gene ABL, resultando em diferentes mRNA (e1a2, 
b2a2, b3a2, and e19a2) que são traduzidos em diferentes proteínas (p190, p210, and p230) com 
pesos moleculares e funções diferentes. Abreviações: m-bcr, ponto de quebra menor (minor 
breakpoint cluster region); M-bcr, ponto de quebra maior (major breakpoint cluster region). 
 

 

A sobrevida média dos pacientes Ph(+)BCR-ABL(+), Ph(-)BCR-ABL(+), Ph(-)BCR-

ABL(-) é de 73, 60 e 25 meses, respectivamente (58). O curso clínico e terapêutico dos 

pacientes Ph(+)BCR-ABL(+) e Ph(-)BCR-ABL(+) são parecidos e associados a uma melhor 

sobrevida. 

Todavia, como também pode ser encontrado em 15 – 30% de adultos com LLA, em 5% 

de crianças com LLA e em 2% dos pacientes com leucemia mielóide aguda (LMA), o 
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cromossomo Ph não pode ser considerado patognomônico de LMC (31). Na LLA, a presença 

do cromossomo Ph em adultos está associada a mau prognóstico (60).  

 

 

1.8 VIAS DE SINALIZAÇÃO BCR-ABL E A PATOGÊNESE DA LMC 

 

O proto-oncogene ABL normal codifica uma proteína de 145 KD (p145) com atividade 

tirosino quinase, cuja função está relacionada ao crescimento celular, à indução de apoptose e 

ao reparo do DNA. Na LMC, a oncoproteína BCR-ABL de 210 KD (p210), produzida pela 

fusão acidental do ABL com o gene BCR, possui uma atividade tirosino quinase 

potencializada e desregulada em comparação ao ABL. Esta atividade desencadeia o potencial 

leucemogênico da p210 que, por si só, é responsável pela diferenciação e a proliferação 

celular das células malignas, que causarão anomalias genéticas adicionais e, portanto, 

encaminharão a doença para a fase aguda. (5, 61, 62).  

Uma das grandes diferenças entre a proteína normal ABL e a oncoproteína BCR-ABL 

está em sua localização celular. A proteína ABL é encontrada tanto no núcleo como no 

citoplasma e pode circular entre estes dois compartimentos, enquanto que a proteína BCR-

ABL é exclusivamente citoplasmática (63). A proteína ABL no núcleo é essencialmente pró-

apoptótica. A oncoproteína BCR-ABL, ao contrário, é em grande parte anti-apoptótica e 

parece ser incapaz de entrar no núcleo (63). A principal razão de esta proteína anormal ser 

retida no citoplasma é a sua grande atividade tirosino quinase (63).  

Os mecanismos de ação oncogênica da proteína BCR-ABL são: superexpressão do 

proto-oncogene RAS que leva a um estímulo mitótico anormal e uma desregulada 

proliferação celular; redução da adesão celular à matriz estromal da MO que permite células 

progenitoras hematopoéticas permanecerem em longa fase proliferativa antes de sofrer 
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diferenciação; através da ação sobre as vias ligadas ao proto-oncogene RAS e ao STAT5, 

confere ao clone leucêmico uma resposta diminuída da apoptose, o que permite uma maior 

sobrevida da célula maligna; e, degradação da proteína inibitória do ABL mediado por 

proteossoma (62, 64).  

 

 

1.9 ASPECTOS MOLECULARES DA TRANSLOCAÇÃO BCR-ABL 

 

Ao nível molecular a translocação t(9;22) faz com que o segmento 3´do gene ABL no 

cromossomo 9 se una ao segmento 5` do gene BCR no cromossomo 22, formando o gene 

híbrido BCR-ABL que será transcrito em um RNA mensageiro (mRNA) BCR-ABL (Figura 

2). Este mRNA por sua vez será traduzido em uma proteína de fusão BCR-ABL que tem uma 

alta atividade tirosino quinase citoplasmática (31, 65).  

Por se tratar de uma translocação recíproca, a seqüência do BCR localizada a 3’ do 

ponto de quebra vai para o cromossomo 9q+ gerando um outro gene híbrido ABL-BCR que é 

transcricionalmente ativo em aproximadamente 70% dos pacientes LMC Ph(+) (66).  

O ponto de quebra do gene ABL no 9q34 pode ocorrer entre os exons 1b e 1a ou entre 

1a e a2, porém o splicing do mRNA primário faz com que seja sempre o exon a2 a se ligar a 

um dos três pontos de quebra do BCR, formando um fragmento ABL de tamanho constante 

(Figura 2) (31, 62).  

Ao contrário do fragmento ABL, os pontos de quebra do gene BCR podem ocorrer em 

três regiões de diferentes tamanhos que formarão um dos três tipos diferentes de proteínas de 

fusão BCR-ABL: p190, p210 ou p230, responsáveis pelo desenvolvimento, respectivamente, 

da LLA, da LMC e da leucemia neutrofílica crônica (65).  
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Praticamente todos os pacientes com LMC expressam a proteína BCR-ABL de 210 Kd. 

Neste caso, o local do ponto de quebra do gene BCR ocorre no ponto de quebra maior (M-bcr, 

major breakpoint cluster region) (31, 62). Geralmente, a quebra do M-bcr ocorre dentro de 

íntrons localizados entre os exons b2 e b3 ou b3 e b4, que devido ao splicing alternativo 

juntam-se ao exon a2 do ABL, formando os chamados transcritos e13a2 (formalmente b2a2) e 

e14a2 (formalmente b3a2), cujo mRNA híbrido BCR-ABL tem 8,5 Kb, sendo 75 pares de 

bases diferentes um do outro (Figura 2) (31, 62).  

Os achados clínicos, resposta ao tratamento e prognóstico são similares entre os 

pacientes independentemente se o transcrito presente é o b2a2 ou o b3a2, pois ambas as 

moléculas, quando traduzidas, formam uma proteína de 210 KD idêntica (31).  

 

 

1.10 EVENTOS CELULARES E MOLECULARES NA EVOLUÇÃO DA LMC 

 

Como já mencionado, a fusão genômica BCR-ABL é a anomalia característica da fase 

crônica da LMC, porém alterações citogéticas e moleculares adicionais nas células Ph(+) 

acompanham a progressão da doença, ocorrendo em 60% a 80% de pacientes durante a 

transição para a fase blástica (67). 

As alterações citogenéticas adicionais (ACA)  mais comuns e por ordem de freqüência 

são trissomia do cromossomo 8 (+8), cromossomo Ph extra (+Ph), isocromossomo 17 i(17q) e 

trissomia do cromossomo 19 (+19) (67). Menos freqüentemente surgem monossomia do 

cromossoma Y (-Y), trissomias dos cromossomas 21 e 17 e monossomia do 7. Também 

podem surgir inversões ou translocações tais como inv(3)(q21q26), t(3;21)(q26;q22), e 

t(15;17)(q22;q12-21) (67). 
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Anormalidades moleculares também podem surgir ao longo da transformação da doença 

e correspondem às alterações citogenéticas. Os genes mais envolvidos são p53 (no 

cromossoma 17p13); RB1 (13q14); c-MYC (8q24); p16INK4 A (9p21); RAS; e AML–EVI-1, 

uma proteína de fusão resultante da t(3;21) (q26;q22) (31). Suas estruturas são quase sempre 

normais na fase crônica mas são freqüentemente desordenadas na crise blástica. 

 

 

1.11 DEFINIÇÃO DE RESPOSTAS AO TRATAMENTO NA LMC  

 

Com o objetivo de facilitar a compreensão dos fatores determinantes do tratamento, a 

definição de respostas será descrita antes das alternativas terapêuticas. 

Os objetivos do tratamento são, em ordem natural de ocorrência, o alcance de resposta 

hematológica completa, de respostas citogenéticas maiores e, em seguida, de respostas 

moleculares. O tempo até o alcance destas respostas nem sempre afeta significativamente o 

prognóstico, porém é importante definir o ponto em que a resposta é mais satisfatória. Assim 

sendo, se a resposta ao tratamento for satisfatória, mantêm-se as condições, e se não for 

satisfatória, muda-se a estratégia de tratamento ou modifica-se a dose. 

O ideal no tratamento com imatinibe é o alcance de uma resposta hematológica 

completa (RHC) aos três meses, o alcance de uma resposta citogenética maior (RCGM) aos 

seis meses e em 1 ano de tratamento, o esperado é uma resposta citogenética completa 

(RCGC) (27). Depois de atingida uma RCGC, espera-se que o paciente alcance uma resposta 

molecular maior (RMM) o que confere uma melhor sobrevida em comparação àqueles 

pacientes que obtiveram somente respostas citogenéticas menores ou nenhuma resposta (27, 

28, 68). 
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  Quadro II.  Critérios de resposta hematológica, de perda da resposta e de resistência ao 

tratamento. 

 1. FASE ACELERADA E CRISE BLÁSTICA   
 1.1. Resposta hematológica completa (RHC) (17) 

    <5% blastos na MO 

    Sem blastos no SP 

    Contagem de neutrófilos absoluta ≥1.5 x 109/L e plaquetas ≥100 x 109/L 

    Sem envolvimento extramedular 

 1.2. Sem evidência de leucemia 

    Mesmos critérios da RHC, mas sem recuperação completa do SP 

    (i.e., 1.0 ≤ contagem absoluta de neutrófilos < 1.5 x 109/L e 20 ≤ plaquetas <100 x 109/L) 

 1.3. Retorno à fase crônica 

    <15% blastos no SP ou MO 

    <30% blastos + promielócitos no SP ou MO 

    <20% basófilos no SP 
    Sem envolvimento extramedular outra que não baço e fígado 
 

 2. FASE CRÔNICA  (16, 21) 
 2.1. Resposta hematológica completa (RHC) 

    Leucócitos <10 x 109L 

    Plaquetas <450 x 109/L 

    Mielócitos + metamielócitos <5% no SP 

    Sem blastos + promielócitos no SP 

    <20% basófilos no SP 

    Sem envolvimento extramedular, baço não palpável 

 2.2. Perda da completa resposta hematológica (presença de pelo menos um dos critérios em dois hemogramas)  

   Leucócitos >20 x 109/L  

   Plaquetas > 600 x 109/L 

   Envolvimento extramedular 

   ≥ 5% de mielócitos e metamielócitos no SP 

   Aparecimento de blastos ou promielócitos no SP 

 2.3. Resistência hematológica  

   Falha no alcance de uma completa resposta hematológica após no mínimo 6 meses de tratamento com α-IFN 

   Ausência de resposta hematológica em 3 meses após o início do tratamento com imatinibe no mínimo 300 mg 

 

As respostas hematológicas, citogenéticas e moleculares foram definidas praticamente 

da mesma maneira nas publicações recentes. Uma RMM é alcançada pela redução de ≥ 3 

logarítmos na quantidade dos transcritos BCR-ABL ou pela razão BCR-ABL/ABL ≤ 0,10, 
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enquanto o critério para uma resposta molecular completa (RMC),  é uma RT-PCR negativa 

(transcritos não detectáveis ou não quantificáveis) (22, 56). Os critérios de resposta 

hematológica e citogenética estão demonstrados nos Quadro II e III. A definição dos critérios 

de perda das respostas ou resistência ao tratamento também constam nos quadros.  

Antes do advento da análise molecular, observava-se que vários pacientes com LMC em 

fase crônica que alcançavam RCGC, recaíam em algum momento. Atualmente se sabe que a 

fonte da recaída é uma população celular maligna remanescente que está presente em 

quantidades abaixo do limite da detecção das técnicas citogenéticas. Por esta razão houve um 

grande esforço na última década para o desenvolvimento de técnicas moleculares muito 

sensíveis para aumentar a capacidade de deteção destas células residuais cuja presença 

chama-se doença residual mínima (DRM). A frequência de recaída é significativamente mais 

baixa e a duração das respostas citogenéticas é mais longa em pacientes que alcançam uma 

RMM ou uma RMC, ou seja, ausência de DRM (56, 68, 69).  

A Q-RT-PCR é a principal técnica usada atualmente para o controle da DRM, e a nested 

RT-PCR qualitativa também é eficiente. O limite de detecção da nested RT-PCR é de 1 célula 

BCR-ABL(+) em 106 células normais e a Q-RT-PCR pode detectar 1 célula BCR-ABL(+) em 

105 células normais (70). Outra vantagem destas técnicas, além da sensibilidade, é que elas 

podem ser executadas em amostras de SP, facilitando o seguimento do paciente (71). 
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  Quadro III. Critérios de resposta citogenética (16), de perda da resposta e da resistência 

ao tratamento. 

 1. Completa (RCGC): 0% células Ph+  

 2. Parcial (RCGP): >1-35% células Ph+  

 3. Menor: >36-65% células Ph+  

 4. Mínima: >66-95% células Ph+  

 5. Nenhuma: >95% células Ph+  

 6. Maior (RCGM): combina as respostas completa e parcial (0% a 35% Ph+ células) 

 Perda de RCGM:  

   Perda de RCGC: aumento de >0% células Ph+  

   Perda de RCGP: ≥30% células Ph+ comparado com o menor valor antes da avaliação atual ou ≥65% células Ph+  

 Resistência citogenética (61): 

   Falha no alcance de no mínimo uma RCG menor após 3 meses de tratamento com imatinibe 

   Falha no alcance de no mínimo uma RCGM após 6 meses de tratamento com imatinibe 

   Falha no alcance de uma RCGC após 12 meses de tratamento com imatinibe 

NOTA: A amostra do MO deve ser considerada como aceitável para a resposta citogenética somente se ≥ 20 metáfases foram 
avaliadas. A confirmação de uma resposta citogenética é baseada em duas avaliações citogenéticas subsequentes. A resposta 
citogenética não confirmada é baseada em uma única avaliação citogenética da MO. 

 

 

1.12 TRATAMENTO 

 

Surgiram vários marcos terapêuticos ao longo dos anos no tratamento da LMC. Desde o 

uso de irradiação por volta de 1900, o bussulfan (BU) e a hidroxiuréia (HU) entre os anos 

1950 a 1960, o transplante de células tronco hematopoéticas e o uso de α-IFN nos anos 1980 

até a terapêutica com infusões de linfócitos do doador na recaída pós-transplante nos anos 

1990. Em meados de 2001, o mesilato de imatinibe que foi especialmente projetado contra 

seu alvo, a proteína BCR-ABL, revolucionou o tratamento da LMC, produzindo os melhores 

efeitos terapêuticos já alcançados (13), com exceção do TCTH. O TCTH continua sendo o 
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tratamento comprovadamente capaz de promover a cura da doença, apesar da elevada morbi-

mortalidade responsável por uma enorme redução em sua indicação terapêutica. 

 

 

1.12.1 Hidroxiuréia e Bussulfan 

 

O bussulfan (BU), uma droga alquilante e a hidroxiuréia (HU), um agente inibidor da 

biossíntese de DNA, descobertos respectivamente em 1953 e 1972, são quimioterápicos 

citorredutores de uso oral para pacientes com LMC recém diagnosticados em fase crônica e 

foram, até por volta de 1980, a principal opção de tratamento para LMC (6, 65). Leucoaférese 

e plaquetaferese também podem ser usadas para diminuir rapidamente a contagem celular, 

embora seja um benefício temporário. 

A hidroxiuréia substituiu o bussulfan e tornou-se a droga de escolha para a terapia 

inicial por ser melhor tolerada e ser capaz de induzir maiores percentuais de remissão 

hematológica (75%) quando comparado ao BU (42%). A sobrevida média em fase crônica foi 

significativamente menor com BU comparado com HU (3,8 e 4,7 anos, respectivamente) (6, 

9). No entanto estas drogas raramente induzem remissões citogenéticas e não alteram a 

história natural da doença representada pela evolução para as fases acelerada e blástica sendo 

por isto empregadas somente como tratamento paliativo para os sintomas causados pela 

leucocitose (9).  

Ambas as drogas são associadas a sérios efeitos adversos. Os efeitos adversos 

relacionados à HU geralmente são náuseas e outros efeitos gastrointestinais, mielossupressão, 

efeitos dermatológicos, febre, mal-estar, entre outros. Bussulfan causa maiores complicações 

tais como, mielossupressão grave e fibrose medular, pulmonar, hepática e cardíaca (6).  
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1.12.2 α-Interferon 

 

O α-IFN, como qualquer outro interferon, pertence à família das citoquinas e é 

produzido e secretado por células mamíferas em resposta a vários estímulos. A ação 

antitumoral do IFN está relacionada com sua atividade reguladora negativa da proliferação 

celular e com sua ação no ciclo celular e indução da apoptose (72). O α-IFN foi a primeira 

citoquina a ser produzida pela tecnologia de DNA recombinante. Entretanto, o mecanismo 

pelo qual controla o crescimento celular na LMC  permanece parcialmente desconhecido (72).  

O α-IFN tornou-se o tratamento de escolha para a LMC por que foi a primeira droga 

capaz de induzir maiores e mais prolongadas respostas hematológicas e citogenéticas, bem 

como prolongar a sobrevida dos pacientes com esta doença e sua superioridade tanto como 

droga isolada como quando em associação foi comprovada por inúmeros estudos.  

A eficácia do α-IFN sobre a quimioterapia convencional (HU e BU) em pacientes em 

fase crônica foi comprovada por seis estudos prospectivos randomizados (9, 73-77).  

IFN em combinação com HU permite um significativo aumento na sobrevida quando 

comparado ao HU em monoterapia (78). Hehlmann e colaboradores avaliaram pacientes 

recebendo a associação α-IFN + HU e pacientes recebendo apenas α-IFN. RHC foram 

alcançadas mais frequentemente com a terapia combinada (59 contra 32%) e 62% dos 

pacientes tratados com a associação alcançaram respostas citogenéticas (12% respostas 

completas, 14% maiores, 35% menores). A média de sobrevida foi de 64 meses para α-IFN + 

HU e 53 meses para pacientes tratados somente com HU.  

