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Homem de 56 

anos, caucasiano, 

hábitos tabágicos 

no passado, 

doença de 

Parkinson 

(diagnóstico em 

2012) 

2000

Diagnóstico: NMP-TE

JAK2V617F negativo, 

esplenomegalia e 

plaquetas - 1.250 x109/L

→ Terapêutica com 

Bussulfano, com boa 

resposta

2003

Suspende Bussulfano por 
toxicidade hematológica

→ Inicia HU, que manteve 
durante 17 anos com boa 
resposta e sem toxicidade

Documentadas citopénias: 
leucopénia (1,7x109/L), neutropénia
moderada (0,870x109/L) e ligeira 
anemia (Hb - 12,9g/L) normocítica
normocrómica ;Trombocitose 
(457x109/L)
Anisopoiquilocitose, células em gota, 
eliptócitos e hipersegmentação dos 
neutrófilos, sem blastos. Elevação 
ligeira da LDH. Défice de vit B12 e 
ácido fólico. Iniciou suplementação

Melhoria das citopénias: 
leucócitos - 2,37x109/L, 
neutrófilos - 1,0x109/L, 
Hb - 13,3g/dl 

Mantém trombocitose 
(575x109/L)

Agravamento das 
citopénias:
anemia (Hb - 9,4g/dL), 
leucopénia (1,5x109/L), 
neutropenia (0,82x109/L) 

Plaquetas - 459 x109/L

→ Redução da dose de HU

Novo agravamento das 
citopénias: 
Hb - 7,3g/dL, leucopénia
(1,0x109/L) e neutropénia
grave (0,468 x109/L)

Nº Plaquetas normal 
(346x109/L )

ASPIRADO DE MEDULA ÓSSEA 
Hipercelular com 6 % de 
mieloblastos

BIÓPSIA DA MEDULA OSSEA 80% de 
celularidade, fibrose reticulínica do 
estroma (grau 2)  e 20-30% de blastos 
CD34+

TERAPÊUTICA E EVOLUÇÃO
→ Inicia Azacitidina (AZT) com boa evolução e melhoria das citopénias, com trombocitose progressiva após 4 ciclos, com
necessidade de reintrodução de HU
Reavaliação da MO (nov/20): Aspiração - Dry Tap; Biópsia - NMP com fibrose intensa (grau 3) e alguns blastos residuais
dispersos, de difícil quantificação
→ Suspende AZT e mantém HU com normalização do hemograma

CONCLUSÃO
O caso clínico apresentado ilustra um doente com TE que, 19 anos após o diagnóstico, desenvolve MF  e  LMA, quase em 
simultâneo. Trata-se de uma forma rara de progressão na TE, uma vez que a maioria dos doentes apresenta evidência de uma 
fase de transição, que antecede a evolução para a fase acelerada. A discrepância no número de blastos observada entre o 
aspirado e a biópsia de MO poderá ter sido devido ao efeito da acentuada fibrose da MO
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Fig1: Biopsia Óssea evidenciando áreas com blastos CD34+ (corados a 
castanho) 
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Fig2: Biopsia Óssea evidenciando fibrose reticulínica (MF2) 

INTRODUÇÃO

A Trombocitémia Essencial (TE) é uma neoplasia mieloproliferativa (NMP) Ph negativa, caracterizada por trombocitose mantida

(>450x109/L plaquetas) e aumento de megacariócitos, grandes a gigantes, hiperlobados, tipicamente dispersos na medula

óssea (MO). Estima-se uma incidência de 0,2-2,3 casos por 100.000 habitantes com maior frequência nas mulheres entre os 50

e 60 anos. A progressão da doença para Mielofibrose (MF) e para Leucemia Mielóide Aguda (LMA), é de 9,3 e 2,1% aos 15

anos, respetivamente. A evolução para LMA, é imprevisível e quase sempre fatal, com uma sobrevivência de 2 a 7 meses. A

maioria dos doentes passa por uma fase de transição, a fase acelerada, caracterizada por uma menor percentagem de blastos

(10 a 19%). Não existe evidência consistente que a Hidroxiureia (HU), a droga mais frequentemente usada na TE aumente a

incidência de LMA.

CASO CLINICO


