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INTRODUÇÃO: 

A leucemia mieloide crônica (LMC) é uma neoplasia mieloproliferativa caracterizada pela 
presença do cromossomo Filadélfia (Ph) resultante da translocação entre os braços longos do 
cromossomo 9 e 22 que provoca a justaposição dos genes ABL e BCR (1). Este fenômeno produz uma 
proteína quimérica BCR-ABL com atividade constitutiva de tirosinoquinase aumentada (2), o que 
intensifica a proliferação celular e inibe a apoptose (3).  O tratamento de primeira linha estabelecido 
para a LMC é a terapia alvo-dirigida através dos inibidores de tirosinoquinase (ITQ) (4). Esses 
medicamentos, no entanto, podem suprimir o sistema imunológico e permitir a reativação de hepatites 
virais B e C (5), as quais podem provocar disfunções hepáticas agudas, podendo levar ao óbito. 

Tendo em vista o aumento da prevalência da LMC no Brasil e a ausência de dados brasileiros 
sobre a frequência de reativação de hepatites virais induzidas por ITQ na população com LMC (6), o 
conhecimento sobre este fenômeno é importante para o estabelecimento de terapias preventivas de 
complicações hepáticas e para evitar interrupções no tratamento com ITQ, que podem levar à 
progressão da neoplasia. 
      Estima-se que a prevalência de hepatites virais na população com LMC seja a mesma na 
população não portadora da doença e que o uso de ITQ aumente o risco de reativação destas 
infecções.  Desta forma, o presente estudo visa avaliar a frequência de hepatites B e C na população 
com LMC ao diagnóstico e a frequência da reativação dessas hepatites virais nos pacientes em 
tratamento com ITQ. 

METODOLOGIA: 

Foram incluídos no estudo pacientes com LMC em acompanhamento no Hemocentro da 
Unicamp desde 2000, maiores de 18 anos no momento da assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), com tratamento atual ou prévio com ITQ. Foi realizada uma análise 
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retrospectiva dos dados clínicos e laboratoriais através dos prontuários médicos para investigar a 
prevalência das hepatites virais ao diagnóstico da LMC e a possível reativação durante o tratamento. 

Considerou-se reativação o desenvolvimento de hepatite com alanina aminotransferase (ALT) 
superior a três vezes o limite superior do normal ou um aumento absoluto de 100 UI/L, associado a um 
aumento demonstrável de DNA-VHB em pelo menos 10 vezes; pacientes com HBsAg-positivos e 
pacientes com HBsAg-negativos com positividade do anticorpo anti-HBcAg e/ou positividade para o 
anticorpo anti-HBsAg (5).  Também realizamos uma avaliação prospectiva do status sorológico atual de 
pacientes com LMC em tratamento com ITQ há pelo menos 5 anos através de coleta de nova 
sorologia. Os dados estão sendo coletados e armazenados no sistema REDCap (Research Electronic 
Data Capture) (7). As sorologias foram feitas utilizando-se o ensaio imunoenzimático (ELISA). Quando 
houve a identificação de novos casos de hepatite, os pacientes foram encaminhados ao ambulatório 
de Moléstias Infecciosas do HC da Unicamp para tratamento e acompanhamento em conjunto.  

RESULTADOS: 
Entre outubro de 2019 e fevereiro de 2022 foram analisados os dados de 249 pacientes com LMC 

tratados no Hemocentro da Unicamp, sendo 56 óbitos, 5 perdas de seguimento e 188 em tratamento, 
para os quais foi aplicado TCLE antes dos procedimentos do estudo.  

Dados demográficos revelaram que 149 (59.8%) pacientes são homens, 100 (40.2%) são mulheres 
e que a mediana de idade ao diagnóstico da LMC foi de 48 anos (12-83). Ao diagnóstico, 219 (87.9%) 
pacientes estavam na fase crônica da doença, 18 (7.2%) estavam em fase acelerada e 10 (4%) em 
fase blástica. Como antecedente de risco para hepatites virais foi identificada transfusão sanguínea 
prévia em 8 (3.2%) dos pacientes.   