Para avaliar a eficácia da combinação α-IFN + citarabina (Ara-C), pacientes não tratados 

previamente receberam α-IFN ou α-IFN + Ara-C em baixas doses (10). Após 3 anos, a 

sobrevida foi maior no grupo α-IFN + Ara-C (85,7%) contra 79,1% com α-IFN. O alcance de 

respostas hematológicas foi maior no grupo α-IFN + Ara-C (66% contra 55%) e RCGM 
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foram observadas em 41% no grupo α-IFN + Ara-C e em somente 24% dos pacientes do 

grupo tratado com α-IFN (10). No entanto a sobrevida global (SG) em 5 anos foi de 68% 

contra 65%, sem diferença estatisticamente significativa (79). Foi demonstrado que a adição 

de Ara-C aumenta a toxicidade do tratamento e os benefícios devem ser pesados contra os 

efeitos adversos da droga antes da opção pela politerapia. 

Kantarjian e colaboradores confirmaram a sobrevida em longo prazo fora do contexto 

TCTH. Avaliaram durante 10 anos 512 pacientes na fase crônica inicial (tratamento iniciado 

em até 1 ano após o diagnóstico) em tratamento com IFN e demonstraram que 27% deles 

alcançaram RCGC e, destes pacientes, 59% alcançaram uma resposta molecular completa. A 

sobrevida em 10 anos dos pacientes com RCGC foi de 78% (11).  

A terapia com α-IFN causa mais efeitos tóxicos que HU ou BU e apresenta a 

desvantagem de precisar ser administrado via subcutânea. Mais de 90% dos pacientes em 

tratamento com α-IFN experimentam algum dos efeitos adversos e a descontinuação do 

tratamento é bastante comum devido à intolerância: cerca de 4 a 18% dos pacientes 

necessitam descontinuar α-IFN por toxicidade comparada a 1% dos pacientes tratados com 

HU (80). Muitos pacientes precisam reduzir a dose para tolerar o tratamento. Os efeitos 

adversos agudos, de intensidade leve a moderada, são semelhantes aos sintomas da gripe 

(febre, astenia ou fadiga, mialgia, dores ósseas, suores noturnos, dor de cabeça e calafrios) 

(80).  

Praticamente todos os pacientes tratados com α-IFN, incluindo aqueles em completa 

remissão citogenética, são persistentemente RT-PCR(+), ou seja, têm DRM. Os níveis de 

doença residual caem com o tempo em pacientes que mantêm suas respostas citogenéticas ao 

α-IFN, mas a evidência molecular de doença é raramente eliminada (68, 69). 
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1.12.3 Transplante Alogênico 

 

O TCTH alogênico é considerado a única modalidade de tratamento capaz de curar 

pacientes com LMC e tem como objetivo erradicar o clone maligno com altas doses de 

quimioterápicos com ou sem radioterapia, e reestabelecer a hematopoese normal através da 

infusão de medula óssea ou de células-tronco hematopoéticas normais de doadores sadios, 

geralmente aparentados e HLA (antígeno leucocitário humano) compatíveis.  

A DECH representa a maior causa de morbi-mortalidade do TCTH alogênico e é tanto 

maior quanto mais co-morbidades existirem no receptor. De uma forma geral, a DECH aguda 

ocorre em 20 a 30% dos pacientes pós-TCTH e a DECH crônica acomete 40 a 60% dos 

pacientes. Neste contexto, no final dos anos 80 e início dos 90, foram realizados ensaios 

clínicos utilizando MO ou células tronco do sangue periférico depletadas de linfócitos T 

objetivando a diminuição da prevalência de DECH. Embora o objetivo tenha sido alcançado, 

observou-se uma elevada taxa de recidiva de leucemia ficando definido que, embora 

indesejável, a DECH se acompanha de um efeito enxêrto contra leucemia que é, em última 

análise, o mecanismo de cura do TCTH alogênico quando utilizado no tratamento de doenças 

malignas da MO (12).  

  O TCTH induz rápidas e prolongadas RCGC e proporciona RMC duradoura ou cura 

em cerca de 50% dos pacientes com LMC que são eleitos para este procedimento, embora as 

respostas ao transplante variem de acordo com os grupos de risco ao procedimento (81). A 

sobrevida em 5 anos dos pacientes com LMC submetidos ao TCTH alogênico foi estudada 

pelo European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Os pacientes foram 

classificados de acordo com escores de risco ao transplante, que vão de zero a sete, prospostos 

por aquele grupo (Tabela 1). A SG média em 5 anos foi de 72%, 70%, 62%, 48%, 40%, 18% 

e 22% para os pacientes com os escores 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente. O risco de 
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mortalidade relacionada ao transplante foi de 20%, 23%, 31%, 46%, 51%, 71% e 73%, 

respectivamente (82).  

Tabela 1. Escore de risco para transplante segundo o EBMT (28). 

  Fatores Prognósticos     Escore de risco   

 Idade      

      Menos que 20 anos     0   

      Entre 20 - 40     1   

      Mais que 40 anos     2   

  Intervalo do diagnóstico até TCTH      

      1 ano ou menos     0   

      Mais que 1 ano     1   

 Fase da doença      

      Crônica   0   

      Acelerada    1   

      Blástica    2   

 Combinação de sexos entre paciente e doador     

      Doador feminino e receptor masculino     1   

      Outra combinação   0   

  Tipo de doador      

      Irmão HLA-idêntico    0   

      Qualquer outro   1   
Esta tabela lista os fatores prognósticos e o escore de risco de acordo com o artigo original do EBMT (82) e 
subseqüentemente comprovado pelo estudo do Center for International Blood and Marrow Transplant Research 
(CIBMTR) (83). 

 

Em nosso país, recentemente, foi desenvolvido um estudo retrospectivo de validação do 

escore de risco EBMT por De Souza e colaboradores, envolvendo 1084 pacientes com LMC 

que foram submetidos ao TCTH alogênico. Quando analisaram os pacientes de acordo com os 

escores de risco, verificaram que a SG foi semelhante nos pacientes com escores de risco 0, 1 

e 2 (58% e 55%, respectivamente), porém com diferença significativa dos pacientes com 

escore 3 ou mais (escore 3:44%; escore 4: 36%; escores 5 ou 6: 27%) (p<0,001). A sobrevida 

livre de progressão (SLP) e a mortalidade relacionada ao transplante para pacientes com graus 
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3 ou mais foram estimadas em 46% e 49%, respectivamente. A sobrevida global, na fase 

crônica, acelerada e blástica foi de 54,7%, 27,7% e 14%, respectivamente (p<0,001). Os 

resultados indicam que o potencial de cura global dos pacientes submetidos ao transplante é 

de aproximadamente 50%, e o escore de risco do EBMT, tal como foi delineado, é uma 

ferramenta de decisão clínica para indicação do transplante, e que os dois critérios isolados 

mais importantes são a fase da doença no momento do procedimento e a combinação de sexos 

entre doador e receptor (84). 

Um estudo desenvolvido pelo EBMT, avaliou 2628 pacientes transplantados entre 1980 

e 1989. A probabilidade de sobrevida em 20 anos foi de 41% para pacientes que receberam 

transplante HLA-idêntico na primeira fase crônica e de 49% para os que tiveram um grau de 

risco de 0 a 1 segundo o escore proposto pelo EBMT (Tabela 1) (7).  

Um longo estudo que analisou pacientes com LMC de 1984 a 1997 desenvolvido pelo 

Italian Cooperative Study Group on Chronic Myeloid Leukemia e pelo Italian Group for Bone 

Marrow Transplantation, estabeleceu que os resultados do TCTH aparentado e do α-IFN não 

diferem em 10 dez anos, nos casos de baixo risco. Os pacientes de baixo risco segundo Sokal 

apresentaram uma sobrevida em 10 anos pós-transplante alogênico de 57% comparando com 

resultados de 49% no grupo que se tratou com terapia com α-IFN e 25% com quimioterapia 

convencional (HU ou BU); e, para pacientes com alto grau de risco, a sobrevida em 10 anos 

foi, respectivamente, 54%, 17% e 12%. Não houve diferença significativa na sobrevida entre 

IFN e transplante alogênico nos pacientes de baixo risco (85). 

Vários estudos descrevem piores resultados em pacientes transplantados alogenicamente 

em fase acelerada. Em pacientes com doadores HLA idênticos transplantados durante a fase 

acelerada, a sobrevida se reduz a 49% em quatro anos, com uma taxa de recidiva de 12%. 

Quando os pacientes foram subdivididos de acordo com critérios que caracterizam a fase 

acelerada, foi observada uma melhor sobrevida, em quatro anos, de 66% nos pacientes que 
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apresentavam apenas outras anomalidades citogenéticas além do cromossomo Ph (86). 

Pacientes em fase blástica demonstraram resultados inferiores, com uma sobrevida livre de 

doença de 11% em três anos, e uma taxa de recidiva superior a 80% (53). Pacientes 

transplantados na fase blástica em remissão (segunda fase crônica) têm uma sobrevida similar 

aos pacientes transplantados em fase acelerada (20, 82).  

A maioria dos pacientes em RCGC pós-transplante não apresenta doença residual, ou 

seja, estão em RMC, predizendo um curso favorável e prolongada sobrevida. Um estudo 

desenvolvido por Radich e colegas determinou o risco de recaída associado à presença do 

mRNA BCR-ABL, aos 18 meses ou mais depois do TCTH em 379 pacientes com LMC que 

fizeram transplante em fase crônica tardia (TCTH realizado em mais de 1 ano após 

diagnóstico). Quatorze porcento pacientes dos que apresentaram RT-PCR(+) e apenas 1% dos 

que tiveram BCR-ABL (-) recaíram (87). Se a probabilidade de recaída for detectada, uma 

terapia adicional como a infusão de linfócitos do doador (ILD) pode ser adotada.  

Geralmente o TCTH é indicado aos pacientes no primeiro ano do diagnóstico, ≤ 55 

anos, incluindo crianças (≤18 anos), que possuam doadores HLA idênticos. Somente cerca de 

40% dos pacientes com LMC obedecem aos critérios e são eleitos para o TCTH alogênico 

(88).  

Aos pacientes recém-diagnosticados com LMC em fase crônica e eleitos para o 

transplante alogênico, o risco-benefício deve ser analisado, pois apesar de poder curar, o 

TCTH confere uma alta mortalidade em pacientes que podem ter uma expectativa de 

sobrevida com imatinibe no mínimo tão boa quanto com o TCTH. Não há dados em longo 

prazo, porém imatinibe tem mostrado vantagem sob vários aspectos (Tabela 2) (61).   
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Tabela 2. Vantagens e desvantagens do TCTH e do imatinibe na terapêutica para LMC (61). 

Técnica Vantagens Desvantagens 
Pode curar Mortalidade relacionada ao 

transplante 
Risco baixo de progressão da 
doença Morbidade relacionada ao 

transplante 

DECH crônica 
Pode combinar imatinibe, ILD e 
o condicionamento para o 
transplante de intensidade 
reduzida 

TCTH alogênico  

Efeito psicológico (alguns 
pacientes) 

Efeitos tardios (ex., malignidade 
secundária, desequilíbrio 
endócrino, formação de 
catarata) 

Imatinibe Evita mortalidade e morbidade 
associados ao transplante  

Não há dados de sobrevida a 
longo prazo 

 Efeito psicológico (alguns 
pacientes) 

Habilidade curativa 
desconhecida 

  Surgimento de resistência 

  Atraso do transplante 

  Risco de progressão 
Abreviações: TCTH, transplante de células tronco hematopoéticas; ILD, infusão de linfócitos do doador; DECH, 
doença do enxerto contra o hospedeiro. 
 

 

 

1.12.4 Mesilato de Imatinibe  

 

Entre 1980 e 1990 a empresa Ciba Geigy (agora Novartis) sob direção de N. Lydon e A. 

Matter em associação com alguns pesquisadores, entre eles B. Druker, iniciaram projetos de 

identificação e desenho de uma pequena molécula que pudesse inibir especificamente a 

atividade tirosino quinase de proteínas quinases. Em meados de 1990, uma pequena molécula 

chamada 2-fenilaminopirimidina foi descrita inicialmente como inibidora seletiva da atividade 

quinase da proteína quinase C (PCK). A atividade desta molécula foi subsequentemente 

otimizada através de modificações em sua estrutura química para a inibição seletiva do ABL e 
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do receptor do fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGFR) e sua eficácia foi 

comprovada por estudos in vitro e in vivo (89, 90). Posteriormente foi demonstrado que outra 

tirosino quinase poderia ser inibida por esta pequena molécula agora chamada STI571 (de 

signal transduction inhibidor), o fator estimulante das células germinativas pluripotentes 

(SCF), o c-kit (91). Em 1996, Druker e colaboradores demonstraram que STI571 inibia 

seletivamente a atividade quinase não só da proteína ABL, mas também das proteínas BCR-

ABL (de 190, 210 e 230KD), afetando minimamente células normais tanto in vitro como in 

vivo (91, 92). 

O STI571, posteriormente mesilato de imatinibe (Figura 3), é uma molécula de baixo 

peso molecular (PM 589,7) que ocupa o sítio quinase da proteína BCR-ABL e bloqueia o 

acesso do ATP, inibindo a capacidade da proteína BCR-ABL fosforilar resíduos de tirosina na 

proteína substrato (Figura 4), resultando na modulação de vários genes envolvidos no controle 

do ciclo celular, na adesão celular à matriz estromal da MO e na apoptose (19). 

 

Figura 3. Fórmula estrutural do mesilato de 

imatinibe (19). 

 
 

 

Baseado nos resultados dos ensaios clínicos randomizados de fases I (14, 15) e II (16-

18) que demonstraram um poderoso efeito terapêutico e sua segurança e eficácia, o mesilato 

de imatinibe, comercialmente Glivec® ou Gleevec® (Novartis, Basel, Suíça) foi aprovado de 
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modo acelerado em maio de 2001 pelas autoridades regulatórias nos EUA e na Europa, para o 

tratamento de 2ª linha de adultos com LMC na fases crônica após falha ao α-IFN e como 1ª 

linha para os pacientes nas fases acelerada ou blástica da LMC. Em dezembro de 2002, foi 

aprovado, novamente de forma acelerada, como tratamento de 1ª linha para pacientes 

recentemente diagnosticados com LMC. Além disto, como também bloqueia o c-kit, foi 

aprovado, em 2001, para o tratamento de tumores de estroma gastrointestinal, tipo de câncer 

em que há uma mutação oncogênica no proto-oncogene c-kit (93). Em 2003 foi aprovado para 

o tratamento de crianças com recaída pós-transplante ou que se mostraram resistentes ao α-

IFN (94). 

Figura 4. Mecanismo de ação da proteína tirosino quinase 

BCR-ABL e de sua inibição pelo mesilato de imatinibe (19). 

 
(A) mostra a oncoproteína com uma molécula de adenosina trifosfato (ATP) 
no sítio quinase. O substrato é ativado pela fosforilação de um resíduo de 
tirosina pelo ATP. Fosforilada, esta proteína substrato pode interagir com 
sua molécula efetora e desencadear o fenótipo maligno da LMC. Quando o 
imatinibe ocupa o sítio quinase (B), a ação BCR-ABL é inibida, evitando a 
fosforilação do substrato. ADP, adenosina difosfato. 
 
 

O mesilato de imatinibe se mostrou superior em relação à hidroxiuréia e ao α-IFN. 

Quando comparado ao α-IFN, droga de 1ª linha até então, o imatinibe apresentou a vantagem 
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de poder ser administrado via oral enquanto o α-IFN deve ser injetado, as respostas 

hematológicas são alcançadas mais rapidamente e mais freqüentemente e a frequência de 

respostas citogenéticas é claramente maior com imatinibe. Os efeitos adversos são 

experimentados pela maioria dos pacientes, mas geralmente são de intensidade leve a 

moderada, menores que os efeitos do α-IFN (15, 19). 

 
 

 
 

1.12.4.1 Estudos de Fase I 

 

Com base nos resultados dos estudos pré-clínicos, em junho de 1998, Druker e 

colaboradores iniciaram os estudos clínicos de fase I em três centros nos EUA para avaliar as 

doses bem como a eficácia clínica do imatinibe (16-18). A população estudada foi de 83 

pacientes em fase crônica sem resposta ou intolerantes à terapia baseada em α-IFN, que 

receberam doses entre 25 e 1000 mg/dia (15). Mais tarde foram incluídos 38 pacientes em 

crise blástica mielóide e 20 pacientes com LLA Ph+ ou crise blástica linfóide, que receberam 

doses de 300 a 1000 mg/dia (14).  

Benefícios clínicos significantes foram observados com doses acima de 300 mg. Nos 

pacientes em fase crônica, 98% dos pacientes tratados com mais de 300 mg por dia 

alcançaram uma RHC, o que ocorreu em média dentro de quatro semanas após o início da 

terapia, sendo que 96% destas respostas duraram cerca de 1 ano. Nos 54 pacientes tratados 

com doses mínimas de 300 mg, respostas citogenéticas ocorreram em 29 deles. Destes 

últimos, 17 (31%) tiveram RCGM e 7 (13%) apresentaram RCGC (15). Os efeitos adversos 

foram de intensidade leve a moderada e geralmente reversíveis após a dose ser reduzida ou 

haver interrupção do tratamento. Os efeitos adversos mais comuns foram náuseas, mialgias, 

edema e diarréia. As respostas citogenéticas aconteceram entre 2 a 10 meses após o início do 
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uso do imatinibe. A dose de 400 mg foi recomendada como dose padrão para os estudos 

futuros (15).  

Nos pacientes com crise blástica, as respostas hematológicas ocorreram em 21 dos 38 

pacientes (55%) com crise blástica de fenótipo mielóide; 4 destes 21 pacientes alcançaram 

RHC e 17 tiveram uma resposta hematológica parcial (RHP). Dos 20 pacientes com LLA 

Ph(+) ou crise blástica de origem linfóide, 14 (70%) tiveram respostas hematológicas; 4 deles, 

RHC. Dos 14 pacientes com crise blástica de origem linfóide que obtiveram respostas 

hematológicas, 12 recaíram em média 58 dias após o início do tratamento. RCGM foram 

observadas em 7 dos 58 pacientes (12%). Destas respostas, 5 foram RCGC (2 pacientes com 

fenótipo linfóide e 3 com fenótipo mielóide) e 2 foram RCGP (1 com fenótipo linfóide e 1 

com fenótipo mielóide). Embora as respostas hematológicas fossem alcançadas pela maioria 

dos pacientes com crise blástica linfóide, estas são transitórias, e a sobrevida maior foi 

observada nos pacientes com crise blástica mielóide. Os efeitos adversos mais freqüentes 

foram náuseas, vômitos, edema, cãimbras, trombocitopenia e neutropenia e similares aos dos 

pacientes em fase crônica. Os piores efeitos adversos ocorreram em 13 pacientes que estavam 

recebendo doses de 800 a 1000 mg por dia (14).  

