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INTRODUÇÃO: 

A COVID-19, uma doença causada pelo vírus SARS-CoV 2, atingiu proporções mundiais, tornando-se 
rapidamente uma pandemia. Por se tratar de uma doença recém descrita, ainda há poucos dados sobre sua 
manifestação em pacientes com leucemia mieloide crônica (LMC) e a influência dos inibidores de tirosina quinase 
(ITQ) na sua evolução. Esse projeto visa avaliar a incidência e evolução clínica da COVID-19 em pacientes com 
LMC acompanhados em dois centros, bem como o efeito das vacinas e suas possíveis reações adversas nessa 
população. 

METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo do tipo registro, observacional, prospectivo. Foram avaliados pacientes com LMC 
em tratamento em dois centros. O objetivo deste projeto é avaliar a incidência e as manifestações clínicas do 
quadro de COVID-19 em pacientes com LMC, assim como o prognóstico desses pacientes.  
OBJETIVO PRIMÁRIO: Avaliar a incidência de COVID-19 em pacientes com LMC  
OBJETIVOS SECUNDÁRIOS: 

- Avaliar a gravidade da COVID-19 na LMC 

- Avaliar fatores preditivos para COVID-19 na LMC: idade, sexo, comorbidades, taxa de distanciamento 
social, contactantes. 

- Avaliar a influência das características da doença (LMC): fase, Sokal 

- Avaliar o impacto do tipo de tratamento da LMC nas manifestações clínicas da COVID-19 (imatinibe, 
dasatinibe, nilotinibe, bosutinibe, ponatinibe, interferon) 

- Avaliar número de casos com tratamento ambulatorial, internação em enfermaria, internação em UTI e 
óbitos. 

- Avaliar a influência da vacinação no número de casos de COVID-19 nos pacientes em seguimento. 
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HIPÓTESES: 
Os pacientes com LMC em princípio não apresentam imunossupressão clinicamente relevante, exceto nos 

casos que apresentam neutropenia, seja por progressão de doença ou mielotoxicidade causada pelo tratamento. 
Há poucos dados na literatura sobre o comportamento da COVID-19 nessa população de pacientes. Nossa 
hipótese é que a incidência e gravidade da COVID-19 sejam semelhantes à da população normal, com as exceções 
acima. 

Critérios de inclusão: pacientes com diagnóstico de LMC em seguimento nos centros participantes da 
pesquisa, de qualquer sexo, em qualquer fase da doença, maiores de 18 anos, entre 2020 e 2022. Critérios de 
exclusão: pacientes com outras leucemias, menores de 18 anos e pertencentes a grupos vulneráveis. 

O consentimento foi obtido por via eletrônica ou presencial durante as consultas. Os pacientes 
responderam a dois questionários durante a pandemia, com intervalo de 6 meses, durante as consultas de rotina, 
por telefone ou por plataforma eletrônica.  O questionário incluiu dados referentes ao quadro de COVID-19, 
sintomas, distanciamento social, contato com indivíduos infectados, comorbidades, gravidade da COVID-19, 
tratamento e vacinação. Os dados clínicos e laboratoriais referentes ao histórico da LMC, fase da doença, duração 
e resposta ao tratamento, além dos dados da internação hospitalar decorrentes da COVID-19 foram obtidos dos 
prontuários médicos. Os dados foram coletados e manejados usando o sistema eletrônico de captura de dados do 
REDcap (Research Electronic Data Capture). Foi solicitado isenção do TCLE no caso de pacientes extremamente 
graves, sem condições clínicas de serem consentidos. 

