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RESUMO 

As Leucemias compõem um grupo de doenças caracterizadas pela 

proliferação celular exacerbada resultante da perda de capacidades 

celulares ditas essenciais como por exemplo diferenciação e morte 

celular. São subclassificadas em agudas quando essa proliferação celular 

é composta de células imaturas ou jovens, e portanto perdem sua 

capacidade de diferenciarem de modo eficaz; e crônica quando composta 

por células maduras, porém com perda de sua capacidade para 

realizarem a morte celular adequadamente e que deixam de exercerem 

suas funções. Dentro de uma classificação mundial já estipulada, há um 

tipo de leucemia aguda conhecida como leucemia promielocítica aguda 

(LPA). Sobre esta, dentre algumas de suas características morfológicas, 

foram descritos trabalhos envolvendo um tratamento exclusivo utilizando 

medicamentos combinados ou não com quimioterapia, capazes de 

promoverem aumento significativo de sobrevida, embora haja chances de 

não haver resposta positiva na minoria dos casos. Por se tratar de uma 

doença com complicações relacionadas a coagulopatias, existe uma 

preocupação maior com pacientes COVID positivos, principalmente 

aqueles que estão em fase de tratamento utilizando o ATRA, uma vez que 

este pode provocar um processo inflamatório intenso durante o processo 

de diferenciação celular. O presente trabalho traz uma revisão de 

literatura sobre a leucemia promielocítica aguda, mostrando que é uma 

leucemia que pede uma continuidade de estudos pois muitos ainda não 

estão elucidados, principalmente sobre suas complicações. 
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ABSTRACT 

 

Leukemias comprise a group of diseases characterized by exacerbated cell 

proliferation resulting from the loss of so-called essential cellular capabilities such 

as differentiation and cell death. They are subclassified as acute when this cell 

proliferation is composed of immature or young cells, and therefore lose their 

ability to differentiate effectively; and chronic when composed of mature cells, but 

with a loss of their capacity to perform cell death properly and that cease to 

exercise their functions. Within a world classification already stipulated, there is 

a type of acute leukemia known as acute promyelocytic leukemia (APL). About 

this, among some of its morphological characteristics, studies have been 

described involving an exclusive treatment using drugs combined or not with 

chemotherapy, capable of promoting a significant increase in survival, although 

there are chances of not having a positive response in the minority of cases. As 

it is a disease with complications related to coagulopathies, there is a greater 

concern with positive COVID patients, especially those who are undergoing 

treatment using ATRA, since it can cause an intense inflammatory process during 

the process of cell differentiation. The present work brings a literature review on 

acute promyelocytic leukemia, showing that it is a leukemia that requires further 

studies because many are still unclear, mainly about its complications. 

 

 

 

 

Keywords: APL; PML-RARA; ATRA; ATO   
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1. INTRODUÇÃO 

As leucemias sempre despertaram interesse por se tratarem de uma doença na 

qual há uma produção exagerada e descontrolada de células jovens, quando 

classificadas em agudas; ou de células maduras, quando classificadas em 

crônicas. (BENÍCIO; REGO, 2013).  

Uma dessas leucemias,  a LPA, mostrou ser uma subclassificação peculiar 

devido à sua morfologia observada em lâmina e de outras particularidades, como 

por exemplo a constatação da presença da translocação entre os cromossomos 

15 e 17, resultando na síntese da proteína PML-RARA, de modo que com este 

resultado não seria necessária a presença blástica acima de 20%, e de que 

portanto, qualquer contagem destas células bastaria para o diagnóstico 

(BENÍCIO; REGO, 2013) (ZERBINI et al, 2010). 

Além das características já conhecidas da LPA, muitos estudos mostraram e 

mostram que esta é uma leucemia com protocolo único de tratamento, no qual 

se faz uso de um medicamento conhecido como ácido all-trans retinoico (ATRA), 

o qual apresenta taxas de cura e remissão altas (LO-COCO et al, 2013). Ainda, 

se os pacientes apresentarem algum tipo de complicação ao utilizarem o ATRA, 

existem outras possibilidades para darem continuidade ao tratamento. (LO-

COCO et al, 2013) 

Contudo, mesmo se tratando de uma doença cujo tratamento é de grande 

conhecimento e com um leque maior de possibilidades, suas complicações 

ligadas à doença intravascular disseminada (CIVD) podem levar os pacientes à 

óbito (HOFFBRAND et al., 2018; RAVANDI et al., 2017). 