 

 

1.12.4.2 Estudos de Fase II 

 

Iniciando por volta do segundo semestre de 1999, três principais estudos de fase II em 

adultos foram desenvolvidos em 30 centros de 6 países e envolveram mais de 1000 pacientes 

com LMC em fase crônica, em fase acelerada e fase blástica e confirmaram os dados da 

eficácia e segurança do imatinibe reportados nos estudos de fase I. Cerca de 45% dos 
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pacientes eram mulheres e 6% eram negros. Nos estudos clínicos 38 a 40% dos pacientes 

tinham 60 anos ou mais e 10 a 12% dos pacientes tinham 70 anos ou mais. 

O estudo que avaliou os pacientes em fase crônica após falha ao α-IFN foi conduzido 

por Kantarjian e colaboradores, iniciou-se em dezembro de 1999, envolveu 28 centros dos 

Estados Unidos e Europa e um total de 532 pacientes (16). Os pacientes receberam uma dose 

inicial de 400 mg de imatinibe ao dia e foram agrupados de acordo com o tipo de falha ao 

tratamento prévio com o α-IFN: os que apresentaram resistência hematológica ou perderam 

RHC, os que tiveram resistência citogenética ou perderam RCGM, e os que apresentaram 

intolerância ao α-IFN. Após 18 meses de seguimento, 95% dos pacientes apresentaram RHC, 

60% alcançaram RCGM (RCGC em 41%) e a SLP (definida como perda de RHC ou RCGM, 

evolução para as fases acelerada ou blástica ou morte por qualquer causa) foi de 89%. Os 

melhores resultados foram encontrados naqueles pacientes que apresentaram perda de 

respostas citogenéticas ao IFN (Tabela 3). Cerca de 90% dos pacientes não progrediram para 

as fases acelerada ou blástica (16).  

 

Tabela 3. Respostas ao imatinibe em pacientes com LMC em fase crônica após falha ao 

tratamento com  α-IFN, em 18 meses de seguimento (16). 

 RHC RCGM RCGC 

Tipo de falha ao α-IFN %  %  %  

Perda de respostas hematológicas (n = 63)  89  41  25  

Resistência hematológica (n = 70)  69  57  41  

Perda de respostas citogenéticas (n = 119)  97  55  31  

Resistência citogenética (n = 41)  98  83  76  

Intolerância (n = 161)  93  66  75  

Total (n = 454)  95  60  41  

RHC, resposta hematológica completa; RCGM, resposta citogenética maior; RCGC, resposta citogenética 
completa. 
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O estudo de fase II que avaliou os efeitos do imatinibe na fase acelerada da LMC, 

registrou um total de 235 pacientes em fase acelerada e foi conduzido por Talpaz e 

colaboradores (17). Imatinibe induziu RHC em 34% dos pacientes e RCGM em 24% deles 

(RCGC em 17%). Foram estimados 59% de SLP e 74% de SG em 12 meses. Na comparação 

entre as doses, a dose de 600 mg/dia proporcionou, significativamente, menor progressão da 

doença e maior SG em 12 meses com nenhum aumento clínico relevante na toxicidade (17). 

A dose de 600 mg foi considerada dose padrão para tratar os indivíduos em fase acelerada.  

A eficácia e a segurança do imatinibe na fase blástica foi comprovada por um estudo 

desenvolvido por Sawyers, envolvendo 260 pacientes tratados com imatinibe nas doses de 

400 ou 600 mg/dia (18). Imatinibe induziu respostas hematológicas em 52% dos pacientes 

(RHC em 8%), RCGM em 16% dos pacientes, com 7% de RCGC. A sobrevida média foi de 

6,9 meses, em comparação a uma sobrevida de 3 a 6 meses observada anteriormente.  

Um resumo dos três estudos de fase II está apresentado na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Doses, interrupções e frequência de respostas em pacientes com LMC que 

receberam terapia com imatinibe em estudos de fase II (16-18). 

 
 Variáveis 

Fase crônica, 
falha ao IFN  

(n = 532)  
% 

Fase acelerada 
(n = 235) 

% 

Fase blástica 
(n = 260) 

% 

400 mg/dia 100 33 14 

600 mg/dia 0 67 86 

Interrupção do tratamento 
devido aos efeitos adversos 

2 2 5 

RHC 95 34 8 

RCGC 41 17 7 

RCGP 19 7 9 

NA, não aplicável; RHC, resposta hematológica completa; RCGC, resposta citogenética completa; RCGP, 
resposta citogenética parcial. 
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1.12.4.3 Estudos de Fase III 

 

O ensaio internacional, multicêntrico e randomizado que comparou 553 pacientes recém 

diagnosticados em fase crônica recebendo 400 mg de imatinibe com 553 pacientes recebendo 

o tratamento de escolha até então (α-IFN + baixas doses de citarabina), foi chamado estudo 

IRIS (International Randomized IFN vs STI571) e iniciou-se em junho de 2000 envolvendo 

177 centros de 16 países. Este estudo demonstrou que o imatinibe é significativamente 

superior no alcance de RHC, RCGM, RCGC, bem como na SLP em 18 meses (Tabela 5) (21). 

Foi permitido que pacientes trocassem de grupo devido à intolerância da droga ou falha do 

tratamento. Dos pacientes tratados com a combinação α-IFN+Ara-C, 57,5% mudaram-se para 

o grupo tratado com imatinibe, principalmente devido à intolerância. Em contraste, somente 

2% saíram do grupo tratado com imatinibe devido à intolerância. Imatinibe foi 

significativamente melhor tolerado que a combinação de drogas e os efeitos adversos foram 

os mesmos demonstrados nos estudos prévios (21). 

Além da eficácia superior, o imatinibe proporcionou aos pacientes uma melhor 

qualidade de vida (QdV) quando comparados com o grupo tratado com IFN+Ara-C até 

mesmo nos pacientes que recebiam IFN+Ara-C e que trocaram para o grupo que recebia 

imatinibe (95). 

A monoterapia com imatinibe confere maior probabilidade de respostas moleculares aos 

12 meses de tratamento que a combinação IFN+Ara-C. As RMM ocorreram em 39% do 

grupo tratado com imatinibe contrastando com apenas 2% do grupo tratado com IFN+Ara-C 

após 12 meses de tratamento (Tabela 5) (22).  

 

  

 



 51 

Tabela 5. Resultados dos estudos de fase III em pacientes com LMC tratados com imatinibe 

em comparação com pacientes tratados com IFN+Ara-C (21, 22). 

 Imatinibe 400 mg 
% 

Interferon + Ara-C 
% 

Respostas hematológicas completas* 95,3 55,5 

Respostas citogenéticas:    

Completas* 73,8 8,5 

Parciais 11,4 13,6 

Respostas moleculares maiores* , 12 meses 39,0 2,0 

Sobrevida livre de progressão*, 12 meses 98,5 93,1 
*Diferenças significativas com P < 0.001. 

 

 

1.12.4.4 Acompanhamento em longo prazo das respostas ao imatinibe 

 

1.12.4.4.1 Estudos de Fase II 

 

Kantarjian e colaboradores avaliaram ao longo de 45 meses os 261 pacientes com LMC 

em fase crônica tardia (tratamento iniciado após 1 ano de diagnóstico) tratados com 400 mg 

de imatinibe por dia após falha com o α-IFN. A SG estimada em 4 anos foi de 86%, as 

RCGM foram 73% (RCGC em 63%). As RMM cumulativas aos 4 anos foram estimadas em 

43% e as RMC em 26% (96). Comparado a um controle histórico de 251 pacientes similares 

tratados sem imatinibe, houve uma vantagem na sobrevida em 4 anos de 86% contra 43% (p < 

0,0001) (96).  

Na fase acelerada, a sobrevida aos 3 anos para pacientes que tiveram RCGM aos 3 

meses foi de 85% em comparação com 52% para os pacientes sem resposta citogenética. Em 

pacientes com seguimento médio de 40 meses, 65% alcançaram RCGM (52% de RCGC). A 

SLP e a SG aos 3 anos foram estimadas em 80% e 88%. Os pacientes que tiveram no mínimo 
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uma resposta citogenética menor aos 6 meses tiveram uma estimativa de sobrevida em 3 anos 

de 96% comparando com 86% para os pacientes com resposta citogenética mínima e 81% 

para os sem qualquer resposta citogenética. Na fase blástica, somente 14% permaneceram 

vivos em 3 anos (97).  

 

 

1.12.4.4.2 Estudos de Fase III 

 

Aos 60 meses de seguimento do estudo IRIS (98) as respostas continuam duráveis e os 

eventos tóxicos de graus 3 ou 4 diminuíram ao longo do tempo. A sobrevida livre de 

progressão às fases acelerada e blástica em 60 meses foi de 97% no grupo que obteve RCGC 

aos 12 meses (350 pacientes) e 93% no grupo que alcançou RCGP (86 pacientes) contra 81% 

naqueles que não tiveram RCGM (73 pacientes). A estimativa da SG aos 60 meses nos 

pacientes em fase crônica que receberam imatinibe como 1ª linha foi de 89%. Quando 

comparamos estes dados com a SG de 72% a 62% para os pacientes submetidos ao TCTH 

alogênico de baixo risco (escores de 0 a 2) pelos critérios do EBMT (82) e de 68% para os 

que receberam IFN + Ara-C em baixas dosagens no mesmo período de tempo (79), parece 

que, embora não curados, o uso do imatinibe de forma continuada oferece uma SG maior do 

que as outras modalidades terapêuticas.   

O grande problema na comparação da eficácia das drogas do estudo IRIS foi que se 

permitiu a troca entre os dois grupos e, atualmente, 60 meses depois, apenas 16 pacientes 

seguem recebendo α-IFN+Ara-C, enquanto 359 migraram para o grupo que recebeu 

imatinibe, 174 deles por resistência ao α-IFN (98). Kaeda e colaboradores (99) apresentaram 

uma análise sobre o impacto da utilização do imatinibe como 1ª ou 2ª linha nas respostas 

citogenéticas e moleculares dos pacientes do estudo IRIS. Os pacientes que passaram a 
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receber imatinibe em 2ª linha após intolerância ao IFN, têm a chance de obter RCGC e RMM 

semelhante a dos pacientes que o utilizaram como 1ª linha (99).  

Druker e colaboradores demonstraram ainda que a obtenção de uma RCGC, 

independentemente se alcançou ou não RMM, se acompanha de uma sobrevida livre de 

progressão à fase acelerada ou à fase blástica acima de 98% aos 60 meses de seguimento (98). 

A diferença naquele estudo foi significativa apenas entre os grupos que obtiveram e os que 

não obtiveram RCGC (p < 0,001). 

 

 

1.12.4.6 Uso de altas doses de imatinibe na fase crônica 

 

Alguns estudos demonstraram que maiores doses de imatinibe, entre 600 e 800 mg/dia 

induzem uma maior freqüência de respostas citogenéticas e moleculares que a dose padrão de 

400mg. Em um estudo de fase II envolvendo 36 pacientes com LMC em fase crônica após a 

falha ao α-IFN que receberam 600 a 800 mg/dia de imatinibe, Cortes e colaboradores 

demonstraram que 89% alcançaram RCGC e 41% dos pacientes alcançaram RMC em um 

período médio de 15 meses de seguimento. A toxicidade foi similar à dose padrão de 400 mg  

(100).  

Kantarjian e colaboradores avaliaram 114 pacientes com LMC recebendo imatinibe 

como 1ª linha e demonstraram que a dose de 400 mg duas vezes por dia proporciona 90% de 

RCGC, 63% de RMM e 28% de RMC após um período de seguimento de 15 meses 

(comparativamente, o estudo que avaliou pacientes nas mesmas condições em uso de doses de 

400 mg/dia demonstrou 74% de RCGC e 56% de RMM). As altas doses foram bem toleradas, 

mas induziram mielossupressão com maior frequência. A sobrevida estimada em 2 anos foi de 

94% (101).  
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1.12.4.7 Efeitos Adversos 

 

Imatinibe geralmente é bem tolerado. Embora os efeitos adversos sejam comuns, eles 

são geralmente leves ou moderados e raramente levam a descontinuação do tratamento. Os 

efeitos adversos são mais comuns à medida que a doença vai progredindo, refletindo o pior 

curso clínico destes pacientes. A toxicidade causada pelo imatinibe pode ser dividida em duas 

categorias: efeitos adversos hematológicos e não hematológicos. Nos ensaios clínicos de fase 

II, a interrupção do tratamento devido a efeitos adversos relacionados com o medicamento foi 

observada em 2% dos pacientes em fase crônica, cerca de 2% dos pacientes em fase acelerada 

em 5% dos pacientes em fase blástica (Tabela 4).  

 

 

1.12.4.7.1 Toxicidade Não Hematológica 

 

Os efeitos não hematológicos mais freqüentes são edema, náuseas, cãimbras, dor 

músculoesqueletal, rash cutâneo, diarréia, vômitos e mialgia (Tabela 6). 

 

a. Edema e retenção de líquidos. Cerca de 50% dos pacientes tratados com o imatinibe 

apresentam edema superficial, geralmente edema periorbital ou dos membros inferiores (102). 

Alguns casos mais severos de retenção hídrica tais como, efusão pleural e pericárdica, edema 

pulmonar, ascite e edema cerebral, foram descritos em < 5% dos pacientes nos estudos de fase 

II e em aproximadamente 1 a  3% nos estudos de fase III (16, 21).  

A evidência de edema periférico ou de ganho rápido de peso (retenção hídrica) deve ser 

tratada com diuréticos para evitar agraves, principalmente em pacientes com problemas 

cardíacos e renais. Os episódios de edema mais graves ocorrem com maior prevalência nas 
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fases avançadas da doença e necessitam de interrupção da terapia, redução da dose e/ou uso 

de diuréticos. Há uma correlação entre edema e a idade do paciente (>65 anos) e o sexo 

(feminino) (57, 102).  

b. Efeitos Gastrointestinais. Aproximadamente 40 a 60% dos pacientes em fase 

crônica apresentam náuseas, sobretudo se o imatinibe for ingerido com o estômago vazio. No 

entanto, são geralmente de intensidade leve (grau 1) e associadas à dose. Para aliviar as 

náuseas, o recomendado é ingerir o medicamento junto com a maior refeição do dia, visto que 

a ingestão de alimento não afeta a farmacocinética da droga. A divisão da dosagem diária de 

imatinibe em duas administrações junto com as refeições também pode ser útil no controle 

deste efeito adverso. Se o enauseamento retornar apesar destas medidas, uma medicação 

específica pode ser eficaz. As náuseas e as dores abdominais relatadas por alguns pacientes 

provavelmente são provocadas pelos efeitos irritativos locais do imatinibe. A diarréia leve, 

também um relato comum, é causada pela irritação local  e também está associada à dose (57, 

102).  

c. Reações dermatológicas. Entre 31 a 44% dos pacientes manifestam reações cutâneas 

durante a administração do imatinibe. A maioria destas reações são rashs generalizados de 

intensidade leve a moderada (graus 1 e 2), autolimitados, e respondem aos anti-histamínicos 

ou aos corticóides. As lesões de pele são a razão mais freqüente para a descontinuação 

permanente da terapia com imatinibe, embora os pacientes que estejam respondendo bem 

devam tentar manter o tratamento o máximo possível (57, 102). As reações cutâneas também 

são associadas à dose e ao sexo feminino. Em alguns casos, mudanças na pigmentação da pele 

e escurecimento do cabelo foram relatados, provavelmente refletindo a ação do imatinibe nos 

melanócitos que expressam o c-kit (103). 

d. Artralgias, mialgias e dores ósseas. As queixas de dor musculoesqueletal, cãimbras, 

mialgias e artralgias são reações freqüentes, afetando aproximadamente um terço dos 
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pacientes e raramente podem ser graves a ponto de levar a descontinuação do tratamento. As 

cãimbras musculares respondem bem aos suplementos de cálcio, magnésio ou quinina (57, 

102). 

  e. Toxicidade hepática. A toxicidade hepática é relativamente incomum, porém é 

fundamental o acompanhamento periódico através dos exames laboratoriais de função 

hepática. A leve elevação das transaminases é uma manifestação freqüente em pacientes 

tratados com imatinibe, embora níveis elevados de bilirrubina também possam ser observados 

(Tabela 7). A causa da elevação das transaminases não é conhecida até o momento, embora 

pareça ser devido à hipersensibilidade mediada pela ação tóxica da droga nos hepatócitos, 

visto que o imatinibe é metabolizado principalmente por via hepática através de isoenzimas 

do citocromo P-450. Estes níveis aumentados das transaminases aparecem geralmente durante 

os primeiros 2 a 3 meses de terapia e se resolvem pela interrupção do tratamento em 

aproximadamente 14 a 21 dias após a retirada, em alguns pacientes (57, 102). Pacientes com 

disfunção hepática leve, moderada ou grave devem receber uma dose máxima de 400 mg/dia. 

 

 

1.12.4.7.2 Toxicidade Hematológica 

 

A mielossupressão pode significar toxicidade às células hematopoéticas normais ou 

refletir a evolução da doença. Durante a fase crônica, é mais comum em pacientes em 

tratamento com imatinibe após falha ao α-IFN do que em pacientes que o receberam como 

tratamento de 1ª linha assim que diagnosticados. Entretanto, a frequência de mielossupressão 

é maior em pacientes nas fases avançadas da doença, provavelmente devido à menor 

quantidade de células Ph(-) disponíveis para reestabelecer a hematopoese normal (104).  
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Na fase crônica, a neutropenia de graus 3 (contagem absoluta de neutrófilos < 

1.000/mm³) ou 4 (contagem absoluta de neutrófilos < 500/mm³) ocorreu em 36% dos 

pacientes e a trombocitopenia de graus 3 (plaquetas < 50.000/mm³) ou 4 (plaquetas< 

10.000/mm³), em 21%; na fase acelerada, 59% e 44%, respectivamente, e na fase blástica, 

64% e cerca de 63% (Tabela 7). A anemia em graus 3 ou 4 não é freqüente em pacientes 

tratados com imatinibe e pode ser tratada com eritropoetina (105). A neutropenia e a 

trombocitopenia em graus 3  ou 4 são associadas à dificuldade na obtenção de RCGM em 

pacientes em fase crônica (106).  