Os dados referentes ao uso dos inibidores de tirosinoquinase (ITQ) revelam que o tratamento de 
primeira linha foi feito majoritariamente com imatinibe (n=231; 92.7%), seguido por nilotinibe (n=8; 
3.2%), bosutinibe (n=6; 2.4%) e dasatinibe (n=2; 0.8%). Os pacientes tratados com nilotinibe e 
bosutinibe em primeira linha faziam parte de um protocolo de pesquisa. A troca do tratamento para um 
segundo ITQ foi feita em 85 (34.1%) pacientes, que usaram dasatinibe (n=55; 22%), nilotinibe (n=22; 
8.8%), imatinibe (n=7; 2.8%) e bosutinibe (n=1; 0.4%). Um terceiro ITQ foi administrado em 24 (9.6%) 
pacientes e os medicamentos utilizados por eles foram nilotinibe (n=10; 4%), dasatinibe (n=8; 3.2%), 
imatinibe (n=5; 2%) e ponatinibe (n=1; 0.4%). Por fim, 6 (2.4%) pacientes fizeram tratamento com um 
quarto ITQ, sendo que 3 (1.2%) receberam dasatinibe, 2 (0.8%) receberam imatinibe e 1 (0.4%) 
recebeu nilotinibe.  

Verificou-se a ocorrência de hepatotoxicidade durante o tratamento com ITQ em 77 (31%) 
pacientes, dos quais 45 (18.1%) tiveram grau 1, 19 (7.6%) grau 2, 7 (2.8%) grau 3 e 6 (2.4%) grau 4. 
Dentre as causas relacionadas à toxicidade hepática, tem-se a reativação de hepatite B em um caso 
de toxicidade grau 4 durante tratamento com imatinibe, o uso de hormônio tibolona associado à 
imatinibe em um caso de grau 1, o uso de isoniazida associado à imatinibe em outro caso de grau 1, e 
os demais estão relacionados ao uso de imatinibe (n=63; 25.3%) e nilotinibe (n=11; 4.4%).  
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Ao diagnóstico da LMC, n=184 (73.9%) pacientes coletaram sorologia de hepatite B e, n=171 
(68.7%) de hepatite C, enquanto n=66 (26.5%) pacientes realizaram pela primeira vez ou repetiram a 
sorologia de hepatite após 5 anos de tratamento com ITQ. Ao todo, o status sorológico da hepatite B 
durante o tratamento com ITQ foi avaliado em 225 (90.4%) pacientes e o da hepatite C em 215 
(86.3%) pacientes. Foram identificados 18 (7.2%) casos anti-HBsAg e anti-HBcAg reagentes, o que 
indica aquisição de imunidade natural após resolução da infecção pelo VHB. Foram constatados 2 
casos (0.8%) de hepatite B crônica ativa ao diagnóstico de LMC: em um deles, o paciente apresentou 
HbsAg, anti-HbcAg e anti-HbeAg reagentes, foi submetido a tratamento com lamivudina 150mg, 1 vez/
dia, por 3 anos, apresentou soroconversão do anti-HbsAg e sororeversão do HbsAg, e faleceu meses 
depois por complicações de um transplante de medula óssea alogênico. O outro paciente apresentou-
se com HbsAg, HbeAg, anti-HbcAg e anti-HbeAg reagentes, e PCR para HVB positivo; iniciou 
tratamento com tenofovir (300 mg) e atualmente está em uso de entecavir (400 mg). Apresentou 
soroconversão  do anti-HbeAg e do PCR para VHB. Identificou-se, ainda, a presença de 3 (1.2%) 
casos anti-HbcAg positivo e HbsAg/anti-HbsAg negativos, o que indica a exposição ao vírus da 
hepatite B. Um deles foi à óbito por metástase pulmonar e insuficiência vascular e os outros dois 
pacientes foram encaminhados para o Ambulatório de Moléstia Infecciosas da Unicamp para 
acompanhamento em conjunto e, se necessário, profilaxia. Por fim, o estudo revelou um caso (0.4%) 
de reativação de hepatite B com soroconversão do HBsAg. Este paciente chegou ao serviço do 
Hemocentro da Unicamp com HbsAg não reagente e anti-HbcAg reagente, iniciou o tratamento com 
imatinibe (400 mg/dia) e, após 3 anos, apresentou exacerbação da doença hepática e reatividade dos 
marcadores HbsAg, HbeAg e anti-HbcAg e PCR positivo para VHB-DNA que confirmou o diagnóstico 
da infecção. O tratamento com imatinibe foi interrompido por 4 meses até normalização das enzimas 
hepáticas e retomado em associação ao tratamento com o antiviral entecavir. O paciente seguiu a 
terapêutica por 7 anos, até seu óbito em 2018 por causas não relacionadas diretamente à LMC ou à 
hepatite viral. Nenhum caso foi anti-HCV positivo.  