Um estudo de caso recente, elaborado pela Universidade de São Paulo (USP) 

campus de Ribeirão Preto, mostrou que um paciente positivo para a COVID19, 

precisou ter seu tratamento com ATRA interrompido devido à uma complicação 

conhecida como síndrome de diferenciação (SD), além de já ser um paciente 

enquadrado como alto risco devido às complicações da LPA com a presença do 

vírus (SOARES et al, 2020). 

Portanto, o presente trabalho visou apresentar as características principais da 

LPA, bem como tratamentos e complicações, de modo que ainda mostra ser 

importante a busca por novos medicamentos e terapias.  
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2. JUSTIFICATIVA 

A LPA é uma doença com biologia complexa e agressiva. Apesar disso, 

as terapias disponíveis atualmente são capazes de promover melhora clínica e 

o controle da doença. No entanto, existem diferentes protocolos disponíveis para 

o tratamento desses pacientes. Sendo assim, o presente estudo buscou compilar 

os principais estudos da literatura sobre os mecanismos moleculares associados 

ao tratamento de LPA 
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3. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura 

sobre a leucemia promielocítica aguda, desde sua morfologia, complicações 

durante tratamento até funcionamento de medicamentos utilizados. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

Sabe-se que as leucemias mieloides agudas (LMAs) compõem um 

grupo de doenças caracterizadas pela proliferação de progenitores 

hematopoeticos anormais da linhagem mieloide, que estão relacionados à 

incapacidade de se diferenciar e de apresentarem resposta à proliferação e 

morte celular de maneira adequada. Tal proliferação exacerbada resulta em 

acúmulo de células blásticas na medula óssea dificultando a produção normal 

de células, bem como a possibilidade de se infiltrar em outros tecidos e órgãos 

comprometendo seus funcionamentos (BENÍCIO; REGO, 2013)  

Em geral, o diagnóstico é realizado através de aspectos morfológicos, 

sendo estes baseados em esfregaço corado de amostras de sangue periférico 

e/ou medula óssea, de forma que, para tal, devem ser observados mais de 20% 

de células blásticas. Outros métodos como citogenética, biologia molecular e 

citoquímica também contribuem para o diagnóstico do paciente, sendo a 

imunofenotipagem o principal deles. (BENÍCIO; REGO, 2013) Porém, para a 

LPA o diagnóstico é independente da contagem de blastos no sangue periférico 

ou medula óssea quando constatada translocação entre os cromossomos 15 e 

17. (ZERBINI et al, 2010) 

Mediante às características observadas pela morfologia celular, em 1976 

foi criada a classificação Franco-Americano-Britânico (FAB) que, posteriormente 

sofreria uma modificação pela OMS (organização mundial de saúde) em 2008. 

(BENÍCIO; REGO, 2013). Assim, dentre os sete principais tipos de LMAs 

descritos pela classificação FAB, a leucemia mieloide aguda M3, mais conhecida 

como leucemia promielocítica aguda, corresponde de 10 a 15% dos casos e 

apresenta cariótipo característico com a t(15;17)(q24;q21), sendo a alteração 

cromossômica mais comum acometendo 98% dos pacientes (BRAEKELEER et 

al, 2014) (HEY et al, 2019).  Esta translocação resulta em uma proteína 

decorrente da fusão entre o gene PML (“leucemia promielocítica”) contido no 

cromossomo 15 e o gene RARα (receptor alfa (α) do ácido retinoico) do 

cromossomo 17 que sumariamente impedem a diferenciação celular a partir do 

blasto/promielócito. (BRAEKELEER et al, 2014); (LIQUORI et al, 2020) 



9 
 

 

Figura 1. Adaptado de Leal, Kumeda, Velloso, 2009. Ilustrando a translocação entre 

cromossomos 15 e 17. 

 Há ainda outros rearranjos gênicos ligados ao gene RARα que 

podem ser encontradas em pacientes com LPA, mas que são expressas em 1% 

a 2%, sendo elas: PLZF, NPM1, NUMA1, STAT5B, PRKAR1A, FIP1L1, BCOR, 

NABP1 (OBFC2A), TBL1XR1 (TBLR1), GTF2I, IRF2BP2 e FNDC3B (liquori et 

al, 2020); mutações ligadas ao gene do receptor gama do ácido retinoico (RARG) 

que se funde ao gene de nucleoporina 98 (NUP98) formando NUP98-RARG; e 

mutações em tirosinoquinases em pacientes com PML-RARα, como é o caso da 

FLT3, também pode ocorrer, sendo responsáveis por induzir maior proliferação 

celular e aumento do número de glóbulos brancos (LEAL et al., 2009) (LIQUORI 

et al.,2020). 

