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Resposta a indução quimioterápica (IQT) em
pacientes com LLA
O câncer infantojuvenil é caraterizado como um
grupo de doenças que têm em comum a
proliferação descontrolada de células atípicas na
faixa etária de 0 a 19 anos de idade1. As Leucemias
são as neoplasias mais frequentes na infância,
correspondendo a 30% de todas as doenças
malignas2. Dentre elas destaca-se a Leucemia
Linfoblástica Aguda (LLA), que provém da
proliferação clonal e do acúmulo de células que
exibem os estágios precoces de maturação linfoide
e de marcadores celulares associados3. A
classificação de diagnóstico precoce e tardio é
definido pelo INCA; onde é precoce nos pacientes
que esperaram, no máximo um mês entre os
primeiros sinais e sintomas, e é considerado tardio
naqueles pacientes que foram diagnosticados após
mais de um mês desde o início da apresentação
clínica da doença.
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Este trabalho mostrou que diagnóstico precoce de
LLA não contribuiu para alterar o desfecho da
resposta indutora a quimioterapia, tampouco as
taxas de mortalidade. A mortalidade total se deveu
a casos de LLA-T (27,3%). Os valores encontrados
são semelhantes aos descritos na literatura que
apresentam sobrevida de 76-86%5. A hipótese de
que o diagnóstico precoce reduz as taxas de
mortalidade e que aumenta a resposta indutora a
QT, não foi confirmada nesse estudo. Fatores como
a genética do tumor e idade do paciente podem ter
maior relevância que o diagnóstico precoce5.

Avaliar se o intervalo entre os primeiros sinais e
sintomas e o início do tratamento tem influência
na apresentação da Leucemia Linfoblástica Aguda
(LLA) após o fim da indução quimioterápica.
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*Análise estatística apresentados através do teste de qui-quadrado e MannWitney, significância quando p > 0,05 por meio do software SPSS 25.0 (IBM SPSS
Statistics, IBM Corporation)

T

O tempo do diagnóstico na LLA não contribuiu para
reduzir as taxas de mortalidade, tampouco para
alterar a resposta inicial à indução quimioterápica.
Futuros estudos com o espaço amostral maior, e
que considerem a genética do tumor e a idade do
paciente são indicados para melhor elucidar essa
questão.
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