Classificação da COVID-19: assintomática, leve, moderada (com hospitalização, sinais clínicos de 
pneumonia, mas sem hipóxia), grave (definida como taquipnéia [≥30 incursões respiratórias por minuto], saturação 
de oxigênio ≤93% em repouso, ou relação PaO2/FiO2 <300 mmHg), crítico (SDRA, disfunção de oxigênio aguda 
ameaçadora à vida, choque séptico, e outros [embolia pulmonar aguda, síndrome coronariana aguda, infarto 
agudo, falha respiratória que necessite de ventilação mecânica, choque séptico, ou outras falhas ou disfunções de 
órgãos que necessitem de cuidados intensivos]). 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Foi feita análise descritiva dos casos e foram analisados os fatores relacionados com a gravidade da 

COVID-19 nos pacientes com LMC (idade, sexo, escore de Sokal, fase da doença, tempo entre diagnóstico e início 
do ITQ, duração da terapia com ITQ, tipo de ITQ). 

 
ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS GARANTIDOS AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA  

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE 34870920.4.1001.5404, parecer 
4.423.666). Todos os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre setembro de 2020 e fevereiro de 2022, foram incluídos 243 pacientes no estudo, com mediana de 
idade 56 anos (19-90) anos, de duas instituições (Unicamp e CEPON); destes, 47 (19,3%) tiveram diagnóstico 
confirmado de COVID-19 (por RT-PCR, teste de antígeno, rápido ou sorologia) e 11 (4,53%) tiveram quadro clínico 
suspeito. Houve um pico de casos em dezembro de 2020, em março e junho de 2021 e em janeiro de 2022 (figura 
1).  Dentre os casos confirmados de COVID-19, 42 (89,4%) foram leves, 3 (6,4%) moderados e 2 (4,3%) graves. 
Houve um caso de reinfecção e 3 casos de óbito por COVID-19 (uma paciente com 67 anos, diabética, hipertensa 
e cardiopata; um paciente de 70 anos, hipertenso; e uma paciente de 81 anos, hipertensa e com hipotireoidismo). 
Dentre os casos confirmados, 17 (36,2%) eram do sexo feminino e 30 (63,8%), do sexo masculino. A mediana dos 
pacientes que não tiveram diagnóstico confirmado ou suspeito de COVID-19 foi de 58 (19-90) anos, enquanto a 
dos pacientes com diagnóstico confirmado foi de 48 (26-82) anos (P=0.002). Esses pacientes tinham menos 
comorbidades, provavelmente pela faixa etária dessa população. Não houve correlação significativa entre COVID-
19 e sexo, tratamento da LMC e fase da doença. As características dos pacientes e análises estão resumidas na 
Tabela 1. 
   
 

 Em ambos os questionários, a presença de quadros gripais foi significativamente maior em pacientes com 
diagnóstico confirmado de COVID-19 em relação aos sem COVID-19, bem como entre os pacientes com suspeita 
de COVID-19 e os sem a infecção. A presença de febre também foi significativamente maior em pacientes com 
diagnóstico confirmado de COVID-19 que em pacientes sem a infecção. 
 Levando em conta apenas o segundo questionário, a presença de falta de ar e tosse seca foi 
significativamente maior dentre os pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19 que entre os pacientes 
sem diagnóstico ou suspeita. 
 Analisando as respostas do segundo questionário, observamos que pacientes que não apresentaram 
COVID-19 apresentaram uma taxa de distanciamento social significativamente maior do que a dos pacientes com 
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suspeita ou COVID-19 confirmada. Houve também maior taxa de casos e suspeita de COVID-19 em pacientes que 
tiveram contato com um familiar ou pessoa próxima com diagnóstico confirmado de COVID-19. 

Até fevereiro de 2022, 165 pacientes haviam recebido imunização para COVID-19, sendo que apenas um 
paciente foi infectado pelo SARS-CoV-2 após a aplicação de duas doses da vacina, apresentando sintomas leves.  

