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Crianças com diagnóstico de leucemia mielóide aguda (LMA) não atingem o mesmo
sucesso terapêutico observado na leucemia linfóide aguda (LLA). Apesar da taxa de remissão
inicial ser de aproximadamente 90% na LMA, mais de 40% das crianças falecem por recidiva ou
toxicidade medicamentosa.1
O avanço mais importante no tratamento da LMA pediátrica nos últimos anos
decorreu da melhoria do tratamento de suporte, intensificação da quimioterapia, melhor
classificaçãcao de risco e integração do transplante de células tronco hematopoiéticas.
Baseados na experiencia do uso do ácido trans-retinóico (ATRA) e arsênico na leucemia
promielocítica (LPA) e na descoberta de que a LMA é uma doença extremamente heterogênea,
tanto clinicamente quanto biologicamente (há mais de 100 rearranjos cromossômicos
recorrentes identificados, 70% dos pacientes apresentam alterações citogenéticas clonais ao
diagnóstico)1,2,3,4,5,6, é possivel que que o
manejo bem sucedido da LMA irá requerer
tratamento adaptado para os diferentes subgrupos.
Apesar de a classificação de risco depender dos recursos laboratoriais de cada
instituição, a combinação da análise citogenética, imunofenotipagem, genotipagem molecular
ao diagnóstico e avaliação da doença residual mínima (DRM) após indução, por citometria de
fluxo ou PCR quantitativo em tempo real (RT-PCR), permitem uma separação de diferentes
subtipos de LMA com prognóstico diverso. De acordo com o risco de recidiva e morte, as
crianças são estratificadas
em
grupos de risco baixo, alto e
intermediário.2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
- Baixo risco: síndrome de Down, t(15;17), RUNX1-RUNX1T1/t(8;21), CBFB-MYH11/
INV(16)/t(16;16), mutação bialélica do CEBPA;2,3,4,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18
- Alto risco: LMA secundária a síndrome mielodisplásica ou a tratamento oncológico
prévio, as aberrações citogenéticas -7, -5/del 5q, cariótipo complexo (3 alterações ou mais),
FLT3/ITD mutado, fusões MLL/11q23, exceto t(9;11) e (1;11), DEK-CAN (NUP214)/t(6;9),
MYST3-CREBBP/t(8;16) (p11;p13), RUNX1-CBF A2T3/t(16;21)(q24;q22), t(9;22) e/ou ausência
de remissão após indução (falha indutória na riaavaliação do, aspirado de medula óssea, por
citometria de fluxo - definida pelos grupos de estudo como mais de 5% a 15% de blastos, ou
por RT-PCR); 2,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
- Risco intermediário: cariótipo com ausência das alterações moleculares já referidas
anteriormente e remissão pós indução, não apresentando, portanto, configuração de baixo ou
de alto risco.2,3,4,8,10,11,12,15,17,18
A taxa de mortalidade relacionada ao transplante (TRM) diminuiu de 50% para 10 -15%

nos últimos 10 anos, no entanto nem sempre o TCTH é curativo para LMA (sobrevida livre de
doença variando nos estudos comparativos entre 55 a 72%), especialmente nos casos em que
não é alcançada remissão antes do procedimento. Deve ser considerado como opção
terapêutica quando a chance de recidiva com o tratamento convencional for superior a
35%.1,8,12,19
Crianças e adolescentes de baixo risco não devem receber TCTH em primeira
remissão, em virtude do bom prognóstico apresentado. Já os de alto risco têm classicamente
indicação de TCTH em primeira remissão, embora tenha sido observada, para determinadas
alterações genéticas, como FLT3/ITD mutado, se boa resposta à indução (DRM < 0,1%), a
possibilidade de cura apenas com quimioterapia, e alguns estudos discordem da superioridade
do TCTH em relação ao tratamento convencional. 2,4,10,11,12,15,17,18,20,21
Os classificados como risco intermediário se beneficiam do TCTH em primeira
remissão apenas se DRM positiva após um ou dois ciclos de indução. 2,4,17,19,22,23,24,25 Para estes
pacientes há maior chance de recaída e resultados pobres ao tratamento (sobrevida livre de
doença de 26% contra 67% para aqueles com DRM < 0,1%).24
A caracterização imunofenotípica por citometria de fluxo multidimensional tem sido
usada por grupos cooperativos para determinar a presença de DRM na LMA através de
marcadores aberrantes ou maturação mielóide anormal. O desenvolvimento de ampla gama
de anticorpos monoclonais e das potencialidades do citômetro de fluxo têm impulsionado esta
área nas últimas décadas. O ponto de corte presentemente aceito para positividade de DRM
na LMA é igual ou superior a 0,1%. No entanto, ainda há grande dificuldade para
reprodutibilidade técnica e uniformização da metodologia empregada nos diferentes centros,
o que torna muito complexa a interpretação destes resultados e a determinação do seu
impacto na prática clínica .3,15,17,18,19,22,23,24 Em razão disso, após o encaminhamento de
pacientes com risco intermediário e DRM positiva após indução a um centro de transplante, ou
de um paciente com alto risco e DRM negativa após indução, serão avaliados os demais
aspectos referentes a cada caso, para posterior definição da indicação do TCTH pelo Grupo
Pediátrico da SBTMO.
Há controvérsia sobre a valorização isolada do subtipo FAB como fator prognóstico,
quando sem achado citogenético correspondente. Particularmente, em nosso país, onde há
limitado acesso à pesquisa citogenética e molecular, pacientes com subtipo FAB de pior
prognóstico (M0, M6 e M7) em primeira remissão devem ser encaminhados a um centro de
transplante, para avaliação e discussão de sua indicação de TCTH pelo Grupo Pediátrico da
SBTMO. 10,13
Até o momento não foi comprovado benefício do transplante autólogo quando
comparado à quimioterapia isolada e/ou ao transplante alogênico para a LMA em primeira
remissão. 18,26
A leucemia mielóide aguda (LMA) promielocítica apresenta características e
prognóstico bastante distintos das demais LMA. A sobrevida com a associação de ATRA e
antraciclinas é próxima de 90% na infância. 5,6 Noventa e cinco por cento das LMA
promielocíticas possuem o rearranjo do gene RARA (receptor de ácido retinóico), mais
comumente t(15;17), o que estáa associado com a sensibilidade dos blastos ao ácido transretinóico e arsênico. Apenas algumas mutações apresentam resistência ao ATRA e arsênico. A
presença da mutação do FLT3, embora confira uma menor chance de sobrevida inicial por

aumentar a mortalidade à indução, não interfere no prognóstico daqueles pacientes que
remitem e, portanto, não é isoladamente indicação de TCTH.
O TCTH está indicado na leucemia promielocítica apenas a partir da segunda remissão.
O TCTH autólogo apresenta melhores taxas de sobrevida livre de eventos e sobrevida global na
presença de remissão molecular (negativação da translocação PML-RARA) (SLD 77% contra
50%). 27
Segunda remissão é obtida em cerca de dois terços dos pacientes portadores de LMA;
entretanto, remissão duradoura nestes casos é rara. Assim, em segunda remissão é indicado o
transplante alogênico, aparentado ou não, preferencialmente após obtenção de nova
remissão. 28,29
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RCC= remissão clínica completa; GR= grau de recomendação; NE= nível de evidência; CO= opção clínica; GNR= geralmente não recomendado; dx:
diagnóstico
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