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11 de junho de 2018   Rádio USP   Nenhum comentário

As várias formas de leucemia é o tema do “Saúde sem Complicações”

Rodrigo Calado, professor da FMRP, explica que leucemia é um tipo de câncer que afeta a formação da célula sanguínea

O Saúde sem Complicações desta terça-feira, 12 de junho, recebe o professor Rodrigo do Tocantins Calado de Saloma Rodrigues, do Departamento
de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP. O professor fala sobre leucemia, conjunto de doenças que são
cânceres do sangue, afeta tanto o sangue como a medula óssea.

Calado explica a diferença entre a leucemia aguda e crônica. “A leucemia aguda tem o diagnóstico mais rápido, em dias ou semanas, seus principais
sintomas são fraqueza, sangramentos na pele,  na gengiva, no nariz ou no tubo digestivo, manchas vermelhas pelo corpo e febre.

Já a leucemia crônica é quando a doença demora meses ou até anos para ser descoberta, seus principais sintomas são: fraqueza, aparição de ingua,
baço aumentado que é órgão localizado no abdômen do lado esquerdo, ou pode ter febre noturna, suadeira ou perda de peso.          

Em geral, tanto as crônicas, quanto as agudas são alterações das células do sangue. As agudas, normalmente atingem mais crianças e jovens, e a
mais comum é a linfóide aguda. Já as crônicas atingem, normalmente, indivíduos  adultos e idosos, e a linfóide crônica e a mielóide crônica, são as
mais comuns. Outra diferença é a origem da célula, as leucemias linfóides em que a célula doente pé um linfócito, ao contrário das molóides é a
célula doente é um neutrófilo ou o precursor, a célula que produz o neutrófilo na medula óssea. Segundo o professor, os tratamentos são bastantes
distintos de caso para caso.

Toda a população está convidada a participar do Saúde sem Complicações, tirando dúvidas sobre saúde ou encaminhando sugestões de assuntos para
novas discussões pelo e-mail imprensa.rp@usp.br.

Por Júlia Gracioli

Foto: arquivo Serviço de Comunicação
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