 

 

Figura 1. Número de diagnósticos de COVID-19 confirmados e suspeitos por mês 

                   Tabela 1. Características dos pacientes com LMC participantes do estudo 

Características 

Sem COVID-19 
(n=185) 

N (%) 

Casos suspeitos 
(n=11) 
N (%) 

Com COVID-19 
confirmado (n=

47) 
N (%) P 

Odds 
Ratio/Inte
rvalo de 
Confiança 
(95%) 

Idade (mediana, 
variações) anos 58 (19-90) 60 (32-77) 48 (26-82) 0.002 *   
Sexo           

Masculino 99 (53,5) 8 (72,7) 30 (63,8) 

0.25 (Sem 
COVID-19 x 
Com COVID-
19) ** 1.53 (0.76-3.18) 

Feminino 86 (46,5) 3 (27,3) 17 (36,2)     
Fase da LMC           

Crônica 176 (95,1) 11 (100) 45 (95,7) 

1 (Sem 
COVID-19 x 
Com COVID-
19) **   

Acelerada 7 (3,8) 0 (0) 2 (4,3)     
Blástica 1 (0,5) 0 (0) 0 (0)     
NAs 1 (0,5) 0 (0) 0 (0)     
Resposta atual           

Citogenética completa 15 (8,1) 0 (0) 7 (14,9) 

0.414 (Sem 
COVID-19 x 
Com COVID-
19) **   

Molecular maior 66 (35,7) 4 (36,4) 19 (40,4)     
MR4.0 16 (8,6) 0 (0)  6 (12,8)     
MR4.5 64 (34,6) 5 (45,5) 11 (23,4)     
Resposta hematológica 13 (7) 1 (9,1) 3 (6,4)     
Sem resposta 
hematológica 10 (5,4) 1 (9,1) 1 (2,1)     
NAs 1 (0,5) 0 (0) 0 (0)     
Comorbidades           

Sim 108 (58,4) 8 (72,7) 20 (42,6) 

0.049 (Sem + 
suspeitos 
COVID-19 x 
Com COVID-
19) ** 0.51 (0.25 - 1.02) 

Não 77 (41,6) 3 (27,3) 27 (57,4)     
Tratamento (1º 
questionário)           

Bosutinibe 4 (2,2) 0 (0) 0 (0) 
0.708 (Sem 
COVID-19 x   
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Com COVID-
19) ** 

Dasatinibe 31 (16,8) 2 (18,2) 9 (19,1)     
Hidroxiuréia 3 (1,6) 0 (0)  1 (2,1)     
Imatinibe 107 (57,8) 5 (45,5) 28 (59,6)     
Nilotinibe 15 (8,1) 2 (18,2) 6 (12,8)     
Ponatinibe 1 (0,5) 1 (9,1) 0 (0)     
Sem tratamento 24 (13) 1 (9,1) 3 (6,4)     
Tratamento (2º 
questionário)           

Bosutinibe 3 (1,6 0 (0) 0 (0) 

0.499 (Sem 
COVID-19 x 
Com COVID-
19) **   

Dasatinibe 32 (17,3) 2 (18,2) 7 (14,9)     
Hidroxiuréia 0 (0) 1 (9,1) 0 (0)     
Imatinibe 86 (46,5) 4 (36,4) 28 (59,6)     
Nilotinibe 14 (7,6) 1 (9,1) 5 (10,6)     
Ponatinibe 1 (0,5) 1 (9,1) 0 (0)     
Sem tratamento 27 (14,6) 1 (9,1) 3 (6,4)     
NAs 22 (11,9) 1 (9,1) 4 (8,5)     
Distanciamento social 
(1º questionário)           

Sim 149 (80,5) 7 (63,6) 33 (70,2) 

0.309 (Sem 
COVID-19 x 
Com COVID-
19) ** 0.67 (0.3 - 1.56) 

Não 36 (19,5) 4 (36,4) 12 (25,5)     
NAs 0 (0) 0 (0) 2 (4,3)     
Distanciamento social 
(2º questionário)           

Sim 139 (75,1) 6 (54,5) 27 (57,4) 

0.002 (Sem 
COVID-19 x 
Com COVID-
19) ** 0.28 (0.12 - 0.65) 

Não 23 (12,4) 4 (36,4) 16 (34)     
NAs 23 (12,4) 1 (9,1) 4 (8,5)     
Familiar com COVID-19 
(1º questionário)           

Sim 42 (22,7) 6 (54,5) 25 (53,2) 