Embora a neutropenia de graus 3 ou 4 seja freqüente principalmente nas fases avançadas 

da LMC, as complicações por infecções são raras. Hemorragia gastrointestinal e no sistema 

nervoso central podem ocorrer, principalmente em pacientes com leucemia não controlada e 

plaquetas < 20.000/mm³. Os fatores de risco para mielossupressão nos pacientes tratados com 

imatinibe incluem fase da doença, hemoglobina baixa, história de citopenia pelo IFN e terapia 

prévia com bussulfan (102, 107). Os tratamentos de suporte que podem ser fornecidos 

incluem os fatores de crescimento mielóide (para tratar neutropenia) ou eritropoetina (para 

controlar a anemia) (28). Pode ser necessário interromper a terapia e/ou reduzir a dose. 
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Tabela 6. Efeitos adversos experimentados por mais de 10% dos pacientes no estudo IRIS 

(21, 108). 

 
 Todos graus 

 
Graus 3 ou 4 

 
Evento (% de pacientes) Imatinibe  

(n = 551) 
IFN + Ara-C 

(n = 533) 
Imatinibe  
(n = 551) 

IFN + Ara-C 

(n = 533) 
Edema superficial 55.5 9.2 0.9 0.6 
Náuseas 43.7 61.4 0.7 5.1 
Cãimbras musculares 38.3 11.1 1.3 0.2 
Dor musculoesqueletal 36.5 42.0 2.7 8.3 
Rash 33.9 25.0 2.0 2.3 
Fadiga 34.5 65.5 1.1 24.4 
Diarréia 32.8 41.7 1.8 3.2 
Enxaqueca 31.2 42.6 0.4 3.2 
Dor articular 28.3 39.6 2.4 7.3 
Dor abdominal 27.0 24.6 2.4 3.9 
Nasofaringite 22.0 8.3 0 0.2 
Mialgia 21.4 38.8 1.5 8.1 
Hemorragia 20.9 20.6 0.7 1.5 
Vômitos 16.9 27.4 1.5 3.4 
Dispepsia 16.2 9.2 0 0.8 
Dor faringolaríngea 16.0 13.3 0.2 0.2 
Tosse 14.5 22.3 0.2 0.6 
Vertigem 14.5 23.8 0.9 3.4 
Infecção no trato 
respiratório superior 14.5 8.3 0.2 0.4 

Ganho de peso 13.4 1.7 0.9 0.2 
Hipertermia 13.1 39.2 0.7 2.8 
Insônia 12.2 18.8 0 2.3 
Depressão 10.2 35.5 0.4 12.8 
Constipação 8.5 14.3 0.7 0.2 
Ansiedade 7.3 11.4 0.2 2.6 
Dispnéia 7.3 14.3 1.5 1.5 
Prurido 7.3 11.6 0.2 0.2 
Calafrios 7.3 33.8 0 0.8 
Sintomas semelhantes à 
influenza 7.1 18.6 0 1.1 

Suores noturnos 7.1 15.6 0.2 0.4 
Astenia 5.6 18.6 0.2 3.9 
Anorexia 5.3 31.7 0 2.4 
Alopécia 4.4 22.3 0 0.6 
Aumento de suor  3.6 14.8 0 0.4 
Perda de peso 3.1 17.1 0.2 1.3 
Estomatite 2.9 12.0 0 0.2 
Boca seca 2.2 10.3 0 0.2 
Inflamação de mucosa 0.7 10.3 0 3.2 
Período médio de acompanhamento de 19 meses.  
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Tabela 7. Anormalidades laboratoriais nos estudos clínicos de fase II. 

 Crise blástica 
mielóide  
(n = 260) 

% 

Fase acelerada 
 (n = 235) 

 
% 

Fase crônica, falha 
ao IFN  

(n = 532) 
% 

Graus de toxicidade Grau 3 Grau 4 Grau 3 Grau 4 Grau 3 Grau 4 

Variáveis hematológicas 
 Neutropenia 16 48 23 36 27 9 

 Trombocitopenia 30 33 31 13 21 <1 

 Anemia 42 11 34 7 6 1 

Variáveis bioquímicas 
 Elevação da 
creatinina 

1.5 0 1.3 0 0.2 0 

 Elevação das 
bilirrubinas 

3.8 0 2.1 0 0.6 0 

 Elevação da fosfatase 
alcalina  

4.6 0 5.5 0.4 0.2 0 

 Elevação da aspartato  
aminotrasferase (AST) 

1.9 0 3.0 0 2.3 0 

 Elevação da alanina 
aminotrasferase (ALT) 

2.3 0.4 4.3 0 2.1 0 

NOTA: Critérios Comuns de Toxicidade propostos pelo NCI/EUA (109): neutropenia (grau 3 ≥0.5-1.0 x 109/L, 
grau 4 <0.5 x 109L), trombocitopenia (grau 3 ≥10-50 x 109/L, grau 4 <10 x 109/L), anemia (hemoglobina ≥65-80 
g/L, grau 4 <65 g/L), elevação da creatinina (grau 3 > 3-6 x LSN, grau 4 > 6 x LSN), elevação das bilirrubinas 
(grau 3 >3-10 x LSN, grau 4 >10 LSN), elevação da fosfatase alcalina (grau 3 > 5 a 20 x LSN, grau 4 >20 x 
LSN),  elevação da AST ou ALT (grau 3 >5 a 20 x LSN, grau 4 >20 x LSN). LSN, limite superior de 
normalidade. 

 

 

1.12.4.8 Imatinibe e o Transplante de Células Tronco Alogênico 

 

Nos países desenvolvidos, quase todos os pacientes recebem imatinibe como terapia de 

1ª linha, o que tornou relevante a preocupação se o tratamento prévio com imatinibe pode 

aumentar o risco de morbidade e mortalidade associada a um transplante subseqüente. 

Shimone e colegas demonstraram em pacientes em fase blástica ou LLA Ph(+), a indução de 

uma segunda fase crônica pelo imatinibe permite o transplante em um status mais favorável, 
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parece seguro, não está associado a adicionais complicações relacionadas ao transplante e 

pode ser associado com ILD (110).  

Ao longo dos últimos anos, a ILD transformou-se na terapia padrão para os pacientes 

com LMC que recaíram após o TCTH. Estudos indicam que o imatinibe também pode ser 

empregado para controlar a LMC nos pacientes que recaíram em fase crônica após o TCTH 

alogênico sendo capaz de induzir nestes pacientes respostas citogenéticas rápidas e duráveis e 

além disto prevenir contra o surgimento de DECH. Sendo assim, aconselha-se que o imatinibe 

seja avaliado como uma alternativa ou administrado em conjunto com a ILD (111).  

Em um estudo envolvendo 128 pacientes tratados com imatinibe após a recaída ao 

TCTH, as taxas de RCGC foram de 58% na fase crônica, 48% na fase acelerada, e 22% na 

crise blástica, com resposta molecular completa em 26% do total dos pacientes (112).  

 

 

1.12.4.9 Resistência ao Imatinibe  

 

A resistência ao imatinibe pode ser definida como primária (ausência de resposta) ou 

secundária (perda de resposta) (Quadro IV) e ocorre devido à fatores BCR-ABL 

independentes ou fatores BCR-ABL dependentes (20).  

Cerca de 5% e 15% dos pacientes apresentam, respectivamente, resistência primária 

hematológica e citogenética ao imatinibe (21). A resistência primária geralmente deve-se aos 

mecanismos BCR-ABL independentes e é dependente da dose, ou seja, geralmente é revertida 

pelo aumento da dosagem para 600 ou 800 mg. No entanto, cerca de 10% dos pacientes ainda 

apresentam resistência primária apesar da dose mais elevada  (101, 113). 
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Quadro IV. Definição de resistência ao imatinibe (61). 

Primária Adquirida 
Perda da resposta hematológica completa 

Perda da resposta citogenética completa 

Ausência de resposta hematológica completa 
em 3 meses após o início do tratamento com 
no mínimo 300 mg/dia 

Aumento de 30% ou mais no número de 
células Ph(+) ao cariótipo em um intervalo de 
3 meses ou mais Ausência de no mínimo uma resposta 

citogenética menor após 3 meses de tratamento 
com no mínimo 400 mg/dia Aquisição de novas anormalidades 

citogenéticas no clone Ph(+) 
Ausência de uma resposta citogenética maior 
após 6 meses de tratamento com no mínimo 
400 mg/dia 

Aumento na razão BCR-ABL/gene controle 
de um log ou mais em análises seriadas de 
pacientes em RCGC  

Ausência de uma resposta citogenética 
completa após 12 meses de tratamento com no 
mínimo 400 mg/dia 

 

 
 
Os fatores BCR-ABL independentes incluem a evolução clonal e a superexpressão da 

proteína codificada pelo gene de resistência à drogas-múltiplas (MDR1). Também pode 

ocorrer modificação enzimática do imatinibe pela enzima P450 no fígado ou uma maior 

produção de albumina e a alfa-1 glicoproteína ácida às quais o imatinibe se liga em 

aproximadamente 95%, podendo neutralizar a atividade ou diminuir a biodisponibilidade da 

droga (113, 114).  

Os fatores BCR-ABL dependentes geralmente causam resistência secundária e os mais 

comuns são: (1) mutações de ponto do domínio quinase da BCR-ABL intervindo na ligação 

do imatinibe ao seu alvo na proteína, (2) amplificação da proteína BCR-ABL e (3) 

superexpressão do gene BCR-ABL.  

A frequência dos pacientes com resistência ao imatinibe devido a alguma mutação de 

ponto no domínio quinase do BCR-ABL é de 42% a 90%. Inúmeras mutações diferentes já 

foram descritas e há uma variação entre elas no grau de resistência (113, 115, 116).  
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Para tentar contornar a resistência ao imatinibe, Kantarjian e colaboradores aumentaram 

a dosagem diária de imatinibe nos pacientes em fase crônica com resistência primária ou 

secundária, para 600 ou 800 mg diários. Cerca de 65% dos 20 pacientes com resistência 

hematológica alcançaram RHC ou RHP. Dentre os 34 pacientes com resistência citogenética, 

56% alcançaram RCGM. Apesar de alguns pacientes não suportarem os fortes efeitos 

adversos e terem de reduzir a dose para 600 ou 400 mg, o estudo demonstrou que altas doses 

de imatinibe pode melhorar ou reinduzir respostas hematológicas ou citogenéticas em 

pacientes com LMC resistentes ao imatinibe em doses de 400 mg diárias (117).  

Atualmente as pesquisas têm se voltado ao desenvolvimento de novas drogas capazes de 

combater os clones BCR-ABL resistentes ao imatinibe que têm o objetivo de eliminar todas 

as evidências de resistência. Os inibidores de tirosino quinases de segunda geração BMS-

354825 (dasatinibe) e AMN107 (nilotinibe), são potentes inibidores alternativos da proteína 

BCR-ABL com excelente atividade contra vários tipos de mutação no domínio quinase BCR-

ABL de pacientes resistentes, exceto da mutação T315I que foi associada a pior prognóstico 

(118, 119). Por sua vez, a NSC-680410 (adafostina) também tem atividade in vitro sobre 

várias mutações, incluindo a mutação T315I (120, 121).  

 

 

1.13 FATORES PROGNÓSTICOS 

 

Há vários fatores prognósticos envolvidos na freqüência das respostas ao imatinibe e na 

durabilidade das mesmas, entre eles, fase da doença no início do tratamento, leucocitose, 

escores de risco (critérios de Sokal e de Hasford), % de células Ph+, a resistência 

hematológica ou citogenética ao α-IFN, surgimento de evolução clonal citogenética ao longo 

do tratamento, mutações e mielossupressão. Abaixo detalharemos alguns dos principais 

fatores prognósticos. 
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1.13.1 Escores de Risco 

 

O grau de risco pode ser calculado pelo método Sokal (23) ou pelo método de Hasford 

(24) (Tabela 8) e prediz a resposta citogenética ao imatinibe na dose de 400 mg. O estudo 

IRIS demonstrou que o método de Sokal está bem correlacionado com a probabilidade de 

pacientes em tratamento com imatinibe alcançarem RCGC. Houveram 76% de RCGC em 

pacientes com baixo grau de risco, 67% em risco intermediário e 49% de RCGC em pacientes 

de alto risco após 12 meses de tratamento com 400mg/dia (p < 0,001) (22). Além disto, o 

escore de risco de Sokal também pode predizer a remissão molecular e a sobrevida. Aos 12 

meses, RMM ocorreram em 66% e 45% nos pacientes de risco baixo e intermediário, em 

comparação com 38% nos de alto risco (p = 0,007) (22). Um estudo posterior do grupo IRIS 

demonstrou que a sobrevida aos 42 meses foi de 94% e 91% para pacientes com risco baixo e 

intermediário, em comparação com 84% para os pacientes com alto risco (p < 0,001) (122).  

 

 

1.13.2 Alcance de Respostas Citogenéticas Maiores 

 

Este é o mais importante fator associado à resposta. Quanto mais rápido o alcance de 

respostas citogenéticas após o início do tratamento com imatinibe, melhor é o prognóstico em 

longo prazo, maior a SLP e a SG (102, 122-124). Se o paciente não alcança nenhuma resposta 

citogenética aos 3 meses, ele ainda tem 50% de chance de alcançar uma resposta citogenética 

completa mais tarde. Se o paciente permanecer com 100% de células Ph(+) aos 6 meses de 

tratamento ou mais, há 9 a 13% de chance de conseguir RCGM mais tarde, e somente 0 a 4% 

de chance de  conseguir uma RCGC (124). Entretanto, RCG menor aos 3 a 12 meses de 
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tratamento foi associada com altas freqüências de  RCGM (68 a 83%)  e de RCGC (35 a 54%) 

(124).  

 

Tabela 8. Probabilidade de risco para pacientes com LMC em fase crônica de acordo com os 

critérios de Sokal e de Hasford. 

   
 

  Critério de Sokal  
(23) 

 

  Critério de Hasford  
(24) 

 Idade 0.116 x (idade - 43.4) 0.666 quando ≥ 50 anos 

Baço, em cm abaixo do 
rebordo costal, distância 
máxima 0.0345 x (baço - 7.51) 0.042 x baço 

 Contagem de plaquetas,  
 x 109/L  

0.188 x [(contagem de 
plaquetas ÷ 700)2 - 0.563] 

1.0956 quando contagem de 
plaquetas ≥1500 x 109/L 

 Blastos no sangue, %  0.0887 x (blastos - 2.10) 0.0584 x blastos 

 Basófilos no sangue, %   NA 0.20399 quando basófilos >3% 

 Eosinófilos no sangue, %  NA 0.0413 x eosinófilos 

      Escore de Risco        

      Baixo  < 0.8 ≤780 

      Intermediário   0.8-1.2 781-1480 

      Alto > 1.2 > 1480 

O critério de Sokal foi estabelecido baseado em pacientes tratados com quimioterapia convencional. O risco 
segundo Hasford e colaboradores foi definido com base no estudo de pacientes tratados com terapias baseadas 
em α-IFN.  Os critérios acima devem ser considerados ao diagnóstico, antes de qualquer tratamento. O cálculo 
de Hasford é expresso como o total x 1000.  

 

Aos 60 meses de seguimento do estudo IRIS, o grupo de pacientes que recebeu 

imatinibe e que alcançou RCGC ou RCGP aos 12 meses obteve uma sobrevida livre de 

progressão a fases acelerada ou blástica estimada em 93% e 97% (p = 0,20), respectivamente, 

com diferença significativa dos pacientes que não alcançaram RCGM que obtiveram 81% de 

sobrevida livre de progressão às fases acelerada ou blástica (p<0,001) (98).  
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1.13.3 Alcance de Respostas Moleculares 

 

O alcance de respostas moleculares durante o tratamento com imatinibe também é um 

importante fator prognóstico. Uma diminuição nos níveis de transcritos BCR-ABL aos dois 

meses é preditivo de resposta citogenética maior aos 6 meses (125).  

Os pacientes que alcançaram RCGC e RMM em 12 meses de tratamento tiveram 100% 

de sobrevida livre de progressão às fases acelerada e blástica aos 42 meses, comparado com 

os pacientes que alcançaram RCGC mas não RMM, que tiveram somente 95% de SLP, e 91% 

para os pacientes que não alcançaram RCGC (p=0,0013) (122).  Aos 60 meses de tratamento, 

estima-se que 85% dos pacientes alcancem RMM em comparação com 59% aos 2 anos (99). 

 

 

1.13.4 Alterações Citogenéticas Adicionais 

 

A evolução clonal (EC) é definida pela aquisição de anormalidades citogenéticas 

adicionais além do cromossomo Ph, vistas pelo menos em duas metáfases e é uma variável 

associada ao prognóstico adverso durante a terapia. O surgimento de EC ao longo do 

tratamento é considerado por muitos como característica da fase acelerada, mas não está 

definido se sua presença ao diagnóstico é uma característica de prognóstico adverso.  

Nos pacientes em fase blástica, a EC é associada com uma pior SG e nos pacientes em 

fase acelerada, é associada com uma pior SLP, enquanto não há correlação entre a EC e 

RCGM nos pacientes em fase crônica tardia, tratados previamente com o α-IFN (26, 81).  

