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Leucemia - Mundo

• A incidência de leucemia tende a ser mais altas nos países que 
apresentam altos IDH.

• Mortalidade sem variação importante.

• No mundo, ocupa 11ª posição entre todos os cânceres. 
• 10ª  - Homens. 

• 12ª - Mulheres.

Estimativa 2018: incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Coordenação de Prevenção e Vigilância. – Rio de 
Janeiro: INCA, 2017. http://www.inca.gov.br/estimativa/2018/estimativa-2018.pdf



Leucemia - Brasil

Estimativa 2018: incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Coordenação de Prevenção e Vigilância. – Rio 
de Janeiro: INCA, 2017. http://www.inca.gov.br/estimativa/2018/estimativa-2018.pdf



Leucemia - Pediatria

• Nos países em desenvolvimento o câncer infantil representa de 3% a 
10% do total de neoplasias.
• A leucemia é o câncer infanto-juvenis mais comum na maioria das populações 

(de 25% a 35%). 

• No Brasil, o percentual de neoplasias na população infanto-juvenil (de 
0 a 19 anos) foi de 3%. 
• As leucemias foram as mais freqüentes (26%). 

Estimativa 2018: incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Coordenação de Prevenção e Vigilância. – Rio de 
Janeiro: INCA, 2017. http://www.inca.gov.br/estimativa/2018/estimativa-2018.pdf
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Leucemia Linfóide Aguda

• Novas Terapias

• Blinatumumab

• Inotuzumab

• CAR Tcell



Blinatumumab

• Um anticorpo monoclonal biespecífico recombinante. O blinatumomab possui dois sítios de 
reconhecimento de antígeno, um para o complexo CD3, com o receptor de células T e um para 
CD19, um antígeno associado a tumor. 



Como funciona?
Quem pode utilizar?

Pacientes com CD19 positivo.



Quando utilizar?

• Leucemia refratária ao tratamento convencional.

• DRM persistente – “Ponte para o Transplante”

• Recidiva após TCTH com infusão de linfócitos do 
doador. • Condições clínicas que não 

permitem quimioterapia 
convencional.



Como utilizar?

• Protocolo Adulto

• Protocolo Infantil
Ciclo 1 D7 e próximos ciclos

Dose inicial Dose seguinte

5mcg/m2/dia 15mcg/m2/dia



Como utilizar? 



Como utilizar?

Dicas
• Utilizar CVC ou PICC.
• Usar sistema fechado.
• Coletar cultura antes de 

comecar?

Utilizar filtro para infusão.



Como utilizar?

• Inicio em UTI/monitorizada.

Lise tumoral.

Alteração neurológica.

Liberação de citocinas – febre, choque...



Longo tratamento contínuo



• Entre os ciclos o ideal é reavaliar presença de CD19 e resposta 
ao tratamento.

• Esse paciente precisara receber imunoglobulina, conforme NS.



Resultados





• Longo prazo - avaliou a sobrevida global  e sobrevida livre de recidiva em 36 adultos com LLA B recidivante / refratária . 

• 25 (69%) pacientes obtiveram remissão completa com recuperação hematológica completa ou parcial nos primeiros 2 
ciclos. 

• Dez dos 36 pacientes (28%) eram sobreviventes a longo prazo (OS ≥ 30 meses). 

• Seis dos 10 sobreviventes de longo prazo permaneceram livres de recidiva, 
• 4 que receberam TCTH como consolidação
• 2 que receberam 3 ciclos adicionais de blinatumomab. 

• Três sobreviventes a longo prazo tiveram eventos neurológicos ou síndrome de liberação de citocinas, resultando na 
interrupção temporária do blinatumomab; reiniciado com sucesso. 



Inotuzumab
É um conjugado anticorpo-fármaco composto por um 

anticorpo monoclonal recombinante humanizado dirigido 
contra o CD22 ligado à caliqueamicina.



Como funciona? 

Quem pode utilizar?

CD22 positivo



Quando utilizar?

• Leucemia refratária ao tratamento convencional.

• Não elegível para Blinatumumab ou resistente.

Função Hepática



Como utilizar?

• Protocolo associado com quimioterapia



Cuidados

• Primeira infusão internado.

• Avaliar entre as doses.



• A combinação ou substituição de componentes de regimes de quimioterapia é uma 
abordagem potencial, reduzindo a toxicidade em regimes de quimioterapia. 

• DVO, especialmente em candidatos a TCTH, e os efeitos colaterais do fígado podem limitar o 
uso.

• Resultados favoráveis como monoterapia, incluindo casos após múltiplas linhas de terapia 
de resgate.

• Vários ensaios clínicos em andamento, como a terapia com combinação com bosutinib em 
Ph + ALL, terapia pós-transplante em pacientes com alto risco de recaída e outros estudos 
voltados especificamente para pacientes mais jovens e pacientes idosos.



CAR T cell

• Celulas T de um paciente alteradas no laboratório para atacar as células 
cancerígenas. 

• O gene para um receptor especial que se liga a uma determinada proteína 
nas células cancerosas do paciente é adicionado no laboratório. 



• Não disponivel no Brasil.

• Estudos clinicos abertos.



Limitações
• Hoje, o tratamento vendido pela Novartis custa cerca de 475 mil dólares, 

o equivalente a 1,5 milhão de reais.

• As pesquisas desenvolvidas incluem como o principal alvo o CD19, que é 
encontrado em quase todas as patologias de células B.



Como fazer?

• Paciente coleta as celulas que serão manipuladas.

• Células ficam em cultura cerca de 3 semanas.

• Paciente recebe um condicionamento.

• Infusão das células.



Cuidados

• Toxicidade neurológica.

• Aplasia de Células B, o paciente pode receber infusões de imunoglobulinas, 
evitando assim o comprometimento imunológico.

• Síndrome da liberação de citocinas – pode ser fatal, FDA exige pessoas 
capacitadas.
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Leucemia Mielóide Aguda

• Novas Terapias

• Mylotarg



Mylotarg – Gemtuzumab ozogamicin



Quem pode utilizar?

• CD33 positivo.

Quando utilizar?

• Recidiva.

• Consolidação após TCTH.



Como funciona?



Como utilizar?

• Não administrar por via Intravenosa Direta.

TEMPO DE INFUSÃO: 2 horas.

• Adultos: 9 mg/m2. Repetir a dose após 14 dias. Total de 2 doses.

• Cuidados: imunossupressão e hepatotoxicidade.



• Primeiro exemplo de quimioterapia dirigida por anticorpos no câncer. 

• Seu papel não é claro. Resultados diferentes. 

• Remissão não aumentou, mas reduzindo o risco de recaída a sobrevida global em 5 anos 
foi melhorou.

• O benefício de sobrevida foi particularmente claro naqueles com citogenética favorável, 
mas também observado em pacientes de risco intermediário.

• Sugerem que o uso do GO deve ser reavaliado e o status da licença do GO pode precisar 
ser revisado.
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Conclusões

• A terapia alvo é algo que esta se desenvolvendo muito.

• Tratamentos promissores ainda sendo avaliados, tempo curto.

• Nem tudo será adequado aos nossos pacientes.

• Tratamentos caros, porém muitas vezes possibilidade de Uso Compassivo, 
Acesso Expandido ou estudo clínico.

• Precisamos de constante atualização.



Obrigada!

juliana.francielle@samaritano.com.br