0 (Sem 
COVID-19 x 
Com COVID-
19) ** 4.22 (2.03 - 8.9) 

Não 143 (77,3) 5 (45,5) 20 (42,6)     
NAs 0 (0) 0 (0) 2 (4,3)     
Familiar com COVID-19 
(2º questionário)           

Sim  50 (27) 8 (72,7) 29 (61,7) 

0 (Sem 
COVID-19 x 
Com COVID-
19) ** 4.56 (2.12 - 10.21) 

Não 111 (60) 2 (18,2) 14 (29,8)     
NAs 24 (13) 1 (9,1) 4 (8,5)     
Quadro Gripal (1º 
questionário)           

Sim 32 (17,3) 5 (45,5) 17 (36,2) 

0.004 (Sem 
COVID-19 x 
Com COVID-
19) ** 2.89 (1.32 - 6.23) 

Não 153 (82,7) 6 (54,5) 28 (59,6)     
NAs 0 (0) 0 (0) 2 (4,3)     
Quadro Gripal (2º 
questionário)           

Sim 25 (13,5) 6 (54,5) 20 (42,6) 

0 (Sem 
COVID-19 x 
Com COVID-
19) ** 4.72 (2.13 - 10.56) 

Não 137 (74,1) 4 (36,4) 23 (48,9)     
NAs 23 (12,4) 1 (9,1) 4 (8,5)     
Febre (1º questionário)           

Sim 20 (10,8) 1 (9,1) 15 (31,9) 
0.001 (Sem 
COVID-19 x 4.09 (1.74 - 9.52) 
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Com COVID-
19) ** 

Não 165 (89,2) 10 (90,9) 30 (63,8)     
NAs 0 (0) 0 (0) 2 (4,3)     
Febre (2º questionário)           

Sim 13 (7) 2 (18,2) 12 (25,5) 

0.001 (Sem 
COVID-19 x 
Com COVID-
19) ** 4.39 (1.66 - 11.6) 

Não 149 (80,5) 8 (72,7) 31 (66)     
Nas 23 (12,4) 1 (9,1) 4 (8,5)     
Falta de ar ou tosse 
seca (1º questionário)           

Sim 41 (22,2) 3 (27,3) 10 (21,3) 

1 (Sem 
COVID-19 x 
Com COVID-
19) ** 1 (0.41 - 2.29) 

Não 144 (77,8) 8 (72,7) 35 (74,5)     
NAs 0 (0) 0 (0) 2 (4,3)     
Falta de ar ou tosse 
seca (2º questionário)           

Sim 16 (8,6) 2 (18,2) 10 (21,3) 

0.035 (Sem 
COVID-19 x 
Com COVID-
19) ** 2.75 (1.02 - 7.14) 

Não 146 (78,9) 8 (72,7) 33 (70,2)     
NAs 23 (12,4) 1 (9,1) 4 (8,5)     
Tomou vacina para 
COVID-19?           

Sim 134 (72,4) 10 (90,9) 24 (51,1) 

0.41 (Sem 
COVID-19 x 
Com COVID-
19) ** 0.69 (0.3 - 1.64) 

Não 46 (24,9) 1 (9,1) 12 (25,5)     
NAs 5 (2,7) 0 (0) 11 (23,4)     

* Kruskal-Wallis rank sum test 

** Teste de Fisher  

CONCLUSÕES: 

Esse estudo avaliou dados da COVID-19 principalmente referentes à primeira e segunda onda da COVID-
19 em pacientes com LMC, sendo que a maioria apresentou manifestações leves da COVID-19, com baixa taxa 
de mortalidade em comparação a outras neoplasias hematológicas. Os pacientes com faixa etária mais jovem 
foram os mais expostos, sendo a taxa de casos confirmados maior nessa população. Menor taxa de distanciamento 
social e contato com indivíduos infectados favoreceram a contaminação pelo SARS-CoV-2 nessa população. Não 
houve reações adversas graves às vacinas contra a COVID-19. Todos os óbitos ocorreram em pacientes não 
vacinados. 
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