4.1 PML-RARA 

O gene PML, localizado na banda 15q24 do cromossomo 15, está 

envolvido na supressão tumoral e instabilidade genômica, de forma que, ao ser 

mediada pelo domínio RBCC (do inglês “Ring finger, B-box- Coiled coil”), 

interage com mais de 170 proteínas formando as regiões subnucleares 

conhecidas como “corpos nucleares”. Este gene está envolvido em vias 

funcionais, sendo elas apoptose e senescência dependentes ou independentes 

da proteína de supressão tumoral, a TP53 (LIQUORI et al., 2020) (proteína 

responsável pela proteção celular em resposta a estresse, desde reparação do 

DNA até indução da apoptose) (KANG; KROEMER; TANG, 2018); auto 



10 
 

renovação e transcrição das células tronco hematopoéticas; e regulação 

epigenética. (LIQUORI et al., 2020) 

O gene RARα está localizado na banda 17q21 do cromossomo 17 e 

codifica uma proteína, cujo nome é o mesmo do gene, e que faz parte de uma 

superfamília de receptores nucleares, de forma que RARB e RARG também 

estão incluídas. Sua principal função é de controlar a transcrição do material 

genético sendo que, na presença de retinoides, RARα se liga ao receptor X 

retinoide (RXR) formando um heterodímero que se conecta à região promotora 

para iniciar a transcrição; e na ausência dos retinoides, RARα e RXR interagem 

com co-repressores nucleares como mediador silenciador de retinoides, receptor 

de hormônio da tireoide (SMRT) e receptor nuclear corepressor  (N-CoR) que, 

por sua vez, induzem a ligação de histonas e estas condensam a cromatina do 

material genético, entre outras modificações, reprimindo a transcrição. (LIQUORI 

et al., 2020) 

Na presença da proteína PML-RARα, produto final da transcrição 

t(15;17), ocorre uma modificação na estrutura dos corpos nucleares. Ao mesmo 

tempo que se tem um efeito dominante negativo, pelo fato de impossibilitar a 

ligação de diversas proteínas, também são produzidos outros efeitos, como por 

exemplo o bloqueio da diferenciação mieloide no estágio de promielócito 

justamente por impedir a transcrição dos genes responsáveis por ela. Ainda, 

garante uma maior sobrevida dessas células leucêmicas, bem como sua 

proliferação evidenciada na medula óssea. (LIQUORI et al, 2020) 

4.2 MORFOLOGIA E DIAGNÓSTICO  

Em sua forma clássica ou hipergranular, o esfregaço sanguíneo é 

composto por blastos, apesar de apresentarem morfologia de promielócitos 

(JÁCOMO et al, 2008). Possuem núcleo excêntrico, abundante granulação 

azurofílica e múltiplos bastonetes de auer em seu citoplasma, dando a essas 

células a denominação de “faggot cells” (figura 2).  Também podem ser 

observados esquizócitos no sangue periférico como evidências de anemia 

microangiopática resultante de complicações da doença (JÁCOMO et al, 2008). 

A imunofenotipagem revela expressão predominante de antígenos como CD117, 

CD13, CD64 e CD33 e ausência de antígenos marcadores como CD11b, CD11c, 

CD10, CD14 e HLA-DR. (GORCZYCA, 2012) 
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Figura 2. Retirada de Bennett et al, 2000. Blastos observados em LPA hipergranular com 

translocação t(15;17). É possível observar os múltiplos bastonetes de auer (seta azul) e a 

granulação corada fortemente com corante May-Grunwald-Giemsa.  

A forma hipogranular (figura 3), ou subtipo FAB M3 variante, apresenta 

blastos bilobados, multilobados ou núcleos riniformes, bem como granulação 

citoplasmática discreta, de forma a lembrarem a morfologia de monócitos 

(BENNETT, 2000).  Através da imunofenotipagem, são observadas baixa 

expressão ou ausência de HLA-DR, CD10, CD11c e CD11b; e positividade para 

CD2, CD4, CD13,CD33,,CD34 e CD117 (GORCZYCA, 2012). 