Foi analisado o impacto da presença de evolução clonal em 71 pacientes em fase 

acelerada tratados com 600 mg de imatinibe. Dos pacientes classificados como estando em 

fase acelerada, 15 pacientes apresentaram somente a evolução clonal como critério, 32 
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tiveram outras características porém sem evolução clonal e 24 demonstraram outras 

características de fase acelerada além da evolução clonal. Respectivamente, as RCGM em 

cada subgrupo foram de 73%, 31% e 12.5% e as respostas citogenéticas completas, 60%, 31% 

e 8%. A frequência estimada de falha do tratamento em 1 ano foi vista em 0% nos pacientes 

somente com evolução clonal comparado com 31% nos que tiveram outras características da 

fase acelerada e 69% dos que tiveram os 2 casos. Após 1 ano, a SG foi respectivamente de 

100%, 85% e 67.5% (26). Para pacientes em fase crônica inicial que apresentam EC 

recomenda-se o tratamento com 600 mg de imatinibe diariamente (81). A deleção do 

cromossomo 9q+ (del9q+) durante o tratamento para LMC é uma EC freqüente e foi 

associada com menos RHC, menos RCGC, e uma SLP mais curta em pacientes em fase 

crônica tardia e em pacientes nas fases acelerada e blástica, mas isto não foi confirmado 

(126).  

É provável que EC seja um marcador de instabilidade genômica que predispõe ao 

surgimento de mutações. Há uma associação significativa entre EC e detecção de mutações no 

domínio quinase BCR-ABL (127). 

 

 

1.13.5 Mielossupressão  

 

A mielossupressão, recentemente, foi considerada um fator prognóstico adverso para o 

alcance de resposta citogenética e ocorre devido à evolução da doença ou à toxicidade do 

tratamento. A mielossupressão de graus 3 ou 4 foi associada com menos RCGM (58% no 

grupo que teve mielossupressão de graus 3 ou 4, comparado com 75% nos que tiveram graus 

menores) e RCGC (36% e 63%, respectivamente), principalmente se durou mais que 2 

semanas. Análises multivariadas demonstraram que a contagem de plaquetas antes do 
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tratamento e as reduções de dose ou interrupções no tratamento decorrentes da toxicidade 

também são fatores adversos associados com a resposta (106).  

 

 

1.14 MONITORANDO O TRATAMENTO COM IMATINIBE EM FASE 

CRÔNICA 

 

A recomendação proposta em setembro de 2006 pelo grupo European Leukemia 

Network (ELN), composto por 237 cientistas de 22 países, para avaliação da resposta 

hematológica é a realização de hemogramas com contagem de plaquetas a cada 2 semanas até 

que seja alcançada e confirmada uma RHC e após, a cada 3 meses no mínimo para 

acompanhar a evolução. Para análise das respostas citogenéticas, o grupo ELN recomenda a 

avaliação pelo cariótipo convencional de células da MO antes do início do tratamento e pelo 

menos a cada 6 meses até que uma RCGC seja alcançada e confirmada. Depois disto, realizar 

análise citogenética a cada 12 meses. Para acompanhar a evolução da resposta molecular, o 

grupo aconselha realizar RT-PCR quantitativa a cada 3 meses e investigar mutações através 

de análises mutacionais em caso de falha, resposta subótima ou quando há aumento dos níveis 

de transcritos BCR-ABL. Uma vez que uma RMM seja atingida e confirmada, a análise 

citogenética pode ser executada menos freqüentemente, dependendo dos achados clínicos, 

hematológicos e moleculares (28).  

A resposta ótima é definida como: alcance de uma RCGM aos 6 meses; uma RCGC aos 

12 meses; e, uma RMM aos 18 meses (27). O grupo ELN subclassificou a resposta ao 

tratamento em tempos diferentes do ideal como “falha ao tratamento”, “resposta subótima” e 

“em alerta” (Tabela 9). Falha significa que o tratamento com imatinibe na dose atual já não é 

satisfatório, e beneficiar-se-iam com outros tratamentos. Resposta subótima indica que o 
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paciente pode continuar o tratamento com imatinibe mas que o resultado em longo prazo 

provavelmente não será ótimo. “Em alerta” significa que o paciente deve ser monitorado com 

muito cuidado e poderá se tornar elegível para outros tratamentos (28). 

 

Tabela 9. Definição de falha da resposta, respostas ótimas, subótimas e respostas “em alerta” 

para pacientes com LMC em fase crônica em tratamento com imatinibe 400mg/dia (27, 28). 

Momento Falha Resposta Subótima “Em alerta” 

Diagnóstico NA NA del9q+, EC em 
células Ph+ 

3 meses após 
o diagnóstico 

Nenhuma resposta 
hematológica (doença 
estável ou em 
progressão) 

Nenhuma RHC NA 

6 meses após 
o diagnóstico 

RHP, nenhuma RCG 
(Ph+ > 95%) 

RCG menor ou mínima 
(Ph+ 35–95%) NA 

12 meses após 
o diagnóstico 

Menos que RCGP (Ph+
> 35%) 

RCGP (1–35% Ph+) ou
menos Menos que RMM 

18 meses após 
o diagnóstico Menos que uma RCGC

RCGC sem RMM (< 3 
log ↓ em transcritos 
BCR-ABL) 

NA 

A qualquer 
momento 
 

Perda de RHC*; perda 
de RCGC†; mutação 
 

EC em células Ph+; 
perda de RMM; 
mutação 

Qualquer  no n° 
de transcritos; EC 
em células Ph+ 

NA, não aplicado; *A ser confirmada em duas ocasiões, exceto se associada a progressão à fase acelerada ou 
blástica; †A ser confirmada em duas ocasiões, exceto se associada a perda de RHC ou progressão à fase 
acelerada ou blástica.  

 

 

1.15 TRATAMENTO ATUAL DA LMC 

 

 Nos EUA e na Europa, imatinibe 400 mg/dia é o tratamento de 1ª linha para pacientes 

recém diagnosticados em fase crônica. Imatinibe 600 mg é o tratamento de escolha para os 

pacientes em fase acelerada e blástica da LMC. 
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Sugeriu-se que os pacientes classificados como baixo risco por Sokal ou Hasford e de 

baixo risco para o transplante segundo os critérios EBMT devam ser transplantados sem 

tratamento prévio com imatinibe. O mesmo foi sugerido para crianças não obstante seu escore 

de Sokal. Sendo assim, aos pacientes de baixo risco para o transplante, por exemplo pacientes 

jovens com doador relacionado HLA-compatível, devem ser informados das vantagens e 

desvantagens de cada um dos tratamentos (Tabela 2) e assim fazer a opção de escolha (28).  

Para pacientes de alto grau de risco Sokal ou Hasford e um baixo risco para o 

procedimento de acordo com os critérios EBMT (Tabela 1) a escolha entre imatinibe e o 

transplante alogênico deve ser discutida. Provavelmente o transplante seja a melhor opção, 

pois é a única opção curativa, mas não há sentido em negar ao paciente a terapia com 

imatinibe visto que as respostas ao imatinibe podem reforçar ou contradizer a indicação para o 

transplante alogênico.  

Nos casos graves de toxicidade, o tratamento com imatinibe deve ser suspenso e as 

opções passam a ser o transplante alogênico, α-IFN ou α-IFN+Ara-C ou os novos agentes. Em 

caso de falha (Tabela 9) a escolha deve ser o transplante alogênico ou o escalonamento de 

doses para 600 ou 800 mg/dia, contando que o paciente não tenha tido problemas em tolerar 

imatinibe e que a resistência ao imatinibe não tenha sido devido a mutações BCR-ABL que 

induzem insensibilidade ao imatinibe.  

No caso de haver resposta subótima (Tabela 9) a primeira escolha deve ser o 

escalonamento da doses para 600 ou 800 mg/dia, que será eficaz em 30 a 50% dos pacientes, 

desde que o paciente tolere o imatinibe (28, 81). Outras possibilidades são o tratamento com 

um inibidor alternativo da quinase BCR-ABL ou a adição de α-IFN, Ara-C ou HU. 

Finalmente, a opção TCTH pode ser considerada em pacientes elegíveis. É óbvio que o 

julgamento clínico é crítico para a tomada destas decisões (128). 
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Para os pacientes que se enquadram segundo a Tabela 9 no grupo dos “em alerta” o 

tratamento padrão ainda é imatinibe 400 mg, mas devem ser continuamente monitorados pois 

a qualquer momento podem se tornar eleitos para o escalonamento de doses de imatinibe, 

transplante ou para o uso de novos agentes (28).  

O controle periódico do paciente se dá pelo exame físico, hemograma com contagem de 

plaquetas, mielograma e citogenética com contagem de cerca de 20 células em metáfase em 

aspirado de medula óssea. O hemograma completo é o exame mais importante para o 

acompanhamento do paciente sendo que permite avaliar uma possível progressão da doença e 

também serve para o monitoramento da toxicidade hematológica (mielossupressão). As 

análises bioquímicas mais frequentemente solicitadas são bilirrubinas e transaminases, para o 

controle de toxicidade hepática, e creatinina, para o controle da toxicidade renal (81). 

 

 

1.15.1 Tratamento da LMC no Brasil 

 

No Brasil, o Ministério da Saúde é quem instituiu através da Portaria nº. 431, de 3 de 

outubro de 2001, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o tratamento da Leucemia 

Mielóide Crônica, onde constam as normas terapêuticas a serem adotadas pelos Serviços de 

Saúde Pública do país (129).  

O tratamento com HU deve ser iniciado assim que diagnosticada a LMC, para o 

imediato controle hematológico e proceder tipagem HLA-DR nos pacientes com esta 

indicação (129). 

O tratamento de 1ª linha para a LMC em fase crônica no Brasil é o α-IFN em 

monoterapia ou em associação (129). O imatinibe está indicado como tratamento de 2ª linha 

aos pacientes que interromperam o IFN pelos motivos descritos a seguir: ausência de RHC 
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dentro de 3 meses; ausência de RCGM após um ano de uso α-IFN; perda de RHC ou RCGM;  

progressão  da doença; falta de aderência ao tratamento; graus de toxicidade 3 ou 4 de acordo 

com Critérios Comuns de Toxicidade (109)  e, capacidade funcional do doente em graus de 

fadiga 3 ou 4 pelo Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) (Tabela 11) .  

O imatinibe deve ser considerado o tratamento de 1ª linha se a apresentação inicial da 

LMC for a fase acelerada ou blástica, em doses diárias de 600 mg (129).  

 

Tabela 10. Níveis de Capacidade Funcional – ECOG. 

NÍVEL DESCRIÇÃO 
0 Completamente ativo e capaz de realizar sem restrições todas as atividades que 

realizava antes da doença.  
1 Realiza atividades fisicamente extenuantes com restrições; porém deambulante e 

capaz de realizar tarefas leves ou de natureza sedentária (por exemplo, tarefas 
domésticas leves, trabalho de escritório, etc.).  

2 Deambulante por mais de 50% das horas em vigília e capaz de cuidar de si 
mesmo; porém incapaz de realizar atividades profissionais.  

3 Capacidade limitada a apenas cuidar de si mesmo; acamado ou sentado por mais 
de 50% das horas em vigília.  

4 Completamente incapaz. Não consegue cuidar de si mesmo. Acamado ou sentado 
todo o tempo.  

 
 
 
 

Tabela 11. Graus de Fadiga 3 e 4 com Base nos Critérios de Graduação do ECOG. 

GRAU DESCRIÇÃO 
3 Perda de dois ou mais níveis do ECOG ou Perda da capacidade de realização de 

algumas atividades. 
4 Acamado ou Incapacitado. 

 
 
 

 

1.16 AJUSTE DE DOSE DE IMATINIBE  

 

A dose apropriada de imatinibe varia conforme a fase. Na LMC em fase crônica a dose 

padrão tanto para pacientes que falharam ao α-IFN quanto para pacientes recém 
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diagnosticados é de 400 mg ao dia. Na fase acelerada e na crise blástica, a dose recomendada 

é de 600 mg ao dia, em dose única, ou 400 mg após o café da manhã + 200 mg durante o 

jantar (129). As doses habituais podem ser aumentadas ou diminuídas de acordo com a 

necessidade e com a fase da doença. 

 

 

1.16.1 Como consequência de resistência ou perda de respostas 

 

O aumento da dose de imatinibe em pacientes em fase crônica de 400 mg para 600 mg 

pode ser indicado para os pacientes que não alcançaram RHC aos 3 meses, para aqueles que 

não alcançaram uma RCGM aos 12 meses de tratamento, para aqueles que perderam resposta 

hematológica ou citogenética que havia sido alcançada (vide critérios de resistência e perda 

das respostas no quadro I) e no advento da progressão da doença às fases aceleradas. Vale 

ressaltar que a dose só pode ser aumentada na ausência de qualquer reação adversa grave 

relacionada à dose de imatinibe (16).  

A dose para a fase acelerada e blástica pode ser aumentada de 600 mg/dia para 800 

mg/dia, se não houver evidência de resposta hematológica após 4 semanas de tratamento; se 

não houver uma RHC em 2 meses ou se foi observado recaída após uma RHC. A ausência de 

resposta citogenética não interfere na dosagem da fase blástica (129). 

 

 

1.16.2 Como consequência do surgimento de toxicidade 

 

1.16.2.1 Toxicidade Não Hematológica 
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Se ocorrerem efeitos tóxicos não hematológicos de grau 2 de acordo com Critérios 

Comuns de Toxicidade propostos pelo National Cancer Institute/EUA (109) e não se 

resolverem espontaneamente durante o tratamento, deve-se proceder a interrupção do 

imatinibe até os efeitos se encontrem dentro dos graus 1 ou 0 e recomeçar, então, na dose 

original. Se os efeitos tóxicos de grau 2 recorrerem, o tratamento deve ser interrompido 

novamente até melhorarem e, após, recomeçar com dose reduzida (16). 

Se ocorrerem efeitos tóxicos não hematológicos de grau 3 ou 4 (reações adversas 

graves), a terapia deve ser interrompida até que os efeitos regridam para os graus 1 ou 0 e 

então, recomeçar com dose diária menor que a habitual (16, 129). 

Caso ocorra aumento dos níveis de bilirrubina > 3 x o limite superior normal (LSN) ou 

dos níveis de transaminases hepáticas > 5 x LSN (graus de toxicidade 3 ou 4), o tratamento 

com imatinibe deve ser descontinuado até que os valores retornem ao grau 1, ou seja, 

bilirrubina < 1,5 x LSN e transaminases < 2,5 x LSN. O tratamento com imatinibe poderá 

então continuar numa dose diária menor, reduzindo-se a dose de 400 mg para 300 mg ou a 

dose de 600 mg para 400 mg. Se não houver recorrência em 6 a 12 semanas, considerar o 

retorno para a dose inicial, sempre monitorando qualquer alteração. Se houver recorrência 

durante este período, descontinuar a terapia (102, 128).  

 

 

1.16.2.2 Toxicidade Hematológica 

 

Imatinibe deve ser interrompido se ocorrer neutropenia em graus 3 (contagem absoluta 

de neutrófilos < 1.000/mm³) ou 4 (contagem absoluta de neutrófilos < 500/mm³) e/ou 

trombocitopenia em graus 3 (plaquetas < 50.000/mm³) ou 4 (plaquetas < 10.000/mm³). 

Quando a citopenia se recuperar até os graus 1 ou 2 (neutrófilos ≥ 1.500/mm³ e as plaquetas ≥ 
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75.000/mm³), imatinibe pode ser recomeçado na mesma dose (se o tratamento não foi 

interrompido por mais que 2 semanas) ou proceder a redução da dose para 300 mg/dia (se a 

interrupção foi maior que 2 semanas) (16). Se houver recorrência, repetir a interrupção e 

reiniciar imatinibe em dose de 300 mg. Doses menores que 300 mg não devem ser 

empregadas (16).  

Nas fases acelerada e blástica a citopenia de grau 4 geralmente está relacionada à 

própria leucemia, nestes casos recomenda-se continuar a terapia na mesma dose apesar da 

citopenia (128). Se a citopenia ocorrer após pelo menos 1 mês de tratamento e não estiver 

relacionada à leucemia, reduzir a dose de imatinibe para 400 mg. Se persistir por 2 semanas, 

reduzir para 300 mg e se persistir por 4 semanas e ainda assim não estiver relacionada à 

leucemia, suspender o imatinibe até os neutrófilos estarem ≥ 1.000/mm³ e as plaquetas 

estiverem ≥ 20.000/mm³, depois, reiniciar o tratamento com dose de 300 mg. 

 

 

1.17 DESCONTINUAÇÃO DO IMATINIBE 

 

Um paciente em RMC pode ter em torno de 1 milhão de células leucêmicas em sua MO 

sem que estes sejam detectáveis pelos ensaios mais sensíveis atualmente disponíveis (Figura 

5). Na descontinuação do tratamento, estas células leucêmicas residuais podem sofrer 

expansão na ausência de imatinibe (28, 130). 

Há poucos estudos sobre a descontinuação do imatinibe em pacientes em RMC. Um 

deles, envolveu 23 pacientes que descontinuaram o tratamento, 12 deles tratados com 

imatinibe depois da recaída ao TCTH alogênico. Todos tiveram aumento na quantidade de 

transcritos BCR-ABL, com exceção de 3 pacientes (dos que se submeteram a TCTH) e 53% 
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dos pacientes apresentaram recaída citogenética. O reinício do tratamento reinduziu respostas 

moleculares em todos os pacientes (130).  

O estudo mais recente até o momento foi realizado por um grupo francês que avaliou a 

descontinuação do tratamento com imatinibe durante 2 anos em 12 pacientes que alcançaram 

RMC. Seis pacientes perderam a resposta molecular em até 6 meses de descontinuação. Os 

outros 6 pacientes continuavam em RMC com níveis indetectáveis de transcritos BCR-ABL 

após um período médio de 18 meses. As recaídas aos 6 meses de descontinuação 

possivelmente refletem a cinética das células leucêmicas residuais não detectadas pela técnica 

molecular (131). Sendo assim, as recomendações são que o imatinibe não deva ser 

descontinuado, até se saber mais sobre a estabilidade da RMC na ausência de tratamento.  

 

Figura 5. Relação aproximada entre a resposta e o número de células 

leucêmicas (28). 

