
MIELOFIBROSE
Uma grave e pouco conhecida neoplasia

A doença é um tipo raro de neoplasia que provoca mau funcionamento da medula 
óssea, que deixa de produzir quantidades normais de células sanguíneas.

Uma medula óssea sadia gera

de glóbulos vermelhos, glóbulos 
brancos e plaquetas para que o 
corpo funcione perfeitamente.

é um tecido 
mole encontrado 
nas cavidades 
dos ossos que 
produz o sangue 
do nosso corpo.

A fim de compensar a redução 
de glóbulos no corpo, o baço 
intensifica sua produção de 
glóbulos e, consequentemente,

O médico pode apalpar o baço em um

para checar aumento de volume do 
órgão, indício da doença.

Não existem dados sobre a prevalência da 
mielofibrose na América Latina. A doença 
é rara e muitos casos não são reportados 
por serem confundidos com doenças que 
apresentam sintomas similares.

A mielofibrose 
é diagnosticada 
normalmente 
em pessoas de

O DIAGNÓSTICO SÓ PODERÁ SER 
CONFIRMADO APÓS EXAMES 
ESPECÍFICOS DE MEDULA ÓSSEA.

Em uma medula com mielofibrose,
há uma "cicatrização" da medula óssea,

de glóbulos vermelhos, de glóbulos 
brancos e de plaquetas.
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Enquanto um baço normal 
tem até 15 cm e pesa 
até 150g, em pacientes 
com mielofibrose

E ALCANÇAR ATÉPODE
PESAR ATÉ

DE COMPRIMENTO10KG 36 CM

AS CAUSAS DA MIELOFIBROSE AINDA 
SÃO DESCONHECIDAS.

A mielofibrose é uma 
DOENÇA 

PROGRESSIVA.

Uma contagem sanguínea completa que 
apresente desequilíbrio na quantidade de 
glóbulos e anormalidades em sua forma, 
podem ser indícios de mielofibrose.

Entre os tratamentos para a mielofibrose 
disponíveis estão: Transplante de células-tronco, 
Quimioterapia, Terapia alvo, Terapia de radiação, 
Esplenectomia e outros medicamentos.
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