
Utente do sexo feminino, 77 anos de idade, com antecedentes pessoais de fibrilhação auricular e 

dislipidemia e antecedentes familiares de cancro da pele (irmã e filho), cancro da próstata (pai e filho), 

e cancro do testículo (filho).

Referenciada pelo Médico de Família à consulta externa (CE) de Dermatologia do Instituto 

Português de Oncologia de Coimbra (IPOC) em Junho de 2021 por surgimento de lesão cutânea na 

mama direita, associada a galactorreia, com 4 meses de evolução.       

Durante avaliação em primeira consulta, verificou- se a presença de lesão tipo placa eritematosa, bem 

delimitada, descamativa e erosiva, em região aureolar e periaureolar da mama direita, além de nódulo 

palpável no quadrante inferior externo da mesma mama. Tendo em conta as características da lesão, 

foi colocada a hipótese diagnóstica de Doença de Paget do mamilo, tendo sido realizada biópsia da 

lesão cutânea, que confirmou o diagnóstico e solicitada avaliação urgente em consulta externa de 

Ginecologia. 

Iniciou seguimento em CE de Ginecologia cerca de 15 dias após, sendo confirmado o diagnóstico 

de Doença de Paget do mamilo, associada a neoplasia mamária com estadiamento clínico T1bmN0, 

tendo sido proposta mastectomia direita associada a biópsia de gânglio sentinela, que foi realizada 

cerca de 5 meses após a primeira consulta no IPOC.Estudo anatomopatológico revelou tratar-se de 

carcinoma mamário invasivo grau 1, com componente intraductal de grau nuclear intermédio com 

necrose, associado a infiltração da epiderme com ulceração por carcinoma mamário invasivo grau 1 

clássico e lesões de carcinoma lobular in situ extensas em todos os quadrantes. Estadiamento 

cirúrgico pT4b pN0, pelo que foi proposto terapia adjuvante.

Referenciada para CE de Oncologia Médica em Janeiro de 2022 para tratamento adjuvante, 

apresentando-se sem queixas à data da consulta. Foi proposto início de hormonoterapia com Letrozol, 

com duração prevista de 5 anos, tendo a doente concordado com o plano. Entretanto, hemograma 

realizado previamente a esta consulta evidenciou pancitopenia com 10,5 mg/dL de Hemoglobina, 0,5 x 

103 Leucócitos por microlitro e 134 x 103 Plaquetas por microlitro, pelo que foi solicitada avaliação 

urgente em CE de Hematologia Clínica. 
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CASO CLÍNICO

Primeira consulta de Hematologia Clínica realizada cerca de 15 dias após. No momento da 

avaliação, doente não apresentava queixas significativas,excepto astenia e sintomas 

depressivos. Não apresentava sinais relevantes ao exame objetivo. Estudo analítico realizado 

na mesma data evidenciava manutenção de pancitopenia, com valores sobreponíveis. 

Esfregaço de sangue periférico evidenciava pleomorfismo linfocitário, com alguns linfócitos de 

conteúdo citoplasmático granular, além de pequena subpopulação de linfócitos de tamanho 

pequeno, cromatina rugosa sem nucléolo evidente, núcleo raramente clivado, citoplasma 

escasso. O medulograma evidenciava celularidade ligeiramente aumentada, sem alterações 

significativas das linhagens celulares, com 1% de blastos, embora houvesse presença de 

abundantes sombras nucleares (figura 1). Por sua vez, a imunofenotipagem de aspirado 

medular demonstrou a presença de 26% de blastos sem comprometimento a nenhuma 

linhagem hematopoiética, compatível com Leucemia Mieloblástica Aguda. 

Devido a aparente discrepância quanto a quantidade de blastos observados no 

medulograma e na imunofenotipagem de aspirado medular, foi solicitado novo estudo medular, 

que foi realizado uma semana após o primeiro, sendo os resultados da imunofenotipagem 

sobreponíveis ao estudo anterior, com 24% de blastos. O medulograma foi desta vez 

concordante com a imunofenotipagem, observando-se 36% de blastos (figura 2), confirmando-

se o diagnóstico de Leucemia Mieloblástica Aguda.