 
Quando o paciente alcança uma RCGC o número de células leucêmicas residuais 
pode ser detectado somente por técnicas moleculares, que são capazes de 
quantificar os transcritos BCR-ABL. No entanto, apesar da elevada sensibilidade 
das técnicas moleculares atuais que podem detectar 1 célula leucêmica em mais de 
1 milhão de células normais, nenhum método é capaz de assegurar que não 
restaram transcritos residuais a níveis extremamente baixos. Por esta razão, o 
termo “resposta molecular completa” pode ser interpretado erroneamente como 
cura completa da doença. O termo “transcritos BCR-ABL indetectáveis” pode ser 
mais apropriado para descrever esta situação.  
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2      JUSTIFICATIVA 

 

 

Este estudo de coorte retrospectivo avaliará o perfil do tratamento com mesilato de imatinibe 

em uma população extremamente heterogênea de pacientes de um Hospital Público do Sul do 

Brasil atendidos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), à parte de qualquer ensaio clínico, e 

verificará através das respostas encontradas e análises de sobrevida, se o tratamento com imatinibe 

justifica o alto investimento feito pelo SUS.  
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3      OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste estudo de coorte retrospectivo é acompanhar a evolução dos 

pacientes em tratamento com imatinibe no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) em 

um seguimento de 18 meses desde o início da terapia com este fármaco, através de consultas 

aos prontuários dos pacientes.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir as características, ao diagnóstico, dos pacientes submetidos ao tratamento com 

imatinibe; 

2. Avaliar a incidência das respostas hematológicas e citogenéticas e a sobrevida livre de 

progressão nas fases crônica e acelerada da LMC aos 18 meses de tratamento com imatinibe; 

3. Avaliar a sobrevida global dos pacientes que iniciaram o tratamento com imatinibe nas 

fases crônica, acelerada e blástica da LMC, aos 18 meses de tratamento. 

3. Avaliar a freqüência dos efeitos adversos causados pelo imatinibe; 

4. Verificar se os resultados justificam o alto investimento feito pelo SUS na aquisição 

deste medicamento. 
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ABSTRACT 

Objectives: The imatinib mesylate is a molecule developed to block the BCR-ABL 

oncoprotein active site, responsible for the chronic myeloid leukemia (CML). Our purpose 

was to describe the therapeutic response and the evolution of the patients with CML in 

treatment with imatinib attended by the Brazilian Public Health System (SUS) in a public 

hospital in the South part of Brazil. 

Methods: This retrospective cohort study followed the evolution of adult patients with 

CML in relation to the hematologic and cytogenetic responses, progression-free survival 

(PFS), overall survival (OS) and toxic effects in 18 months of treatment with imatinib. 

Results: A total of 81 patients were assessed. Imatinib induced a complete hematologic 

response in 83.3% of the patients in the early chronic phase, 92.8% in late chronic phase and 

in 60.0% of the patients in accelerated phase, while a major cytogenetic response was reached 

by 83.3%, 85.7% and 20.0%, respectively. The probability of PFS in 18 months was of 

72.5%, 90.4% and 46.2% and of OS was 91.7%, 100%, 86.2% in the early chronic phase, late 

chronic phase and accelerated phase, respectively. The OS was of 0% in the blastic phase. 

The treatment was suspended by 6.8% of the patients due to toxicity.  

Conclusion: The patients treated with imatinib in this public hospital in the South of 

Brazil, apart from clinical trials, presented a high frequency of hematologic and cytogenetic 

responses, PFS and OS similar to those described in the world literature, probably justifying 

the investment made by SUS to purchase this medication.  

 

Key-words: chronic myeloid leukemia, imatinib mesylate, treatment. 
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INTRODUCTION 

Chronic Myeloid Leukemia (CML) is a proliferative disorder of the hematopoietic stem 

cell characterized by three well-defined phases: chronic, accelerated, and blastic, and by the 

presence of a specific modified chromosome Philadelphia (Ph) (1, 2). The Ph chromosome is 

the product of a reciprocal translocation t (9;22)(q34;q11) and is originated with the 

appearance of a BCR-ABL hybrid gene whose homonymous protein, of 210 KD, has an 

intense and deregulated tyrosine kinase activity responsible for the malignant transformation 

(3-5). 

There have been various therapeutic milestones over the years in CML treatment. 

Irradiation around 1900, busulfan (BU) and hydroxyurea (HU) (6) in the 50's and 60's, 

allogeneic hematopoietic stem cells transplantation (HSCT) (7, 8) and interferon alpha (α-

IFN) (9-11) in the 80's, and therapy with donor lymphocyte infusions for relapse after the 

transplant in the 90's (6-12). Around 2001, imatinib mesylate, which was especially designed 

to target the BCR-ABL protein, revolutionized the CML treatment (13), producing the best 

therapeutic events ever reached up until then with the exception of HSCT. HSCT continues to 

be the treatment that has proven to be capable of bringing about the cure of the disease, 

despite the morbid-mortality rate responsible for a considerable reduction in its therapeutic 

indication. 

The results of the clinical trials showed the imatinibe’s safety and efficacy, determined 

its standard doses and its toxic effects (14-18). In spite of the superiority in the induction of 

complete hematologic responses (CHR) as well as being better tolerated, 85.2% of the 

patients treated with imatinib as a first line (14) and 60% as a second line reached a major 

cytogenetic response (MCgR) in comparison with only 22.1% of the patients treated with α-
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IFN plus low-dose cytarabine, the treatment previously chosen (19). Most important, about 

38% of the patients treated with imatinib as a first line presented a major molecular response 

(MMR), a result never found with α-IFN (20).  

Clinics Hospital of Porto Alegre (HCPA), associated with the Medical School of the 

Federal University of Rio Grande do Sul, is a Brazilian public hospital.. Due to the population 

heterogeneity and the high cost of the medication, we carried out this retrospective cohort 

study to assess the results with imatinib in the treatment of CML carriers attended in this 

hospital.  

 

MATERIAL AND METHODS 

         Patients 

The adult patients with CML that started the treatment with imatinib mesylate at HCPA 

between June 2001 and October 2006 were eligible for this study based on an analysis of 

medical records. The diagnosis was established by analysis of peripheral blood  samples (total 

blood and platelet counts), myelogram, karyotype and by the bone marrow biopsies (optional) 

. Patients were grouped according to the CML phase in the beginning of the treatment with 

imatinib: chronic, accelerated or blastic. All the patients in the chronic phase had failed in the 

previous treatment with α-IFN and were divided into two groups: the early chronic phase 

(treatment with imatinib started in ≤ 1 year after the diagnosis) and the late chronic phase (> 1 

year after the diagnosis). The study was approved by the Research Ethics Committee of 

HCPA.  

 

Evaluation criteria 

The criteria that we used to distinguish the chronic, accelerated and blastic phases, as 

well as CHR, complete cytogenetic response (CCgR), partial cytogenetic response (PCgR), 
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MCgR (major cytogenetic response, CCgR and PCgR set) and loss of hematologic or 

cytogenetic responses are the ones described in the current world literature (14, 15, 18, 19, 

21). Time to disease progression was calculated for all patients as the time from treatment 

start to the onset date of accelerated or blastic phases, loss of CHR, loss of MCgR, or 

discontinuation of therapy because of toxic events or death (15, 19). The overall survival (OS) 

was calculated as the time from treatment start to the date of death for any cause. The adverse 

events were described through the physical examination or the patient’s spontaneous 

complaints, or even through the patients’ hospital registries. Toxicity was graded according to 

the NCI/NHI CTC (22). 

 

Treatment 

In the chronic phase, HU was used as a cytoreduction therapy followed by α-IFN (5 

million UI/m² or the maximum tolerated dose) associated or not with low-dose cytarabine (10 

mg m²/day). Imatinib (400 mg/day) was initiated on the patients without response, with 

toxicity and/or intolerance to α-IFN. The imatinib dose was increased to 600 mg in the 

absence of CHR over the period of 3 months, MCgR at 12 months, or loss of hematologic or 

cytogenetic response, and in the advent of the disease progressing to accelerated phases (21). 

Patients that presented grade 2 or higher non-hematologic toxic events according to the 

NCI/NHI CTC (22) had treatment with imatinib withdrawal until the effects reversal. 

Intolerant or refractory patients had the drug discontinued and were treated with α-IFN or HU. 

For the patients diagnosed in the accelerated phase or in the blastic phase, imatinib in 

the dose of 600 mg/day was the first-line treatment from the late 2001, the moment of its 

approval in Brazil. In the cases of toxicity, the dose was reduced to 400 mg. Cytarabine  was 

associated to the imatinib in some patients without suitable cytogenetic response after 1 year 
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of treatment. In the intolerant or refractory cases, the patients were allocated to other 

treatment protocols.  

 

Statistical Analyses  

The analysis were carried out through the program SPSS 14.0. The Fisher’s exact test 

was used in the evaluation of the differences among the phases. The survival analyses were 

carried out through the Kaplan-Meier methods and the log-rank tests for the difference among 

curves. In order to calculate the confidence interval (CI) of 95%, we used the program 

Describe, version 1.55, of WinPepi. The descriptive analyses were performed using mean and 

median ± standard deviation for the continuous variables and also, absolute and relative 

frequencies for the categorical variables.  

 

RESULTS  

Characteristics of the patients  

The study assessed records of 81 adult patients that initiated the treatment with imatinib 

mesylate between June 2001 and October 2006. The mean age in the diagnosis was of 45.1 ± 

15 years (range, 10 to 73 years old) and in the beginning of imatinib, 48.2 ± 15 years (range, 

18 - 76 years old). Forty-two patients (51.9%) were men and most of them were white 

(87.7%).  

When starting the treatment with imatinib, 18/81 of the patients (22.2%) were in the 

early chronic phase, 34/81 (42.0%) were in late chronic phase and 4/81 (4.9%) in the 2nd 

chronic phase after a relapse of HSCT. For analysis purposes, the 4 patients in the 2nd chronic 

phase were considered as in the late chronic phase. Sixteen patients, 17/81 (21.0%), were in 

the accelerated phase in the beginning of the therapy with imatinib and 8/81 patients (9.88%) 

in the blastic phase. Considering all the patients, 47/81 (58.0%) had a follow-up of 18 months 
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or more, none of them in the blastic phase. The patients that initiated the imatinib therapy in 

the blastic phase were included only for the OS calculation, provided that no lasting responses 

have been observed.  

Prior to imatinib, α-IFN was received by 82.2% (60/73) of the patients in the chronic or 

accelerated phase for 12.8 months, in average (7 days to 8 years). Those patients were 

distributed into six categories according to the reason for the α-IFN suspension: absence of 

CHR within 3 months (6/60, 10.0%), loss of CHR (1/60, 1.7%), absence of MCgR after 1 

year using α-IFN (18/60, 30.0%), loss of MCgR (4/60, 6.7%), non-hematologic toxicity 

(29/60, 48.3%) or grade 3 or 4 of hematologic toxicity (2/60, 3.3%).  

 

Hematologic Response to treatment 

Among the patients in the early chronic phase, late and accelerated chronic phase 22.2% 

(4/18), 60.5% (23/38) and 11.8% (2/17), respectively, were already in CHR in the  beginning 

of the imatinib therapy in response to the previous treatment and were excluded from the 

analyses jointly with the patients that used the medication in an irregular basis or that had lack 

of data. CHR was reached during the first 3 months of treatment with imatinib by 83.3% 

(10/12; CI 95%, 51.6 to 97.9%) of the patients in the early chronic phase, 92.8% (13/14; CI 

95%, 66.1 to 99.8%) in late chronic phase and by 9/15 (60.0%; CI 95%, 32.3 to 83.7%) in 

accelerated phase. The reach of CHR was significantly major in the chronic phase (early plus 

late) when compared to the accelerated phase (p = 0.036). The average time to reach a CHR in 

the early chronic phase group was of 28 ± 14 days (mean 30 days), in the late phase was of 

34.7 ± 23.7 days (mean 20.1 days) and in the accelerated phase group, of 32.5 ± 20.4 days 

(mean 28.0 days). The Table 1 shows the frequency of the hematologic responses and the 

absence or loss of response during treatment in the chronic and accelerated phases of CML 
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Cytogenetic responses to treatment 

Among the patients in the early chronic phase, late chronic and accelerated phases, 

respectively, 66.7% (12/18), 73.7% (28/38) and 58.8% (10/17) had a cytogenetic follow-up 

during the imatinib therapy. Five patients in the late chronic phase that had already presented 

MCgR to the previous treatment were not included in our analyses. In 18 months of imatinib 

therapy, MCgR was reached by 83.3% (10/12; CI 95%, 51.6 to 97.9%) of the patients in the 

early chronic phase (CCgR in 8/12, 66.7%; CI 95%, 34.9 to 90.1%), by 85.7% (24/28; CI 

95%, 67.3 to 96.0%) in the late chronic phase (CCgR in 19/28, 67.8%; CI 95%, 47.6 to 

84.1%) and by 20% (2/10; CI 95%, 2.5 to 55.6%) of the patients in the accelerated phase 

(CCgR in 0%) (Table 2). The MCgR reach was significantly greater in the chronic phase 

(early plus late) in comparison to the accelerated phase (p < 0.001). The probability of MCgR 

reach in the month 18 for the group that initiated the treatment in the early chronic phase was 

of 90.7% and in the late chronic phase, of 85.7% (p = 0.267). No patient in the blastic phase 

had cytogenetic follow-up after progression. Six patients had no cytogenetic responses within 

18 months of treatment (2 in the late chronic phase and 4 in the accelerated phase). Among 

them, the association between imatinib and low-dose cytarabine was the option for 2 patients 

and the HSCT for one. The others remained under hematologic control with imatinib. 

  

Disease progression and survival 

Until the 18 months of treatment, the progression-free survival (PFS) in the patients in 

early chronic phase was of 83.3% (15/18 did not progressed; CI 95%, 58.6 to 96.4%), in the 

late chronic phase was of 94.7% (36/38 did not progress; CI 95%, 82.2 to 99.4%), and of 

58.8% in the accelerated phase (10/17 did not progress; CI 95%, 32.9 to 81.6%). All together, 

16.4% (12/73) of the patients had progression: in the early chronic phase, 2 for progression in 

the accelerated phase and 1 for CCgR loss; in the late chronic phase, 1 for CHR loss and 1 for 
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having suspended the treatment due to toxicity; and, in the accelerated phase, 1 for CHR loss, 

1 for progression in the blastic phase, 1 for PCgR loss and 4 for suspension due to toxicity. 

Figure 1 depicts time to disease progression and shows that the differences among curves 

were significant only when comparing the late chronic phase to the accelerated phase (p = 

0.001).  

The OS in 18 months was of 94.4% in the patients in early chronic phase (17/18 were 

alive; CI 95%, 72.7 to 99.8%), 100% in late chronic phase (38/38 were alive; CI 95%, 90.7 to 

100%), 88.2% in the accelerated phase (15/17 were alive; CI 95%, 63.6 to 98.5%) and 0% 

(0/8 were alive; CI 95%, 0 to 36.9%) in the blastic phase. In the early chronic phase, a patient 

progressed and died for blastic crisis. In the accelerated phase, a patient died for 

thrombocytopenic complications and one due to evolvement to blastic crisis. None of the 8 

patients in the blastic phase presented any lasting responses with imatinib and the mean 

survival after starting treatment was of 2.9 ± 1.39 months (mean 3.4 months). The probability 

of OS in the month 18 is shown in Figure 2 where it was noted that the differences were 

significant only when comparing the chronic and accelerated phases to the blastic phase 

(p<0.001) and also when comparing the late chronic phase to the accelerated phase (p = 

0.029).  

 

Tolerability and adverse events 

Among the patients in the chronic phase (early or late), 28.6% (16/56) presented grade 1 

or 2 non-hematologic toxic events, while 5.3% (3/56) of the patients, grade 3 or 4. In the 

accelerated phase, 41.2% (7/17) and 23.5% (4/17) of the patients presented toxicity grades 1 

or 2 and grades 3 or 4, respectively. Regarding the hematologic events, pancytopenia occurred 

in 10.9% (8/73) of the patients among whom 6 were in the late chronic phase, 1 in the early 

phase and 1 in the accelerated phase. The Table 3 shows the frequency of the non-
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hematologic and hematologic toxic events depending on the disease phase. Five patients 

(6.8%, 5/73) in the chronic and accelerated phases suspended the therapy during this period 

due to liver toxicity, dermatological events and mainly due to myelosuppression.  

 

DISCUSSION  AND CONCLUSION 

The HCPA is a federal public hospital associated with the School of Medicine of the 

Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS) that attends through the Brazilian Public 

Health System (SUS) a very heterogeneous population of patients. In 2001, we started to 

prescribe imatinib in Brazil (23). We received patients from all over the state of Rio Grande 

do Sul, previously treated in various manners and usually from the lowest social classes. 

Although the international and multicentric phase-II and III studies of imatinib (14-19) 

did not separate their patients into early chronic phase and late chronic phase, we committed 

to perform a comparative analysis between the responses of the two groups, in order to verify 

the impact on results. However, the CHR, MCgR, PFS and OS frequencies were not 

significantly different between the two groups, what may have been influenced by the small 

sample size. Nevertheless, in the PFS and OS there were significant differences when 

comparing the late chronic phase’s results to the accelerated phase’s results. 

For reference purposes, we compared our results to those found by Kantarjian et al. (14) 

that assessed along 18 months 454 patients in the chronic phase that started the imatinib 

therapy after α-IFN failure. This study showed that 95% of the patients reached a CHR and 

60% MCgR of which 41% were complete. In our study, the CHR, MCgR and the CCgR were, 

respectively, of 88.5%, 85.0% and 67.5% in the chronic phase group of patients (early plus 

late). Regarding the results in the accelerated phase, we compared our results against those of 

Talpaz et al. that trated 235 patients with 600 mg (15) and described in the 12th month of 

treatment the CHR, MCgR and CCgR in 53.0%, 28% and 19%, respectively.  
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The PFS in 18 months for chronic phase patients from the group studied at MD 

Anderson, in Houston, USA (14) was estimated in 89% (CI 95%, 86%-92%), similar to the 

PFS of 91.1% (CI 95%, 80.4 to 97.0%)  found in our study in the chronic phase (early plus 

late). For the accelerated phase patients, the PFS was of 67.0% (CI 95%, 59%-76%) in the 

Talpaz’ study (15).  

