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39Nº DA QUESTÃO:

QUESTÃO 39 – A questão solicita a identificação do critério que não faz
parte do diagnóstico da Leucemia Mielomonocítica Juvenil.

Conforme a
Organização Mundial de Saúde, tal enfermidade está categorizada como
neoplasias mielodisplásicas ou mieloproliferativas (SMD/ NMP) e exige para
seu diagnóstico, a presença dos seguintes critérios:

1-Critérios
principais (são necessários os três): Ausência do cromossoma Filadelfia ou
gene de fusão BCR/ABL; monocitose no sangue periférico maior que 1 × 109/l;
porcentagem de blastos no sangue e na medula óssea de menos de 20 %.

2-Critérios menores (são necessários dois ou mais): Aumento de hemoglobina
fetal (Hg F) segundo a idade; granulócitos imaturos no sangue periférico;
contagem de  glóbulos brancos maior que 1 × 109/l; anomalia cromossômica
clonal (por exemplo, monosomía 7); hipersensibilidade do fator estimulante
de colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF) dos progenitores
mielóides in vitro.

3-Entre as características clínicas da LMMJ no momento da
apresentação inicial se incluem as seguintes: sintomas generalizados (por
exemplo, mal estar geral, palidez e febre) ou sinais de infecção; sintomas
de bronquite ou amigdalite (em aproximadamente 50 % dos casos); diátese
hemorrágica; erupções cutâneas maculopapulares (em 40 a 50 % dos casos);
linfadenopatía (em aproximadamente 75 % dos casos) e hepatoesplenomegalia
(na maioria dos casos).

Portanto, a alternativa A (dada como gabarito) deveria
ser considerada CORRETA, visto que a hepatomegalia faz parte dos critérios



diagnósticos de tal doença. E a alternativa E é a única que não consta dos
critérios diagnósticos da LMMJ, assim sendo o gabarito deveria ser trocado
para alternativa E.

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

JUSTIFICATIVA: Resposta correta é E


