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CASO CLÍNICO 

• Homem, 63 anos, raça caucasiana 

 

• Admitido no SU por quadro de astenia e perda ponderal significativa 

 

• HDA: Previamente bem e autónomo até há 4 meses, altura em que 

inicia quadro de anorexia e astenia, com perda ponderal quantificada 

em 30Kgs. Referia quadro de vómitos e melenas mais recentemente. 

Já seguido em consulta particular, sem resultados conclusivos.  

 

• AP: Vitiligo, incontinência urinária seguido em consulta de Urologia 

 

• Sem medicação habitual 

 

 



CASO CLÍNICO 

•  E.O:  

Vigil, discurso pouco coerente 

Emagrecido, asteniado 

Palidez muco-cutânea, desidratado 

Eupneico 

Apirético 

Normotenso 

 

 

 

 

 

 

 

ACP- sem alterações 

Abdomén- sem organomegálias  

Sem adenopatias  

Sem ingurgitamento jugular 

M.I´s- sem alterações 

Sem sinais focais 

 

 

 

 

 



CASO CLÍNICO 

Hb 6,4 mg/dL   (13,9-16,3) 

Hct 19,4%   (39-55) 

VGM 88,1 fL   (80-100) 

HGM 29,1 pg   (25-35) 

GB 3000 /L   (4.5-11x103) 

Neutf. 67,1%   (40-70) 

Linfc. 29,1%   (20-45) 

Plaq. 272,000 /uL   (150-400x103) 

TP/ INR 15,9 seg / 1,23   (11-13) 

LDH 788 UI/L   (85-227) 

Albumina 2,6 g/dL   (3.4-5) 

Ferritina 10313 ng/mL   (22-322) 

Siderémia 79 mcg/dL   (35-150) 

Transferrina 168 mg/dL   (202-364) 

Anemia NN 

Leucopénia 

Ferritina e 

LDH elevadas  

 Fez transfusão de 2U CE 

Internado para investigação      

etiológica  



INVESTIGAÇÃO ETIOLÓGICA  

• EDA: exame sem alterações 

• TAC- TAP:  
- Litíase vesicular 

- Baço globoso, homogéneo 

- Sem outras alt. patológicas 

• Ácido fólico e vit.B12: normais 

•  VS: 125 mm (0-15) 

•  Electroforese das proteinas: 

 

 

 

 

 

• Marcadores tumorais: normais 

- AFP, CA 19.9, CEA 

- PSA livre e total 



INVESTIGAÇÃO ETIOLÓGICA  

Choque 

séptico 

- Ponto de partida pulmonar 

- Colocado CVC  

- HC´s: Spingomonas paucimobilis 

- Cumpriu 7 dias de Meropenem e 

Vancomicina 

 

 

Resolução 

do quadro 

séptico 

Hb 8,4 mg/dL   

Hct 24,7%    

VGM 90,3 fL    

HGM 30,6 pg    

GB 1500 /L   

Neutf. 63,7%    

Linfc. 30,1%    

Plaq. 73,000 /uL  



INVESTIGAÇÃO ETIOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

• Imunoelectroforese prot. séricas: 

não revelou Gamapatia monoclonal 

• Ig´s séricas A, G e M: normais 

• Ig´s urinárias: não foi detectada 

• Imunofenotipagem de sangue 

periférico: Linf. B, T e NK dentro dos 

valores de ref. e expressão normal 

dos receptores 

• Rx coluna lombar: sem lesões 
osteolíticas, sem #´s 

• Repetição TAC-P: sem alterações 

 

• Serologias virais: negativa 

 - HIV, HBV, HCV, EBV, Parvovírus 

• Serologia Dç Auto-Imunes: negativa 

- ANA´s e AMA´s 

• TSH 14,39 mUI/L e FT4 0,91 ng/dL 

• Mutação Jack 2: não detectada 



INVESTIGAÇÃO ETIOLÓGICA  

1º Mielograma 

1ª B.O 

• Conteúdo medular: 

coagulado 

• B.O: amostra 

escaça, aguardar 

resultado 

2º Mielograma 

1ª B.O 

• M: punção branca 

• B.O resultado 

preliminar: invasão 

óssea por tecido 

tumoral 

• Imunohistoquímica: 

aguardar resultados 

 

• B.O: medula pobre 

e fibrótica com 

infiltração de células 

linfóides: CD20+ e 

plasmocitóide 

CD138+  

- Invasão medular 

por Doença 

Linfoproliferativa ? 

1ª B.O 



DIAGNÓSTICO FINAL 

Mielograma  

         B.O  

no HSAC 

•  M: punção branca 

• B.O: infiltração por cél. linfóides peq. 

CD20+, ciclina D 1- ; fibrose e 

hipoplasia hematopoiética 

-Envol. medular por Linfoma de baixo grau: mas qual...? 

Linfoma de baixo grau CD20+ Linfoplasmocítico 



LINFOMAS 

• Neoplasias originárias do 

tecido linfóide 

• Representam ~5% das 

neoplasias diagnosticadas  

• A sua classificação é questão 

de debate desde 1832 

• Classificação WHO 2008 mais 

consensual para todas as 

neoplasias hematológicas 

• Baseada em: histologia, 

imunofenotipagem, est. 

genético, clinica e patogénese 

 

 

•Organizada por base na célula de 

origem e o seu estado de maturação 

• Classifica ~ de 60 identidades 

diferentes 



 LINFOMA LINFOPLASMOCÍTICO  

• É um tipo raro de LNH, de células B - 1.4% 

• Mais frequente 50-70 anos e sexo masculino 

• Tem normalmente uma progressão indolente 

• Composto por linfócitos pequenos, linfócitos plasmocitóides e 

plasmócitos  

• Invade a MO, por vezes os nódulos linfáticos e baço 

• Linfócitos apresentam marcadores de superficie CD20+ e os 

plasmócitos CD138+ 

• Não está associada a alterações genéticas 

• Lab: anemia NN, ↑ VHS e ↑ LDH 

• A MW é um subtipo, quando está presente IgM em qualquer 

quantidade 

• 1/20 pessoas com LLP não produz Ig´s anormais 





OBRIGADA 


