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Leucemia Mieloide Aguda
O que é a Leucemia
Mieloide Aguda (LMA)? 

Diagnóstico da LMA
Um diagnóstico para a LMA se baseia:1

• No exame físico e no
histórico médico

• No hemograma completo

• No esfregaço de sangue
Para examinar o número e a forma das
diferentes células presentes no sangue

• Aspiração e biópsia da
medula óssea
Amostra de células tiradas da medula óssea

• Na imunofenotipagem
Para identificar os diferentes tipos de
células presentes e subtipos da LMA

• Nos testes genéticos
Para identificar se quaisquer mutações estão
presentes e determinar o subtipo da LMA

A Novartis está comprometida com a comunidade de
 LMA e com as necessidades não atendidas desses pacientes.
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no momento do diagnóstico6

Os fatores de risco incluem:1

• Ser do sexo masculino

Tratamento de câncer anterior•

• Ser fumante

Exposição à radiação•

~25%

Prognóstico da LMA
O prognóstico varia de acordo com a pessoa e depende
de uma série de fatores, incluindo:1

• Idade

• Histórico médico

• Estágio da doença

• Subtipo e mutações genéticas

Sintomas da LMA

Os sinais e sintomas da LMA
podem ser vagos e poderiam
ser confundidos com os de
outras doenças comuns.
Os sintomas incluem:1

Papel das mutações genéticas na LMA
• As mutações em genes específicos são encontradas

em muitos casos de LMA.3 Essas mutações fazem com
que as células se multipliquem e permaneçam imaturas, desse modo,
levando ao desenvolvimento e a disseminação da doença.3

Os testes de mutação são recomendados para pacientes
recém-diagnosticados para ajudar a identificar fatores que podem
determinar o prognóstico.4

De acordo com um estudo, as mutações de gene mais comuns na
LMA incluem FLT3 (37%), NPM1 (29%), DNMT3A (23%) e NRAS (10%).5
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A LMA é um câncer raro e agressivo do
sangue e da medula óssea.1

Esse câncer impede que os 
glóbulos brancos 
amadureçam,
causando um acúmulo de 
blastos que não deixam 
espaço para as células 
normais do sangue.1

...DE TODAS AS LEUCEMIAS EM ADULTOS EM 
TODO O MUNDO SÃO ATRIBUÍDAS À LMA,

com as mais altas taxas de incidentes ocorrendo nos 
Estados Unidos, Europa e Austrália.2

Para medir a proporção de cada tipo de
glóbulo presente

aproximadamente
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