 

 

Figura 3. Retirado de Bennett et al, 2000. Forma variante da LPA M3, aonde pode-se observar 

núcleo bilobado (seta preta) e granulação discreta o citoplasma dos blastos.  
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4.3 TRATAMENTO E COMPLICAÇÕES 

É a única LMA a apresentar um protocolo próprio de tratamento, sendo 

este relacionado à administração do ATRA podendo ser combinado com trióxido 

de arsênico (ATO) ou antraciclina, com ou sem quimioterapia. Estudos 

demonstraram que o ATRA proporciona remissão de 95% dos pacientes 

diagnosticados com LPA e taxas de cura de aproximadamente 80% (LO-COCO 

et al, 2013), resultando em aumento significativo da sobrevida. Quando 

combinado com ATO, a terapia com ATRA mostrou que 90% dos pacientes 

possuem chances de cura da doença, o que torna a LPA um subgrupo distinto 

entre as LMAs com relação ao tratamento. (TOMITA, 2013). Além disso, também 

apresenta singularidade clínica devido à propensão ao desenvolvimento da 

CIVD levando a outras complicações como microangiopatia. (HOFFBRAND et 

al., 2018; RAVANDI et al., 2017)  

O ATO também se mostrou muito eficaz em pacientes com recaída da 

doença havendo casos de remissão total (RAVANDI et al., 2017). Quando 

administrado em doses baixas proporciona diferenciação mieloide, e em doses 

altas a apoptose (REGO et al., 2008). 

Embora apresente altas chances de cura devido ao seu tratamento 

singular, muitos pacientes vão a óbito devido a complicações hemorrágicas 

provenientes de coagulopatias, onde o coagulograma desses pacientes mostra 

um tempo elevado de protrombina, de tromboplastina parcialmente ativada, 

queda dos níveis de fibrinogênio, trombocitopenia e número de plaquetas 

(KUCHENBAUR et al., 2018); e aumento de D-Dímeros (JACOMO et al., 2009). 

O motivo desta desordem ainda permanece incerto, mas estudos recentes 

mostraram que em amostras de pacientes com LPA haviam níveis elevados de 

fator tecidual e outras proteínas, como anexina A2, uroquinase e podoplanina 

(JACOMO et al, 2012) produzidos pelos blastos (JACOMO et al., 2009). Esta 

última, uma glicoproteína transmembrana, mostrou uma expressão aberrante 

quase que exclusivamente nesses mesmos pacientes de forma que induz a 

ligação de plaquetas interagindo com um receptor específico, o CLEC2 (do inglês 

“C-type lectin-like receptor 2”), resultando em agregação plaquetária e 

hemorragia.  (KUCHENBAUR et al., 2018) 
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4.4 SÍNDROME DE DIFERENCIAÇÃO E O COVID 

Em 1992 foi descrita uma complicação em consequência do uso do 

ATRA conhecida como Síndrome de Diferenciação, onde os pacientes com LPA 

apresentaram alguns sintomas como febre, dispneia, infiltração pulmonar, 

insuficiência renal, entre outros. (REGO et al., 2008). Isso se deve porque ao 

utilizar o ATRA, e portanto em doses farmacológicas, ele induz a produção de 

citocinas, fatores de crescimento/ativação e a expressão de moléculas de 

adesão presentes nas células leucêmicas, com consequente infiltração em 

órgãos e tecidos, em fase de diferenciação. É uma complicação que, portanto, 

resulta em um processo inflamatório intenso que acomete principalmente os 

pulmões, havendo efusão pleural e infiltração pulmonar (REGO et al., 2008).  

O ATO, citado anteriormente, é uma alternativa para alguns pacientes 

que acabam apresentando resistência ao ATRA (BRAEKELEER et al, 2014). 

Além disso, há uma possibilidade do paciente não responder de forma positiva 

ao tratamento revelando um mau prognóstico, como na SD (HOFFBRAND et al., 

2018). Para tais pacientes foi observado que há uma expressão de CD56 

anômala que se associa ao CD13 e podem apresentar ou não a translocação 

t(15;17), apesar da ausência de CD34 e HLA-DR usualmente observado na LPA. 

