Teste Molecular
Um guia para atingir suas metas de tratamento na LMC Ph+

Tenha um papel ativo no
acompanhamento da sua LMC Ph+
Use este guia para ajudá-lo a entender melhor o seu tratamento

Entenda mais sobre seu exame para acompanhar a LMC Ph+ e
veja o que você pode fazer para alcançar seus objetivos:
• Quais são exames usados para acompanhar o tratamento da sua LMC Ph+
• Por que o exame de PCR é o melhor método de avaliação disponível atualmente
• Com que frequência você deveria realizar seus exames
• O que os resultados dos exames significam
• Quais os resultados desejados no exame de PCR
• Como acompanhar o seu próprio progresso
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Conheça os 3 exames básicos para o acompanhamento da LMC Ph+
Existem muitas coisas para se aprender sobre a LMC Ph+. Quanto mais você souber sobre a doença, mais
capaz você estará para tomar decisões sobre seu tratamento. Seguem os 3 principais exames que o seu
médico poderá pedir para ter certeza que a sua LMC Ph+ está respondendo adequadamente ao tratamento.
TIPO DE EXAME

O QUE ESTE EXAME SIGNIFICA PARA VOCÊ

Hemograma
Completo

É um exame de sangue que conta as células brancas (leucócitos) ,
hemácias e plaquetas1,2

Exame
citogenético

É um exame que pega uma amostra de sangue da sua medula óssea para
procurar o “cromossomo Philadelfia” que está presente nas células brancas
(leucócitos), e pode causar um aumento exagerado dessas células1,2

Exame de PCR

Este é um exame de sangue muito simples que encontra e mede a
quantidade do gene BCR-ABL (a causa da LMC Ph+)1-4

Com o exame de PCR conseguimos "enxergar" a doença.
Cada um dos exames acima mostra uma análise diferente. Para ajudá-lo
a entender o papel de cada um destes exames, pense neste copo de
água como exemplo. Como você pode ver, o exame de PCR é o único
exame capaz de "enxergar"no seu sangue um minúsculo traço da LMC
Ph+. Cada célula da LMC Ph+ tem o cromossomo Philadelfia anormal
com o gene causador da LMC.1-3
Hemograma Completo 1,2
Exame Citogenético pode enxergar os
cromossomos philadélfia mais difíceis de ver.

1,2

O EXAME DE PCR consegue "enxergar" a doença
mais escondida (BCR-ABL), que não consegue ser
vista pelos outros exames1-3

A ciência tem avançado num longo caminho e, apesar deste exames serem
bons, o PCR é o melhor para encontrar a fonte da sua doença. Todos estes
exames dão ao seu médico informações importantes sobre a sua LMC Ph+,
mas o exame de PCR é o mais confíável para dizer se ainda existe doença no
seu sangue. Doença residual ou o aumento persistente do BCR-ABL podem
significar a piora da sua LMC Ph+. A Organização Mundial da Saúde diz que
o BCR-ABL é a principal causa da LMC Ph+.2,5,6
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Alcance as metas no tempo certo
Especialistas recomendam que você realize cada exame no tempo certo, porque cada um deles tem metas
diferentes. Trabalhe junto com seu médico para ter certeza que você está alcançando as metas importantes descritas abaixo. Siga as instruções do seu médico todos os dias para evitar que as células da LMC Ph+ voltem.7,8

Metas importantes para se ter em mente1,8
TIPO DE EXAME

OBJETIVO

QUANDO FAZER*

Hemograma

Resposta hematológica completa
(RHC) aos 3 meses – isto significa
que o número de células brancas,
vermelhas e plaquetas estão normais

A cada 15 dias

Resposta citogenética completa (RCC)
aos 12 meses – isto significa que o
número de células apresentando o
cromossomo Philadelfia diminuiu
em 100 vezes comparado com o
nível ao diagnóstico

A cada 6 meses

Resposta molecular maior (RMM)
aos 18 meses – isto significa que
o número de transcritos do gene
BCR-ABL (causador da LMC)
reduziu em 1000 vezes comparado
ao nível do diagnóstico

A cada 3 meses

Exame citogenético

Exame de PCR

até atingir a RHC
A partir daí, a cada 3 meses

até atingir a RHC
A partir daí, anualmente

O objetivo é manter o BCRABL em níveis baixos ou o
mais baixo possível

* seu médico também poderá solicitar os exames com uma frequência diferente desta recomendação

E se eu não
atingir meus
objetivos?
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Se não conseguiu atingir alguma das suas metas, você e seu médico deveriam
discutir sobre as suas opções de tratamento. Algumas pessoas alcançam os
objetivos antes do que outras; contudo , o quanto antes você conseguir seus
objetivos, melhor. Lembre-se que seu médico poderá orientá-lo em relação ao
tratamento se você não conseguiu alcançar os seus objetivos.

Meu dicionário de LMC
B
BCR-ABL: um gen anormal que é formado quando 2 cromossomos específicos se combinam. Este
gen causa a produção de uma proteína, chamada Bcr-Abl - a principal causa da LMC Ph+.

C
Células brancas do sangue: tipo de célula que protege contra as infecções.
Células vermelhas do sangue: células que carregam oxigênio para as outras células do corpo.
Cromossomo Philadelfia (Ph): um cromossomo anormal que é o responsável pela produção
descontrolada de células brancas (células da medula) que está presente na LMC.

P
Plaquetas: tipo de célula que ajuda na coagulação do sangue.

R
Resposta Citogenética Completa (RCC): a resposta citogenética completa significa que
nenhuma célula com cromossomo Philadelfia foi encontrada tanto na medula como no
sangue periférico.
Resposta Hematológica Completa (RHC): Significa que o número de células brancas, plaquetas e células
vermelhas voltaram ao normal, o que deve acontecer dentro dos primeiros 3 meses de tratamento.
Resposta Molecular Maior (RMM): significa que o BCR-ABL, que causa a LMC, foi reduzido em
1.000 vezes comparado ao nível do diagnóstico.
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Perguntas para o meu médico
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Resposta Molecular Maior (RMM):
um novo objetivo na LMC Ph+

1) Siga as instruções do seu médico todo dia e tome sua
medicação para reduzir cada vez mais a sua doença
2) Faça os exames de PCR de acordo com as
recomendações do seu médico7,8
		 – O exame regular de PCR é o único meio de ter certeza que você alcançou
e está mantendo a meta desejada

3) Acompanhe seus resultados
– Faça todo o possível para alcançar seus objetivos de tratamento

Distribuição exclusiva através da
classe médica ou SIC Novartis.
Este folheto destina-se à orientação
de pacientes em tratamento para
Leucemia Mieloide Crônica.
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Você tem um papel importante no acompanhamento da sua LMC Ph+. Aqui
seguem 3 dicas importantes para você alcançar e manter a RMM.

