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INTRODUÇÃO

ATENTO aos detalhes, pesquisar ATIVAMENTE a informação clínica e PROSSEGUIR OU
SUGERIR A INVESTIGAÇÃO, para melhor orientar a marcha diagnóstica, em articulação
com o clínico.

HEMATOLOGIA LABORATORIAL

AVALIAÇÃO GLOBAL INTEGRAÇÃO

Hemograma

AlarmesGráficos

Informação clínica

PATOLOGISTA 
CLÍNICO

CONCLUSÃO

O PATOLOGISTA CLÍNICO tem um papel determinante na deteção precoce de inúmeras patologias, como ilustrado
no caso, sendo frequentemente o hemograma a levantar a suspeita. É necessário estar alerta perante determinadas
alterações laboratoriais (hematológicas e bioquímicas), integrá-las com a informação clínica, ser pró-ativo e interventivo no
estudo dos doentes e na comunicação, rigorosa e em tempo útil, com os colegas. O rápido trabalho desenvolvido entre as
diversas áreas laboratoriais, nomeadamente a citometria de fluxo, possibilitou o diagnóstico e instituição terapêutica
precoces, num linfoma que, embora muito agressivo, é potencialmente curável em grande parte dos casos.

CASO CLÍNICO

74 anos
Consulta 

hipocoagulação oral 
(21-05-21)

Hemoglobina 13,6 g/dL
Leucócitos 19,4 x109/L (neutrofilia e linfocitose)

Plaquetas 163 x109/L
SEM ALARMES de blastos ou linfócitos atípicos. 

ESFREGAÇO DE SANGUE 
PERIFÉRICO: 

10% de células linfóides, tamanho 
médio/grande, núcleo com 

contorno por vezes irregular e 
cromatina densa, um ou mais 

nucléolos e citoplasma basófilo, 
raramente, vacuolizado

Antecedentes pessoais 
irrelevantes

Fase leucémica 
de linfoma vs.

Leucemia aguda

IMUNOFENOTIPAGEM DO SANGUE PERIFÉRICO: 
12% de células linfóides B CD19+, CD20+ (heterogéneo), CD38++, 
CD10+, cadeias leves Kappa e Lambda negativas, CD34-, nTdT-, 

fenótipo compatível com Linfoma Não Hodgkin B

Linfoma do centro 
germinativo

vs.
Linfoma de Burkitt

(LB) 
ou Burkitt-like

NOTIFICAÇÃO
Médico assistente 

REFERENCIAÇÃO
Hematologia

Leucocitose 76,6 x109/L

ESFREGAÇO DO SANGUE PERIFÉRICO: 
68% de células linfoides (morfologia já descrita)

IMUNOFENOTIPAGEM DE SANGUE PERIFÉRICO: 
69,74% de células linfóides B monoclonais, 
fenótipo sobreponível ao anterior

EXAME HISTOLÓGICO DA MEDULA ÓSSEA:
Infiltração medular por linfoma (90%), BCL2 e cMYC+ com Ki67+ 
(100%), sugestiva de LB com expressão aberrante de BCL2 vs
linfoma de alto grau “double hit”

ESTUDO GENÉTICO DA MEDULA ÓSSEA:
FISH: rearranjo do gene MYC (96% dos núcleos analisados), sem 
rearranjos de BCL6 (3q27) ou t(14;18)/BCL2 (presença de outras 
anomalias cromossómicas envolvendo o cromossoma 14 – 84% 
dos núcleos analisados)

MIELOGRAMA:
Medula óssea hipercelular, massivamente infiltrada 
por células linfóides, sugerindo LNH-B

IMUNOFENOTIPAGEM DA MEDULA ÓSSEA: 
Infiltração por 70% de células B, sugestivas de 
linfoma B agressivo "tipo” Burkitt

02-06-21

DIAGNÓSTICO à LINFOMA DE BURKITT, R-IPI alto risco, estádio IV à Citorredução com corticóides, seguido de
CHOP (ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina e prednisona) e R-DA-EPOCH (rituximab – Dose adjusted etoposido,
prednisona, vincristina, ciclofosfamida e doxorrubixina)+ TIT (terapêutica intra-tecal tripla).

(13-10-21) Internamento para 5º ciclo de R-DA-EPOCH à febre ao 7º dia à antibioterapia empírica e transferência
para a UCI. Faleceu 1 dia depois, por choque sético.

LDH 1991 UI/L Ácido úrico 13,3 mg/dL

TA DE CORPO: 
Discreta hepatomegália e esplenomegália

Fig. 7: Linfocitos T em vermelho, células B patológicas em azul, células B normais Kappa em verde e células B 
normais Lambda em fúcsia.

As células B patológicas expressavam CD19, apresentavam tamanho e complexidade discretamente 
aumentados (A), expressavam CD20 heterogéneo (B). Não se identificavam cadeias leves de imunoglobulinas 

na membrana ou no citoplasma (C) e expressavam CD38 e CD10 com forte intensidade (D).

Fig. 2-6: Coloração Wright-Giemsa. Ampliação 1000x.
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