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1. RESUMO 

Este artigo trata-se de uma revisão bibliográfica sobre a Leucemia Mielóide Aguda 

em crianças. Segundo estudos a Leucemia Mielóide Aguda tem sintomas 

relacionado a várias outras doenças que acometem os pacientes como palidez, 

febre e anemia, sendo assim é necessário atenção para o diagnóstico correto desta 

doença, que por sua vez, tem prevalência em crianças (20% dos casos de Leucemia 

na infância). 

2. INTRODUÇÃO 

A Leucemia Mielóide Aguda é uma doença que acomete os tecidos produtores de 

células sanguíneas, principalmente medula óssea e nódulos linfáticos. É resultado 

de uma expansão clonal de uma célula tronco hematopoiética. A transformação 

maligna ocorre diferentes estágios e pode afetar células troncos pluripotentes e 

unipotentes. Assim, a LMA pode ser definida como uma neoplasia onde as 

proporções entre as células diferenciadas e células troncos estão alteradas, onde os 

blastos de diferentes linhagens celulares estão acumulados. 

3. OBJETIVO 

Relatar sobre o câncer e sua forma no sangue, denominada leucemia, focada em 

crianças e mostrar a importância da atenção no diagnóstico da mesma. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada está baseada em levantamentos a partir de dados 

bibliográfico, para a mesma serão utilizados coleta de dados na literatura e artigos 

obtidos em bancos de dados como Scielo, PubMed, Google acadêmico e Livros 

arquivados na Biblioteca das Faculdades Metropolitana Unidas. Foram utilizados os 

descritores: “Câncer”, “Leucemia”, “Leucemia Mielóide”, “Câncer Infantil”, 

“Leukemia”, “Stem Cell”, “Hallmark”. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 



Segundo Rodrigues et al. (2005), ao menos uma pessoa entre três sofrerão esta 

patologia. Sendo assim a prevenção e controle do câncer são tão importantes 

(RODRIGUES et al, 2005).  

Em tese o câncer é um crescimento descontrolado das células que não responder 

ao processo do ciclo celular comum, sendo assim não conseguem parar a sua 

reprodução e reparar quando algo dá errado, e nem ativar o sistema de apoptose 

(ou morte celular). As células malignas se multiplicam e crescem em anormalidade, 

infiltrando os tecidos adjacentes. Isso pode resultar na infiltração de vasos linfáticos 

e veias. Ganhando este acessos, estas células podem ser carregadas para qualquer 

outro lugar do corpo, onde elas iram também se multiplicar e crescer e ganhar outros 

locais. Em ordem de ajudar estas células a ganhar o sistema de veias, ocorre o que 

chamamos de angiogênese, que nada mais é que a formação de novos vasos. No 

caso de células benignas, estas tende a ficar no seu sítio de origem, e não se 

espalhar para outros locais. Esta patologia pode afetar vários orgãos e tecidos, 

como o esôgafo, próstata, osso, coração, boca e o sangue. Cada um como a mesma 

forma de proliferação, mas com características individuais também (HANAHAN, 

2011). 

O correto funcionamento das funções biológicas dependem de diversos fatores 

intrínsecos e extrinsecos, como por exemplo: hematopoiese (formação de novas 

hemácias), regulação hormonal e ciclo celular. Qualquer desequilíbrio dessas 

atividades pode ser um precursor ímpar no desenvolvimento de patologias. É neste 

contexto que as leucemias se encontram (RUDDON, 2007). 

As leucemias são caracterizadas como doenças que atingem a série branca do 

sangue, os leucócitos. Podem ser classificados em agudas ou crônicas, e por sua 

vez em mielóides e linfóides. As causas deste processo ainda não desconhecidas, 

mas sabe-se que não são contagiosas ou hereditárias (DIOGO, 1979). 

Os precursores dos leucócitos, de alguma maneira, acabam sofrendo uma alteração 

e crescendo de forma descontrolada. Quando esta alteração se dá em algum ponto 

da replicação precocemente, esta leucemia é considerada aguda. Já quando está 

alteração se dá de uma forma tardia, é considerada crônica (DIOGO, 1979). 



 Leucemias são, portanto, doenças neoplásicas de proliferação clonal de 

células de aspecto blástico, pouco diferenciadas nas formas agudas e de células 

diferenciadas morfologicamente semelhantes às normais nas formas crônicas. 

(DIOGO, 1979.) A diferença entre a leucemia aguda e crônica se refere com o 

menor e maior tempo do ciclo celular e o curso clínico evolutivo. 

 A Leucemia Mielóide Aguda (LMA) é um câncer que atinge os tecidos 

produtores de células sanguíneas, principalmente medula óssea (MO) e nódulos 

linfáticos. Pode ser encontrada como Leucemia Não Linfocítica Aguda ou Leucemia 

Mielógena Aguda. É resultado de uma expansão clonal de uma célula tronco 

hematopoiética (proliferação neoplásica clonal de precursores imaturos da MO). A 

transformação maligna ocorre diferentes estágios e pode afetar células troncos 

pluripotentes e unipotentes. Assim, a LMA pode ser definida como uma neoplasia 

onde as proporções entre as células diferenciadas e células troncos estão alteradas, 

onde os blastos de diferentes linhagens celulares estão acumulados. (RUDDON, 

2007) 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A L.M.A. é uma doença que em crianças está bastante presente e por isso precisa 

de uma certa atenção daqueles que cercam o paciente. Sabe-se que o diagnóstico 

preciso e precoce desta patologia ajuda no tratamento do paciente podendo induzir 

a remissão completa. 
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