The OS in the Kantarjian et al.’s studies was of 95% (CI not presented) for the chronic 

phase patients that failed with IFN; Talpaz et al. (14) found 78% (CI 95%, 70%-87%) for the 

patients in the accelerated phase (15); and, Sawyers et al. found 32% (CI 95%, 25%-38%) in 

the 12th month in the blastic phase (18). We found an OS in 18 months of treatment with 

imatinib estimated in 98.2% (CI 95%, 90.4 to 99.9%), 88.2% (CI 95%, 63.6 to 98.5%) and 

0% (CI 95%, 0 to 36.9%), in the chronic (early plus late), accelerated and blastic phases, 

respectively. Once more it is important to emphasize our exiguous sample size.   

Imatinib was well tolerated in the chronic phase patients group where 1.8% (1/56) 

suspended the therapy due to the adverse events similarly to the 2% found by Kantarjian et al. 

(14). For patients in the accelerated phase, 23.5% (4/17) of the patients of this hospital 

suspended the treatment in 18 months against the 5% reported in literature, in 12 months (15).  

Kaeda et al. showed that there were no difference between the patients that received 

imatinib in first or second line (like in the case of the HCPA’s patients) in the PFS in 60 

months of treatment (24). Although most of the patients treated in the HCPA are not 

submitted to molecular examinations. Druker et al. (25) showed that the manifestation of a 

CCgR, regardlessly of the MMR reach, comes along a PFS in the accelerated and blastic 

phases over 98% in the 60th month of follow-up, with a significant difference only among the 

groups that presented and those that did not present a CCgR (p < 0.001), which can mean that 

the cytogenetic study can be enough to separate the prognostic groups in the long run. 
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As even in the patients that presented a CMR the imatinib treatment suspension is 

followed by a relapse in most of cases (26, 27), the HSCT continues to be the only curative 

therapy for CML. However, 89% of the patients that received imatinib as a first line are alive 

after 60 months of follow-up (25) showing that, although they were cured, the use of imatinib 

on an continuous basis seems to offer an OS bigger than any other therapeutic modality (7, 

20, 28, 29), over all for patients with a high transplantation risk.  

We concluded that the patients treated with imatinib mesylate in the HCPA presented a 

high frequency of low-toxicity hematologic and cytogenetic responses, as well as PFS and 

OS, apparently similar to those described in the world literature. Despite the high cost of 

imatinib and the fact that it can not be discontinued, the excellent results provided by this drug 

probably justify the high investment made by SUS to acquire this medication. 
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Table 1. Frequency of hematological responses in 18 months of treatment with imatinib. 

Hematological Responses∞ 
Early Chronic 

Phase  

Late Chronic 

Phase 
Accelerated Phase

    n=12† % n=14† %  n=15 † % 

CHR up to 30 days      8 66.6     9 64.3     6 40.0 

CHR up to 3 months      2 16.7    4 28.6     3 20.0 

Absence of CHR up to 3 months      2 16.7     1 7.1     6 40.0 

Loss of CHR      1 8.3     1 7.1     4 26.7 

CHR, complete hematological response. 
† The study excluded 4/18, 23/38 and 2/17 in the early chronic, late chronic and accelerated 
phases, respectively, because they were already in CHR and 2/18 in the early chronic phase 
that had no data or did not use the drug properly. 
∞CHR in the chronic phase: white blood cells <10 x 109L, platelets <450 x 109/L, myelocytes 
+ metamyelocytes <5% in the PB, absence of blasts or promyelocytes in the PB, <20% 
basophiles in the PB, non palpable spleen; CHR in the accelerated phase: <5% of blasts in the 
BM, absence of blasts in the PB, absolute neutrophile count ≥1.5 x 109/L, platelets ≥100 x 
109/L (19).  
PB, peripheral blood; BM, bone marrow. 
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Table 2. Frequency of cytogenetic responses in 18 months of treatment with imatinib. 

 

Cytogenetic responses** 
Early Chronic 

Phase 

Late Chronic 

Phase 
Accelerated Phase

 n=12 * %  n = 28 * %   n=10 * % 

CCgR    8 66.7   19 67.8   0 0 

PCgR    2 16.7   5 17.8   2 20.0 

Minor CgR   1 8.3   0 0   2 20.0 

Minimal CgR   1 8.3   2 7.1   2 20.0 

Absence of CgR    0 0   2 7.1   4 40.0 

Loss of CCgR   1 8.3   1 3.6   0 0 

Loss of PCgR   0 0   0 0   1 10.0 

CCgR, complete cytogenetic response; PCgR, partial cytogenetic response; CgR, cytogenetic 
response.  
*6/18, 5/38 and 7/17 in the early chronic, late chronic and accelerated phases, respectively 
were not assessed, because they did not have cytogenetic follow-up; 5/38 patients in late 
chronic phase were already in MCgR by α-IFN. 
**CCgR, absence of Ph+ cells in the BM; PCgR, >1 to 35% Ph+ cells; minor CgR, >36 to 
65% Ph+ cells; minimal CgR, >66 to 95% Ph+ cells; absence of CgR >95% Ph+cells; MCgR, 
set of CCgR and PCgR. 
BM, bone marrow. 
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Table 3. Adverse events and hematologic abnormalities related to treatment with imatinib. 

 

Early Chronic Phase
n =18 (%) 

Late Chronic Phase 
n=38 (%) 

Accelerated Phase 
n =17 (%) 

 
Toxic events # 

Grade 1 
or 2 

Grade 3 
or 4 

Grade 1 
or 2 

Grade 3 
or 4 

Grade 1 
or 2 

Grade 3 
or 4 

  n  %   n %   n  %   n  %   n  %   n  % 
Non-hematological             

Adverse effects *   7 38.9   1 5.55   7 18.4   1 2.63   6 35.3   4 23.5

Liver toxicity ∞   1 5.5   0 0   1 2.63   1 2.63   1 5.9   0 0 

Hematological **             

Neutropenia   2 11.1   2 1.1   6 15.8  10 26.3   4 23.5   5 29.4

Thrombocytopenia   3 16.6   2 11.1   3 7.9   8 21.0   3 17.6   5 29.4

Anemia   3 16.6   1 5.5   7 18.4 0 0   4 23.5   1 5.9 

*Nausea, muscle cramps, vomiting, diarrhea, abdominal pain, periorbital, face and hands and 
lower limb edemas, dizziness, headaches, joint pains, skin rashes with or without itching, skin 
erythemas and fistulas, weight gain, hair darkening, asthenia, abdominal pains, arthralgia (22). 
∞Liver toxicity: elevation of the TGO or TGP (grade 1 > 2,5 x ULN, grade 2 > 2.5-5.0 x 
ULN, grade 3 > 5-20 x ULN, grade 4 > 20 x ULN). ULN, upper limit of normality (22). 
**Neutropenia (grade 1 ≥1.5-2.0 x 109/L, grade 2 ≥1.0-1.5 x109/L, grade 3 ≥0.5-1.0 x 109/L, 
grade 4 <0.5 x 109L), thrombocytopenia (grade 1 <75 x 109/L, grade 2 ≥50-75 109/L, grade 3 
≥10-50 x 109/L, grade 4 <10 x 109/L), anemia (hemoglobin, grade 1 <ULN-10 g/dL, grade 2 
between 8-10 g/dL grade 3 ≥6.5-8 g/dL, grade 4  <6.5 g/dL) (22).  
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Figure 1. Probability of progression-free survival in patients with CML in the 

chronic phase and in accelerated phase, in the 18th month (p = 0.146 and p = 0.001 

for comparison between the early chronic phase and the late chronic phase with 

the accelerated phase, respectively).  
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Figure 2. Probability of overall survival in patients with CML in the 18th month 

of treatment with imatinib (p<0.001 fir the chronic and accelerated phases in 

comparison to the blastic phase; p = 0.029 for the late chronic phase and the 

accelerated phase). 
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RESUMO 

Objetivos: O mesilato de imatinibe é uma molécula desenvolvida para bloquear o sítio 

ativo da oncoproteína BCR-ABL, responsável pela leucemia mielóide crônica (LMC). 

Procuramos descrever a resposta terapêutica e a evolução dos pacientes com LMC em 

tratamento com imatinibe atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em um hospital 

público no Sul do Brasil. 

Métodos: Este estudo de coorte retrospectivo acompanhou a evolução de pacientes 

adultos com LMC quanto às respostas hematológicas e citogenéticas, sobrevida livre de 

progressão (SLP), sobrevida global (SG) e efeitos adversos em 18 meses de tratamento com 

imatinibe. 

Resultados: Foram avaliados um total de 81 pacientes. Imatinibe induziu resposta 

hematológica completa em 83,3% dos pacientes em fase crônica inicial, 92,8% em fase 

crônica tardia e em 60,0% dos pacientes em fase acelerada, enquanto resposta citogenética 

maior foi alcançada por 83,3%, 85,7% e 20,0%, respectivamente. A probabilidade de SLP em 

18 meses foi de 72,5%, 90,4% e 46,2% e de SG foi 91,7%, 100%, 86,2% nas fases crônica 

inicial, fase crônica tardia e fase acelerada, respectivamente. A SG foi de 0% na fase blástica. 

O tratamento foi suspenso por 6,8% dos pacientes devido à toxicidade.  

Conclusão: Os pacientes tratados com imatinibe neste hospital público no Sul do Brasil, 

à parte de ensaios clínicos, apresentaram elevada freqüência de respostas hematológicas e 

citogenéticas, SLP e SG semelhantes às descritas na literatura mundial, provavelmente 

justificando o investimento feito pelo SUS na aquisição deste medicamento.  

 

Palavras-chave: leucemia mielóide crônica, mesilato de imatinibe, tratamento. 
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INTRODUÇÃO 

A leucemia mielóide crônica (LMC) é resultante da proliferação clonal de uma célula 

tronco hematopoética e caracterizada por três fases bem definidas: crônica, acelerada e 

blástica e pela presença do cromossomo Philadelphia (Ph) (1, 2). O cromossomo Ph é produto 

da translocação recíproca t(9;22)(q34;q11) e resulta no surgimento de um gene híbrido BCR-

ABL cuja proteína homônima, de 210 KD, tem uma atividade tirosino quinase intensa e 

desregulada responsável  pela transformação maligna (3-5). 

Houveram vários marcos terapêuticos ao longo dos anos no tratamento da LMC, tais 

como irradiação por volta de 1900, o bussulfan (BU) e a hidroxiuréia (HU) (6) entre 1950 e 

1960, o transplante alogênico de células tronco hematopoéticas (TCTH) (7, 8) e o alfa-

interferon (α-IFN) (9-11) nos anos 80. Em meados de 2001, o mesilato de imatinibe que foi 

especialmente projetado contra seu alvo, a proteína BCR-ABL, revolucionou o tratamento da 

LMC (13) produzindo os melhores efeitos terapêuticos já alcançados, com exceção do TCTH. 

O TCTH continua sendo o tratamento comprovadamente capaz de promover a cura da 

doença, apesar da elevada morbi-mortalidade responsável por uma considerável redução em 

sua indicação terapêutica.  

Os resultados dos ensaios clínicos demonstraram a segurança e a eficácia do imatinibe, 

determinaram suas doses padrões e seus efeitos adversos (14-18). Além da superioridade na 

indução de respostas hematológicas completas (RHC) e de ser melhor tolerado, 85,2% dos 

pacientes tratados com imatinibe em primeira linha (14) e 60% em segunda linha alcançaram 

resposta citogenética maior (RCGM) em comparação com apenas 22,1% dos pacientes 

tratados com α-IFN + Ara-C (citarabina), o tratamento de escolha anterior (19). Mais 
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importante, cerca de 38% dos pacientes tratados com imatinibe como primeira linha 

apresentam resposta molecular maior (RMM), resultado jamais obtido com o α-IFN (20).  

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), associado à Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é um hospital público do Sistema Único de 

Saúde (SUS) que oferece atendimento gratuito a todos os cidadãos brasileiros. Devido à 

heterogeneidade da população e ao elevado custo do medicamento, realizamos este estudo de 

coorte retrospectivo para avaliar os resultados do mesilato de imatinibe no tratamento de 

portadores de LMC atendidos neste hospital.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Pacientes 

Os pacientes adultos com LMC que iniciaram o tratamento com mesilato de imatinibe 

no HCPA entre junho de 2001 e outubro de 2006 foram selecionados para este estudo baseado 

na análise de prontuários. O diagnóstico foi firmado através de hemograma, contagem de 

plaquetas, mielograma, biópsia de medula óssea (MO) e pelo cariótipo. Os pacientes foram 

agrupados de acordo com a fase da LMC no início do tratamento com imatinibe: crônica, 

acelerada ou blástica. Todos os pacientes em fase crônica haviam falhado ao tratamento 

prévio com α-IFN e foram divididos em dois grupos: os em fase crônica inicial (tratamento 

com imatinibe iniciado em ≤ 1 ano após o diagnóstico) e os em fase crônica tardia (> 1 ano 

após o diagnóstico). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA. 

 

Critérios de avaliação 

Os critérios que utilizamos para distinguir as fases crônica, acelerada e blástica, bem 

como RHC, resposta citogenética completa (RCGC), resposta citogenética parcial (RCGP), 

RCGM (resposta citogenética maior, conjunto de RCGC e RCGP) e perda de respostas 
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hematológicas ou citogenéticas são os descritos na literatura mundial atual (14, 15, 18, 19, 

21). O tempo de progressão foi definido como a data do início do tratamento com imatinibe 

até a data da progressão para as fases acelerada ou blástica, perda de RHC, perda de RCGM, 

suspensão definitiva da terapia devido aos efeitos tóxicos ou morte (15, 19). A sobrevida 

global (SG) foi calculada do início da terapia até a morte por qualquer causa. Os efeitos 

adversos foram descritos através do exame físico ou das queixas espontâneas do paciente, ou 

ainda, através dos registros de internações do paciente. A toxicidade foi graduada de acordo 

com o NCI/NIH CTC (22). 

 

Tratamento 

Na fase crônica, hidroxiuréia (HU) foi utilizada como terapia inicial de citorredução 

seguida de α-IFN (5 milhões de UI/m² ou a dose máxima tolerada) associado ou não a Ara-C 

(10 mg m²/dia). Imatinibe (400 mg/dia) foi iniciado nos pacientes resistentes, com toxicidade 

e/ou intolerância ao α-IFN. A dose de imatinibe foi aumentada para 600 mg na ausência de 

RHC aos 3 meses ou de RCGM aos 12 meses, perda de resposta hematológica ou citogenética 

ou no advento da progressão da doença às fases aceleradas (21). Pacientes que apresentaram 

efeitos tóxicos não hematológicos de grau 2 conforme o NCI/NIH CTC (22) suspenderam o 

tratamento até a reversão dos efeitos. Pacientes intolerantes ou refratários tiveram a droga 

descontinuada e foram tratados com α-IFN ou HU. 

Para os pacientes diagnosticados em fase acelerada ou em fase blástica, imatinibe na 

dose de 600 mg/dia foi o tratamento de primeira linha a partir do final de 2001, momento de 

sua aprovação no Brasil. Nos casos de toxicidade, a dose foi reduzida a 400 mg. Ara-C foi 

associada ao imatinibe em alguns pacientes sem resposta citogenética adequada após 1 ano de 

tratamento. Os pacientes intolerantes ou refratários foram alocados a outros protocolos de 

tratamento.  
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Análises Estatísticas  

As análises foram feitas no programa estatístico SPSS 14.0. O teste exato de Fisher foi 

empregado para a avaliação das diferenças entre as fases. As análises de sobrevida foram 

feitas através do método de Kaplan-Meier e o teste de log rank para as diferenças entre as 

curvas. Para o cálculo do intervalo de confiança (IC) de 95% usamos o programa Describe, 

versão 1.55, do WinPepi. As análises descritivas foram feitas utilizando média ± desvio 

padrão para as variáveis contínuas e ainda, freqüências absolutas e relativas para as variáveis 

categóricas.  

 

RESULTADOS  

Características dos pacientes  

Foram avaliados os prontuários de 81 pacientes adultos. A média de idade ao 

diagnóstico foi de 45,1 ± 15 anos (variando de 10 a 73 anos) e ao início do imatinibe, 48,2 ± 

15 anos (18 a 76 anos). Quarenta e dois pacientes (51,9%) eram do sexo masculino e a 

maioria dos pacientes era branca (87,7%).  

Ao iniciar o tratamento com imatinibe, 18/81 dos pacientes (22,2%) estavam em fase 

crônica inicial, 34/81 (42,0%) estavam em fase crônica tardia e 4/81 (4,9%) em 2ª fase 

crônica após recaída ao TCTH. Para fins de análise, os 4 pacientes em 2ª fase crônica foram 

considerados como em fase crônica tardia. Dezessete pacientes, 17/81 (21,0%), estavam em 

fase acelerada no início da terapia com imatinibe e 8/81 pacientes (9,88%) em fase blástica. 

Dentre todos os pacientes, 47/81 (58,0%) tiveram 18 meses ou mais de seguimento, nenhum 

em fase blástica. Os pacientes que iniciaram imatinibe em fase blástica foram incluídos 

somente para o cálculo da SG, já que não foram observadas respostas duradouras.  

Previamente ao imatinibe, α-IFN foi recebido por 82,2% (60/73) dos pacientes em fase 

crônica ou acelerada em média por 12,8 meses (7 dias a 8 anos). Estes pacientes foram 
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distribuídos em seis categorias de acordo com o motivo da interrupção do α-IFN: ausência de 

RHC dentro de 3 meses (6/60, 10,0%), perda da RHC (1/60, 1,7%), ausência de RCGM após 

1 ano de uso de α-IFN (18/60, 30,0%), perda de RCGM (4/60, 6,7%), toxicidade não 

hematológica (29/60, 48,3%) ou toxicidade hematológica de graus 3 ou 4 (2/60, 3,3%).  

