
A Leucemia linfocítica crônica, conhecida como LLC, é um tipo de câncer das células do sangue ou leucemia de crescimento lento. Ela começa na medula óssea e segue para o sangue, 
onde sua célula pode se espalhar para outras partes do corpo, como nódulos linfáticos, fígado e baço.1,2 

 
A LLC é um dos tipos mais comuns de leucemia crônica em adultos, mais frequente de 65 a 74 anos, com o dobro de chance de ocorrer em homens.3 

  
Devido à natureza crônica da doença, a LLC geralmente evolui com o tempo. No entanto, pacientes podem viver por muito tempo com cuidados e tratamentos adequados. Em seu 
estágio inicial, médicos geralmente recomendam a abordagem de ‘observar e esperar’ antes de iniciar um plano de tratamento, o que significa que os pacientes são monitorados de 
perto, porém, normalmente não iniciam o tratamento até que os sinais e os sintomas apareçam ou mudem. Uma vez tratados, os pacientes podem alcançar a remissão, mas a LLC 
poderá ter recidiva e os pacientes podem receber outras linhas de tratamento.4,5 

O que é LLC?

Como a LLC se desenvolve lentamente, nem sempre é necessário tratar imediatamente. O tratamento da LLC mudou nos últimos 5 anos, com novas terapias disponíveis para o uso.1,2 

 
As opções de tratamento para LLC dependem de alguns fatores, incluindo:11 

Apesar do tratamento, quando indicado, os pacientes podem apresentar recaídas ou se tornarem resistentes a medicação utilizada, podendo ser necessário o uso de outras terapias.
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•    O estágio da doença
•    Sinais e sintomas
•    Resposta ao tratamento inicial
•    Se é uma doença recorrente
•    Aptidão física/outras condições médicas
•    Mutações genéticas

A LLC começa quando uma única célula B, um tipo de glóbulo branco que produz anticorpos, se torna cancerígena. Essa célula então se multiplica, criando mais células que não lutam 
contra infecções, como os glóbulos brancos normais fariam. As células da LLC bloqueiam outros tipos de células sanguíneas saudáveis na medula óssea, comprometendo a produção 
de glóbulos vermelhos que transportam oxigênio, de glóbulos brancos saudáveis para combater infecções de plaquetas, necessárias para a coagulação. Coletivamente, isso pode levar 
ao adoecimento, causando sensação de cansaço, perda de peso, entre outros sintomas.2,6,7 

  
Embora seja difícil prever a ocorrência e surgimento da LLC, existem alguns fatores que podem aumentar o risco, incluindo idade, histórico familiar, entre outros.1 

A LLC é geralmente diagnosticada em exames de sangue de rotina e suspeitada quando a contagem de glóbulos brancos está alta. Exames de sangue adicionais serão necessários para 
confirmar o diagnóstico da LLC — biópsia de gânglios linfáticos também pode confirmar o diagnóstico, caso os resultados do sangue forem inconclusivos.8

Um marcador genético é uma sequência específica de DNA identificável em um ponto conhecido de um cromossomo.9 Por meio de testes genéticos de laboratório, os médicos podem 
entender melhor qual o tipo de LLC o paciente apresenta. Isso é importante porque, uma vez que o tipo de LLC é conhecido, os pacientes podem compartilhar com seu médico, da 
decisão da melhor conduta e tratamento para sua doença. É importante conversar com seu médico para entender como o teste genético se encaixa em seu plano personalizado de 
tratamento da LLC.8,10

Nem todo mundo com LLC irá apresentar sintomas, mas quando presentes, geralmente se desenvolvem gradualmente, sendo observado pouca ou nenhuma mudança em sua saúde 
por anos. Alguns sinais e sintomas da LLC incluem:7

Como a LLC é tratada?

O que causa a LLC?

Como a LLC é diagnosticada?

O que os marcadores genéticos podem indicar? 

Quais são os sinais e sintomas da LLC?

Sensação de cansaço Falta de ar Gânglios linfáticos ou baço aumentados Infecções repetidas

Perda de peso inexplicável Dores Febre Suores noturnos Hematomas ou sangramentos
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