DISCUSSÃO: 

Observou-se uma baixa prevalência de hepatite B na população de pacientes com LMC 
acompanhada no Hemocentro (n=3; 1.2%), o que corrobora a hipótese de que a frequência desta 
infecção nessa população é semelhante à encontrada na população geral. No Brasil, de 1999 a 2019, 
foram registrados 247.890 casos de hepatite B dos quais a maioria concentra-se na região sudeste 
(34.7%), atingem preferencialmente o sexo masculino (54,7%) e apresentam maior distribuição entre 
os indivíduos de 25 a 39 anos (38%) (8). Em 2019, foram notificados 6,6 casos para cada 100 mil 
habitantes no país, havendo pouca variação da taxa de detecção nos último dez anos mas com leve 
tendência de queda desde 2015 (8). No estado de São Paulo, a taxa de detecção no mesmo ano foi 
ainda menor do que a média do país, correspondendo a cerca de 5 casos para cada 100 mil 
habitantes (8). 

Apesar da taxa de detecção de hepatite C em 2019 (10,8 casos para cada 100 mil habitantes) e do 
número de casos no período de 1999 a 2019 no país (384.284 casos confirmados) (8) serem maiores 
do que os mesmos indicadores para a hepatite B, não foram encontrados casos de hepatite C em 
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nenhum dos 215 (86.3%) pacientes portadores de LMC que realizaram sorologia para esta infecção e 
fizeram acompanhamento no Hemocentro entre os anos de 2000 a fevereiro de 2022. A descrição da 
reativação de hepatite C induzida por ITQ é ainda mais restrita na literatura médica, em relação à 
descrição da reativação de hepatite B, embora prevista em face dos efeitos imunossupressores do 
tratamento para LMC (9). Assim, apesar de não terem sido encontrados casos de hepatite C na 
população do estudo, não é possível afirmar que a taxa de detecção desta infecção difere entre a 
população portadora de LMC e a população geral, pelo tamanho da amostra.   

O tratamento da LMC com imatinibe induziu a reativação de hepatite B em um paciente 
previamente exposto ao vírus (HBsAg negativo/anti-HBcAg positivo), o que corrobora a hipótese de 
que agentes imunossupressores, como os ITQ, utilizados no tratamento de cânceres e doenças 
hematológicas, aumentam o risco de reativação desta infecção. Embora a literatura médica sobre a 
reativação de hepatite B induzida por ITQ ainda seja limitada a relatos de casos e séries de casos, 
estima-se que exista um risco moderado de reativação do VHB para pacientes HBsAg positivos 
(1%-10%) e para pacientes HBsAg negativos/anti-HBcAg positivos (1%) (10). 

Foram identificados 18 pacientes que apresentaram anti-HBcAg e anti-HBsAg positivo, o que indica 
o desenvolvimento de imunidade após resolução da infecção por VHB nestes pacientes. No entanto, 
existe evidência, ainda que limitada, de que a presença do anticorpo contra o antígeno de superfície 
da hepatite B não é protetora contra a reativação desta infecção (10). O papel do título de anti-HBsAg 
na reativação de VHB foi discutido em alguns estudos que  sugerem que indivíduos com títulos de anti-
HBsAg inferiores a 100mIU/mL submetidos a terapias imunossupressoras podem apresentar perda do 
anticorpo e reativação da hepatite B (11;12).  

Desta forma, é importante realizar uma avaliação do status sorológico pré-tratamento com 
pesquisa dos marcadores anti-HBcAg e HBsAg, bem como rastreamento e profilaxia com análogos de 
nucleosídeos, quando necessário (13).  

CONCLUSÕES: 

O presente estudo mostrou que a prevalência de hepatite B e C em pacientes com LMC da 
nossa região é baixa, mas que existe risco de reativação nos casos HBsAg positivos ou HBsAg 
negativos/anti-HBcAg positivos nos pacientes em tratamento com ITQ, que são agentes 
imunossupressores, o que enfatiza a importância de se realizar avaliação pré-tratamento, 
rastreamento e profilaxia quando necessário (14). O monitoramento de toxicidade hepática deve ser 
feito durante o tratamento com ITQ, principalmente nos pacientes em uso de imatinibe e nilotinibe e 
sempre nesses casos deve-se descartar etiologia viral. 

A reativação da hepatite representa um risco de vida para esses pacientes, que podem 
desenvolver complicações hepáticas graves e até fatais, como a hepatite fulminante. Esta condição 
pode, ainda, promover a progressão da LMC, por descontinuação da medicação e possível perda de 
resposta molecular e/ou citogenética ao tratamento (10).  
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