Foi proposto tratamento com azacitadina e venetoclax, que a doente aceitou, estando 

atualmente a aguardar Autorização de Utilização Especial para início do tratamento, estando 

ainda a realizar hormonoterapia com Letrozol desde há cerca de um mês.
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O caso aqui relatado constitui um exemplo de Leucemia Mieloblástica Aguda síncrona com 

carcinoma invasivo da mama. Embora não exista uma definição clara, a maioria dos autores considera 

tratar-se de carcinomas síncronos quando ambas as patologias são diagnosticadas em um período 

inferior a seis meses1. Apesar do diagnóstico de LMA ter sido realizado oito meses após o diagnóstico 

de Carcinoma Invasivo da Mama, constata-se pela evolução dos estudos analíticos (tabela 1) que a 

doente apresentava pancitopenia desde Novembro de 2021, cinco meses após o primeiro diagnóstico. 

Destaca-se ainda que no momento do diagnóstico de LMA, e até a presente data, a doente 

não foi submetida a qualquer tratamento de quimioterapia ou radioterapia, pelo que se pode excluir a 

hipótese de LMA secundária. 

Quanto à história familiar da doente, constata-se que há um importante número de neoplasias 

malignas envolvendo familiares de primeiro grau. Entretanto, trata-se de cancros cutâneos, da 

próstata e do testículo, não sendo estas patologias normalmente associadas à LMA. Não obstante, 

pode-se especular acerca da existência de algum mecanismo fisiopatológico comum que explique o 

histórico familiar de neoplasias malignas. Um destes possíveis mecanismos é a mutação do p53, 

conforme proposto por Mishra et al2. Segundo os autores, no caso de LMA síncrona a Carcinoma 

Invasivo da Mama por eles relatado, foi realizado estudo imunohistoquímico, que evidenciou a 

acumuação de p53 nas células tumorais da mama, mas não nas células saudáveis, bem como nos 

blastos. 

Os autores consideraram no entanto que não se pode concluir tratar-se de uma mutação do p53, 

já que não dispunham de metodologias apropriadas à altura do caso. No caso que aqui relatamos, 

ainda não foi possível realizar estudo molecular para a mutação do p53, já que o diagnóstico de 

LMA é ainda recente. 

Em relação a epidemiologia da LMA síncrona a Carcinoma Invasivo da Mama, não encontramos 

na literatura estudos epidemiológicos que tenham avaliado a incidência ou prevalência desta 

associação. No entanto, uma revisão da literatura realizada por Mishra et al2. em 2004 encontrou 

apenas 24 casos descritos anteriormente em doentes não expostas a quimioterapia ou radioterapia.

Finalmente, em relação a aparente discordância entre o medulograma e a imunofenotipagem de 

aspirado medular no caso presente, pode-se explicar pela presença de inúmeras sombras nucleares 

nos esfregaços de aspirado medular. Este fenome é causado pela ruptura dos blastos, que 

apresentam maior fragilidade em relação às células maduras e pode dificultar o diagnóstico de LMA 

no medulograma. Diante deste achado, deve-se sempre ponderar a hipótese de uma contagem 

elevada de blastos, devendo o medulograma ser complementado por estudo de imunofenotipagem 

de aspirado medular. 

Hemograma 15/07/21 12/11/21 13/01/21 24/01/21 31/01/21 07/02/22 17/02/22 07/03/22

Eritrócitos (1012/L) 4.2 3.67 3.13 2.94 3.08 2.74 2.77 2.57

Hemoglobina (g/dL) 12.1 11.4 10.5 9.9 10.5 9.4 9.5 8.9

Hematócrito (%) 36.1 33.2 30.2 28.7 30.3 26.9 27.2 25.3

VCM (fL) 86.0 90.5 96.2 97.8 98.2 98.4 98.1 98.6

RDW (%) 14.6 15.3 16.7 16.4 16.0 16.1 15.5 15.0

Leucócitos (103/uL) 5.3 2.5 2.5 2.0 2.0 1.2 2.0 1.5

Neurófilos (%) 45.0 29.7 20.6 18.6 30.0 33.0 22.1 15.0

Linfócitos (%) 41.0 62.0 73.4 76.7 67.0 63.0 74.1 76.0

Monócitos (%) 9.3 4.1 2.4 2.3 2.0 2.4 1.9 1.0

Eosinófilos (%) 3.8 3.5 2.6 1.7 0.0 1.1 1.3 2.0

Basófilos (%) 0.9 0.7 1.0 0.7 1.0 0.5 0.6 1.0

Blastos (%) - - - - - - - 2.0

Plaquetas (103/mL) 180 150 138 135 140 133 178 129

Tabela 1- Evolução analítica

Figura 1- Sombras nucleares em esfregaço de aspirado medular Figura 2- Blasto em esfregaço de aspirado medular