 

Resposta hematológica ao tratamento 

Dos pacientes em fase crônica inicial, fase crônica tardia e acelerada 22,2% (4/18), 

60,5% (23/38) e 11,8% (2/17), respectivamente, já estavam em RHC no início da terapia com 

imatinibe em resposta ao tratamento anterior e foram excluídos das análises juntamente com 

os pacientes que usaram irregularmente a medicação ou que tiveram falta de dados. RHC foi 

alcançada durante os primeiros 3 meses de tratamento com imatinibe por 83,3% (10/12; IC 

95%, 51,6 a 97,9%) dos pacientes em fase crônica inicial, 92,8% (13/14; IC 95%, 66,1 a 

99,8%) em fase crônica tardia e por 9/15 (60,0%; IC 95%, 32,3 a 83,7%) em fase acelerada. O 

alcance de RHC foi significativamente maior na fase crônica (inicial + tardia) em comparação 

com a acelerada (p = 0,036). A média de tempo para atingir uma RHC no grupo em fase 

crônica inicial foi de 28 ± 14 dias (mediana 30 dias), na fase tardia foi de 34,7 ± 23,7 dias 

(mediana 20,1 dias) e no grupo em fase acelerada, de 32,5 ± 20,4 dias (mediana 28,0 dias). A 

Tabela 1 mostra a freqüência das respostas hematológicas com o imatinibe e ausência ou 

perda de resposta durante o tratamento nas fases crônica e acelerada da LMC.  

 

Respostas citogenéticas ao tratamento 

Dos pacientes em fase crônica inicial, crônica tardia e acelerada, respectivamente, 

66,7% (12/18), 73,7% (28/38) e 58,8% (10/17) tiveram seguimento citogenético durante o 

tratamento com imatinibe. Cinco pacientes em fase crônica tardia que já estavam com RCGM 

ao tratamento anterior não foram incluídos em nossas análises. Em 18 meses de tratamento 
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com imatinibe, RCGM foi alcançada por 83,3% (10/12; IC 95%, 51,6 a 97,9%) dos pacientes 

em fase crônica inicial (RCGC em 8/12, 66,7%; IC 95%, 34, 9 a 90,1%), por 85,7% (24/28; 

IC 95%, 67,3 a 96,0%) em fase crônica tardia (RCGC em 19/28, 67,8%; IC 95%, 47,6 a 

84,1%) e por 20% (2/10; IC 95%, 2,5 a 55,6%) dos pacientes em fase acelerada (RCGC em 

0%) (Tabela 2). O alcance de RCGM foi significativamente maior na fase crônica (inicial + 

tardia) em comparação com a acelerada (p < 0,001). A probabilidade de alcance de RCGM 

aos 18 meses para o grupo que iniciou o tratamento em fase crônica inicial foi de 90,7% e em 

fase crônica tardia, de 85,7% (p = 0,267). Nenhum paciente em fase blástica teve seguimento 

citogenético após a progressão. Seis pacientes não tiveram respostas citogenéticas em até 18 

meses de tratamento (2 em fase crônica tardia e 4 em fase acelerada). Destes, a associação 

entre imatinibe e Ara-C foi a opção para 2 pacientes e o TCTH para um. Os demais 

permaneceram em controle hematológico com o imatinibe.  

 

Progressão da doença e sobrevida  

Até os 18 meses de tratamento, a sobrevida livre de progressão (SLP) nos pacientes na 

fase crônica inicial foi de 83,3% (15/18 não progrediram; IC 95%, 58,6 a 96,4%), na fase 

crônica tardia foi de 94,7% (36/38 não progrediram; IC 95%, 82,2 a 99,4%), e de 58,8% na 

acelerada (10/17 não progrediram; IC 95%, 32,9 a 81,6%). No total, 16,4% (12/73) dos 

pacientes progrediram: na fase crônica inicial, 2 por progressão à fase acelerada e 1 por perda 

de RCGC; na fase crônica tardia, 1 por perda de RHC e 1 por ter suspendido o tratamento 

devido a toxicidade; e, na fase acelerada, 1 por perda de RHC, 1 por progressão à fase 

blástica, 1 por perda de RCGP e 4 por suspensão devido a toxicidade. A Figura 1 apresenta o 

tempo até a progressão e demonstra que as diferenças entre as curvas foram significativas 

apenas na comparação entre as fases crônica tardia com a acelerada (p = 0,001).  
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A SG em 18 meses foi de 94,4% nos pacientes na fase crônica inicial (17/18 estavam 

vivos; IC 95%, 72,7 a 99,8%), 100% na fase crônica tardia (38/38 estavam vivos; IC 95%, 

90,7 a 100%), 88,2% na fase acelerada (15/17 estavam vivos; IC 95%, 63,6 a 98,5%) e 0% 

(0/8 estavam vivos; IC 95%, 0 a 36,9%) na fase blástica. Na fase crônica inicial, um paciente 

progrediu e morreu por crise blástica. Na fase acelerada, um paciente morreu por 

complicações trombocitopênicas e um devido à evolução para crise blástica. Nenhum dos 8 

pacientes em fase blástica obteve respostas duradouras com imatinibe e a sobrevida média 

após o início do tratamento foi de 2,9 ± 1,39 meses (mediana 3,4 meses). A probabilidade de 

SG aos 18 meses está demonstrada na Figura 2 onde observa-se que as diferenças foram 

significativas apenas quando comparamos fases crônica e acelerada com a fase blástica 

(p<0,001) e também quando comparamos fase crônica tardia com a fase acelerada (p = 

0,029).  

 

Tolerabilidade e efeitos adversos 

Dos pacientes em fase crônica (inicial ou tardia), 28,6% (16/56) apresentaram efeitos 

tóxicos não hematológicos de graus 1 ou 2, enquanto 5,3% (3/56) dos pacientes, de graus 3 ou 

4. Na fase acelerada, 41,2% (7/17) e 23,5% (4/17) dos pacientes apresentaram graus de 

toxicidade 1 ou 2 e graus 3 ou 4, respectivamente. Quanto aos efeitos hematológicos, 

pancitopenia ocorreu em 10,9% (8/73) dos pacientes dos quais 6 estavam em fase crônica 

tardia, 1 na fase inicial e 1 na acelerada. Na Tabela 3 pode-se observar a freqüência dos 

eventos tóxicos não hematológicos e hematológicos conforme a fase da doença. Cinco 

pacientes (6,8%, 5/73) nas fases crônica e acelerada suspenderam a terapia neste período 

devido a toxicidade hepática, efeitos dermatológicos e principalmente devido a 

mielossupressão.  
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

O HCPA é um hospital público federal, ligado à Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que atende pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) a uma população bastante heterogênea de pacientes. Em 2001, ano que o 

mesilato de imatinibe foi aprovado no Brasil (23) passamos a prescrevê-lo no nosso 

ambulatório. Recebemos pacientes de todo estado do Rio Grande do Sul, previamente tratados 

de maneiras diversas e geralmente das classes sociais mais baixas. 

Apesar dos estudos internacionais e multicêntricos de fase II e III do imatinibe (14-19)  

não terem separado seus pacientes em fase crônica inicial e fase crônica tardia, nós nos 

propusemos a fazer uma análise comparativa entre as respostas dos dois grupos, a fim de 

verificarmos o impacto nos resultados. Entretanto, as freqüências de RHC, RCGM, SLP e SG 

não foram significativamente diferentes entre os dois grupos, o que pode ter sido influenciado 

pelo tamanho amostral exíguo. No entanto, na SLP e na SG houveram diferenças 

significativas quando se comparou o resultado da fase crônica tardia com a fase acelerada. 

A título de referência, comparamos nossos resultados aos de Kantarjian e colaboradores 

(14) que avaliaram ao longo de 18 meses 454 pacientes em fase crônica que iniciaram o 

imatinibe após falha do α-IFN. Este estudo demonstrou que 95% dos pacientes alcançaram 

RHC e 60% RCGM das quais 41% foram completas. No nosso estudo as RHC, RCGM e 

RCGC foram, respectivamente, de 88,5%, 85,0% e 67,5% no grupo dos pacientes em fase 

crônica (inicial + tardia). Quanto aos resultados na fase acelerada, confrontamos nossos 

resultados com Talpaz e colaboradores que trataram 235 pacientes com 600 mg (15) e 

descreveram aos 12 meses de tratamento RHC, RCGM e RCGC em 53,0%, 28% e 19%, 

respectivamente.  

A SLP em 18 meses nos pacientes em fase crônica do grupo estudado no MD Anderson, 

em Houston, USA (14) foi estimada em 89% (CI 95%, 86%-92%), semelhante à SLP de 
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91,1% (IC 95%, 80,4 a 97,0%)  encontrada em nosso estudo na fase crônica (inicial + tardia). 

Para os pacientes em fase acelerada a SLP foi de 67,0% (CI 95%, 59%-76%) no estudo de 

Talpaz (15).  

A SG nos estudos de Kantarjian e col. foi de 95% (IC não apresentado) para os 

pacientes na fase crônica que falharam ao IFN; Talpaz e col. (14) encontraram 78% (CI 95%, 

70%-87%) para os na fase acelerada (15); e, Sawyers e col. obtiveram 32% (CI 95%, 25%-

38%) aos 12 meses na fase blástica (18). Nós encontramos uma SG em 18 meses de 

tratamento com imatinibe estimada em 98,2% (IC 95%, 90,4 a 99,9%), 88,2% (IC 95%, 63,6 

a 98,5%) e 0% (IC 95%, 0 a 36,9%), nas fases crônica (inicial + tardia), acelerada e blástica, 

respectivamente. Mais uma vez, é importante ressaltar o pequeno tamanho da nossa amostra.   

Imatinibe foi bem tolerado no grupo de pacientes em fase crônica onde 1,8% (1/56) 

suspenderam a terapia devido aos efeitos adversos similarmente aos 2% encontrados por 

Kantarjian e col. (14). Para os pacientes em fase acelerada, 23,5% (4/17) dos pacientes deste 

hospital suspenderam do tratamento em 18 meses contra os 5% relatados na literatura, em 12 

meses (15).  

Kaeda e colaboradores, demonstraram que independentemente se os pacientes 

receberam imatinibe em 2ª linha (como é o caso dos pacientes do HCPA) ou em 1ª linha, a 

SLP em 60 meses é semelhante nos dois grupos (24). Apesar da maioria dos pacientes 

tratados no HCPA não realizarem exames moleculares. Druker e colaboradores (25) 

demonstraram que a obtenção de uma RCGC, independentemente do alcance de RMM, se 

acompanha de uma SLP às fases acelerada e blástica acima de 98% aos 60 meses de 

seguimento, com diferença significativa apenas entre os grupos que obtiveram e os que não 

obtiveram RCGC (p < 0,001), o que pode significar que o estudo citogenético pode ser 

suficiente para separar os grupos prognósticos em longo prazo. 
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Como mesmo nos pacientes que obtiveram uma RMC a suspensão do tratamento com 

imatinibe se acompanha de recidiva na maioria dos casos (26, 27), o TCTH permanece sendo 

a única terapia curativa para a LMC. No entanto, 89% dos pacientes que receberam imatinibe 

como primeira linha estão vivos aos 60 meses de seguimento (25) mostrando que, embora não 

curados, o uso do imatinibe de forma continuada parece oferecer uma SG maior do que 

qualquer outra modalidade terapêutica (7, 20, 28, 29) sobretudo, para os pacientes com 

elevado risco ao transplante.  

Concluímos que os pacientes tratados com mesilato de imatinibe no HCPA 

apresentaram elevada freqüência de respostas hematológicas e citogenéticas com baixa 

toxicidade, bem como SLP e SG, aparentemente semelhantes às descritas na literatura 

mundial. Apesar do elevado custo do imatinibe e o fato que não possa ser descontinuado, os 

excelentes resultados proporcionados por esta droga provavelmente justificam o alto 

investimento feito pelo SUS na aquisição deste medicamento.  
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Tabela 1. Frequência das respostas hematológicas em 18 meses de tratamento com imatinibe. 

Respostas hematológicas∞ 
Fase crônica 

inicial 

Fase crônica 

tardia 
Fase acelerada 

    n=12† % n=14† %  n=15 † % 

RHC até 30 dias      8 66,6     9 64,3     6 40,0 

RHC até 3 meses      2 16,7    4 28,6     3 20,0 

Ausência de RHC até os 3 meses      2 16,7     1 7,1     6 40,0 

Perda de RHC      1 8,3     1 7,1     4 26,7 

RHC, resposta hematológica completa; 
† Foram excluídos 4/18, 23/38 e 2/17 nas fases crônicas inicial, tardia e acelerada, respectivamente, 
pois já estavam em RHC e 2/18 na fase crônica inicial que não tinham dados ou não usaram 
adequadamente a medicação. 
∞RHC na fase crônica: leucócitos <10 x 109L, plaquetas <450 x 109/L, mielócitos + metamielócitos 
<5% no SP, ausência de blastos ou promielócitos no SP, <20% basófilos no SP, baço não palpável; 
RHC na fase acelerada: <5% de blastos na MO, ausência de blastos no SP, contagem de neutrófilos 
absoluta ≥1,5 x 109/L, plaquetas ≥100 x 109/L (19).  
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Tabela 2. Frequência das respostas citogenéticas em 18 meses de tratamento com imatinibe. 

 

Respostas citogenéticas** 
Fase crônica 

inicial 

Fase crônica 

tardia 
Fase acelerada 

 n=12 * %  n = 28 * %   n=10 * % 

RCGC    8 66,7   19 67,8   0 0 

RCGP    2 16,7   5 17,8   2 20,0 

RCG menor   1 8,3   0 0   2 20,0 

RCG mínima   1 8,3   2 7,1   2 20,0 

Ausência de RCG    0 0   2 7,1   4 40,0 

Perda de RCGC   1 8,3   1 3,6   0 0 

Perda de RCGP   0 0   0 0   1 10,0 

RCGC, resposta citogenética completa; RCGP, resposta citogenética parcial; RCG, resposta 
citogenética.  
*6/18, 5/38 e 7/17 nas fases crônica inicial, tardia e acelerada respectivamente, não foram avaliados, 
pois não tinham seguimento citogenético; 5/38 pacientes em fase crônica tardia já estavam em 
RCGM pelo α-IFN. 
**RCGC, ausência de células Ph+ na MO; RCGP, >1 a 35% células Ph+; RCG menor, >36 a 65% 
células Ph+; RCG mínima, >66 a 95% células Ph+; ausência de RCG >95% células Ph+; RCGM, 
conjunto de RCGC e RCGP. 
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Tabela 3. Eventos adversos relacionados ao tratamento com imatinibe. 

 

Fase crônica inicial 
n =18 (%) 

Fase crônica tardia 
n=38 (%) 

Fase acelerada 
n =17 (%) 

 
 
Eventos tóxicos 

Grau 1 e 2 Grau 3 e 4 Grau 1 e 2 Grau 3 e 4 Grau 1 e 2 Grau 3 e 4

  n  %   n %   n  %   n  %   n  %   n  % 
Não hematológicos             

Efeitos adversos *   7 38,9   1 5,55   7 18,4   1 2,63   6 35,3   4 23,5

Toxicidade hepática ∞   1 5,5   0 0   1 2,63   1 2,63   1 5,9   0 0 

Hematológicos **             

Neutropenia   2 11,1   2 1,1   6 15,8  10 26,3   4 23,5   5 29,4

Trombocitopenia   3 16,6   2 11,1   3 7,9   8 21,0   3 17,6   5 29,4

Anemia   3 16,6   1 5,5   7 18,4 0 0   4 23,5   1 5,9 

*Náuseas, cãimbras, vômitos, diarréias, edema periorbital, de face e mãos e nos membros inferiores, 
tonturas, cefaléia, dores articulares, rash e erupções cutâneas com ou sem prurido, eritemas e fístulas 
na pele, descamação da pele, ganho de peso, escurecimento de cabelos, astenia, dores abdominais, 
artralgias (22). 
∞Toxicidade hepática: elevação da TGO ou TGP (grau 1 até 2,5 x LSN, grau 2 > 2.5-5.0 x LSN,  
grau 3 >5-20 x LSN, grau 4 >20 x LSN). LSN, limite superior de normalidade (22). 
**Neutropenia (grau 1 ≥1,5-2,0 x 109/L, grau 2 ≥1.0-1.5 x109/L, grau 3 ≥0.5-1.0 x 109/L, grau 4 <0.5 
x 109L), trombocitopenia (grau 1 <75 x 109/L, grau 2 ≥50-75 109/L, grau 3 ≥10-50 x 109/L, grau 4 
<10 x 109/L), anemia (hemoglobina, grau 1 <LSN-10 g/dL, grau 2 entre 8-10 g/dL grau 3 ≥6,5-8 
g/dL, grau 4  <6,5 g/dL) (22).  
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Figura 1. Probabilidade de sobrevida livre de progressão nos pacientes com LMC 

em fase crônica e em fase acelerada, aos 18 meses (p = 0,146 e p = 0,001 para 

comparação entre a fase crônica inicial e a fase crônica tardia com a fase 

acelerada, respectivamente ).  
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Figura 2. Probabilidade de sobrevida global nos pacientes com LMC aos 18 

meses de tratamento com imatinibe (p<0,001 para as fases crônica e acelerada em 

comparação com a fase blástica; p = 0,029 para a fase crônica tardia e a fase 

acelerada). 
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7      CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 

Através deste estudo retrospectivo, concluímos que os pacientes tratados com mesilato 

de imatinibe no HCPA apresentaram elevada freqüência de respostas hematológicas e 

citogenéticas com baixa toxicidade, bem como SLP e SG, semelhantes às descritas na 

literatura mundial. A maior freqüência de respostas, maior SLP e maior SG em relação a 

outros tratamentos disponíveis provavelmente justificam o alto investimento feito pelo SUS 

na aquisição deste medicamento.  

Recomendamos o acompanhamento dos pacientes avaliados em longo prazo, através do 

constante preenchimento do banco de dados desenvolvido para este trabalho, incluindo, se 

possível, análises moleculares dos transcritos do gene BCR-ABL. 

Sugerimos a realização de um estudo prospectivo de novos pacientes, desde o momento 

pré-imatinibe, incluindo análise de qualidade de vida (QdV).  

Apontamos a necessidade de estudos de fase IV para avaliar a relação custo-benefício 

do tratamento (eficácia + segurança + comodidade + custo). 
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