(TOMITA, 2013). Assim, por apresentar morfologia semelhante, foi considerada 

como um subtipo da LMA M3 variante: a Leucemia Mieloide – Natural Killer, 

acometendo idosos. (MARTINS et al., 2000). Na tabela 1, é possível observar os 

diversos tipos de mutações e suas interações com os medicamentos utilizados 

para tratamento da doença, e que podem estar relacionados a uma resistência 

a algum deles.   

Um estudo de caso realizado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto 

mostrou que um paciente com LPA de alto risco e positivo para COVID19 através 

do método de RT-PCR utilizando amostras de swab nasal e de orofaringe, 

precisou ter o tratamento com ATRA suspendido devido aos sintomas de SD 

diagnosticados. Acredita-se que os sintomas se tornaram ainda mais graves 

devido à presença do vírus. Ainda, foi necessário um suporte mais rigoroso para 

evitar complicações hemorrágicas ainda mais graves, uma vez que estas sejam 

pontos chave em pacientes com LPA (SOARES et al, 2020). 
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Tabela 1. Diferentes tipos de mutações e suas interações com medicamentos 

utilizados para tratar LMA m3 adaptado de Liquori et al, 2020. Na primeira e na segunda 

coluna é possível observar as proteínas originadas a partir de uma mutação genética 

(segunda coluna). Para cada mutação e sua respectiva proteína, as colunas 3 e 4 

mostram sua sensibilidade a partir do uso do ATRA ou do ATO.  

 

4.5 MECANISMO DE AÇÃO DO ATRA 

Como já dito acima, o gene RARα codifica uma proteína que, quando 

ligada ao RXR consegue reprimir a transcrição do material genético na ausência 

de um ligante de interesse, no caso o ATRA. Isso só ocorre porque o complexo 

proteico unido pela proteína codificada pelo gene RARα recruta outros 
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repressores (N-COR e SMRT) e que, por sua vez, permitem a ligação de 

histonas deacetilase e metiltransferase (HDAC) capazes de condensar a 

cromatina impedindo que haja continuidade da transcrição, uma vez que todo 

esse complexo se liga a uma sequência de base específica na região promotora. 

Quando em concentrações fisiológicas, uma vez que os retinoides são 

adquiridos através da vitamina A, o ATRA consegue induzir a quebra do 

complexo co-repressor em torno do RARα-RXR e garantir que haja a transcrição. 

(TOMITA, 2013) 

Em situações como a LPA em que ocorre a translocação t(15;17), a 

proteína PML- RARα sintetizada pelo gene resultante da translocação, também 

apresenta função de reprimir a transcrição por recrutar o mesmo complexo co-

repressor, entre outros ligantes. Contudo, em concentrações fisiológicas o ATRA 

não é capaz de realizar a quebra do complexo, e este permanece bloqueando a 

transcrição. Assim, estudos mostraram que na presença de uma concentração 

farmacológica do ATRA, houve sucesso na dissociação desse complexo co-

repressor, bem como degradação da proteína PML- RARα proteossoma 

dependente, e a transcrição pôde continuar. (TOMITA, 2013) 

 

 

Figura 4. Retirada de Jácomo et al, 2008. Em A tem-se o bloqueio da transcrição do 

material genético devido à ligação do complexo proteico organizado a partir da ligação da 

proteína RARα. Posteriormente, em B, esse complexo sofre dissociação pela ação do ATRA 

presente em quantidades fisiológicas, mas que mesmo com essa dose o seu efeito não é 

suficiente para dissociar o complexo proteico organizado a partir da proteína PML-RARα. Já 

em D, com concentrações farmacológicas do ATRA são suficientes para realizar tal 

dissociação. 



16 
 

5. CONCLUSÃO 

A LPA pode apresentar alterações genéticas envolvendo diversos 

genes, mas a mais comum é a que possui translocação t(15;17)(q24;q21). É a 

única leucemia que possui protocolo único de tratamento e, embora seu principal 

medicamento seja o ATRA, existem outras alternativas para os pacientes que 

possam desenvolver complicações, como a já citada SD, relacionadas com 

reações inflamatórias intensas. Pensando nisso e no atual momento, estudos 

mais recentes revelaram que pacientes com LPA indicaram um risco maior ao 

contraírem o coronavírus, responsável pela COVID19, já que nesta doença 

existem evidências de processos inflamatórios intensos, se agravando não só 

pelo uso do ATRA, mas também com a patologia da doença, cuja possui, como 

uma de suas complicações, a CIVD. 
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