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RESUMO 
 

A leucemia linfoide aguda (LLA) é uma doença neoplásica hematológica, resultante 
de uma disfunção nas células precursoras hematopoiéticas o que leva a proliferação 
desregulada de um clone neoplásico das células linfocíticas. Sua ocorrência é mais 
comum na infância, principalmente em crianças de 2 a 5 anos, porém também atinge 
os adultos entre 20 a 39 anos. Embora a origem da doença seja desconhecida sabe-
se que a mesma é resultante de um acúmulo de processos que envolvem a 
susceptibilidade do hospedeiro, danos genéticos, exposição a agentes químicos, 
físicos e alterações genéticas através da atuação de vírus. A LLA é considera uma 
doença heterogênea e devido à grande variabilidade das células envolvidas no 
processo o diagnóstico correto se torna complexo. Por este fato torna-se importante a 
utilização de técnicas que consigam diagnosticar e classificar a patologia de acordo 
com as características morfológicas, citoquímicas e imunofenotípicas das células 
leucêmicas. Este trabalho teve como objetivo geral apresentar a descrição das 
técnicas de diagnóstico diferencial e consequentemente a classificação dos subtipos 
da doença de acordo com a heterogeneidade das células. A pesquisa é baseada em 
uma revisão bibliográfica qualitativa e descritiva através da utilização de materiais com 
embasamento científico publicados entre os anos 2000 e 2018 nas bases de dados 
PubMed, Scielo, LILACS e Scholar Google. A partir da construção do trabalho notou-
se a importância na escolha e na execução conjunta das técnicas utilizadas no 
diagnóstico diferencial e na classificação da doença. A classificação morfológica é a 
primeira a ser reconhecida através do esfregaço celular dividindo a doença em 
subtipos L1, L2 e L3 o que leva a realização das técnicas citoquímicas para que seja 
identificada a linhagem das células leucêmicas através da positividade ou 
negatividade da reação. A imunofenotipagem através da citometria de fluxo é 
considerada a técnica mais precisa para detecção da LLA, pois possui alta 
sensibilidade e especificidade classificando exatamente os subtipos celulares das 
células B e T de acordo com as características moleculares e maturação das células 
envolvidas no processo. Através da avaliação das características do paciente, o 
conjunto dos resultados das técnicas de diagnóstico diferencial e a classificação da 
doença o médico consegue analisar e confirmar o prognóstico do mesmo, além de 
realizar a escolha adequada da conduta terapêutica que deve ser utilizada, 
interferindo diretamente no aumento da sobrevida.  
 
Palavras-chave: Leucemia linfoide aguda; Diagnóstico da LLA; Classificação da LLA. 

  



MIRANDA, Isabela Ribeiro. Differential diagnosis and classification of acute 
lymphoid leukemia. 43. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Biomedicina) – Faculdade Pitágoras, Belo Horizonte, 2018. 
 
 

ABSTRACT 
 

Acute lymphocytic leukemia (LLA) is a hematological neoplastic disease resulting from 
a dysfunction in hematopoietic precursor cells which leads to dysregulated proliferation 
of a neoplastic clone of lymphocytic cells. Its occurrence is more common in childhood, 
especially in children from 2 to 5 years, but also affects adults between 20 and 39 
years. Although the origin of the disease is unknown, it is known that it is the result of 
an accumulation of processes involving host susceptibility, genetic damage, exposure 
to chemical agents, physical and genetic alterations through the performance of 
viruses. The LLA is considered a heterogeneous disease due to the great variability of 
the cells involved in the process, which makes the correct diagnosis difficult. Therefore, 
it is important to use techniques that can diagnose and classify the pathology according 
to the morphological, cytochemical and immunophenotypes of leukemic cells. The 
objective of this work was to describe the differential diagnosis techniques and 
consequently to classify the subtypes of the disease according to the heterogeneity of 
the cells. The research is based on a qualitative and descriptive bibliographical review 
through the use of scientifically based materials published between the years 2000 and 
2018 in the PubMed, Scielo, LILACS and Google Scholar databases. From the 
construction of the work it was noticed the importance in the choice and the joint 
execution of the techniques used in the differential diagnosis and in the classification 
of the disease. The morphological classification is the first to be recognized through 
the smear cell dividing the disease into L1, L2 and L3 which leads to the 
accomplishment of cytochemical techniques to identify the leukemia cell line through 
the positivity or negativity of the reaction. Immunophenotyping has high sensitivity and 
specificity by accurately classifying cell subtypes of B and T cells according to the 
molecular characteristics and maturation of cells involved in the process. The 
characteristics of the patient, the set of the results of the differential diagnosis 
techniques and the classification of the disease, help the physician at the time of the 
prognosis evaluation, as well as the appropriate choice of the therapeutic course that 
should be used. 
 
Keywords: Acute lymphoid leukemia; Diagnosis of LLA; Classification of LLA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Leucemia Linfoide Aguda (LLA) é uma neoplasia hematológica resultante da 

proliferação anormal originada de uma disfunção das células tronco da medula óssea 

afetando as células precursoras da linhagem linfocítica. É uma doença maligna que 

afeta com mais frequência as crianças sendo rara sua ocorrência na fase adulta. A 

etiologia da LLA ainda é desconhecida, porém sabe-se que a mesma é resultante de 

uma junção de fatores que incluem hereditariedade, susceptibilidade do hospedeiro e 

anormalidades genéticas (ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2013). 

Devido à grande diversidade das células leucêmicas a doença é dividida e 

classificada de acordo com as suas características, sendo necessário o correto 

diagnóstico para a escolha da conduta terapêutica a ser adotada. Isso só é possível 

através de uma investigação laboratorial e clínica minuciosa e específica, portanto 

justifica-se a realização desta pesquisa de revisão bibliográfica afim de apresentar os 

principais métodos de diagnóstico diferencial da LLA e consequentemente a 

classificação da doença, além das suas interferências sobre o prognóstico, tratamento 

e aumento da sobrevida dos pacientes.  

Neste contexto, o problema de pesquisa que norteou esse trabalho foi: quais 

os principais métodos de diagnóstico diferencial da Leucemia Linfoide Aguda e qual a 

importância da classificação da doença e a sua influência sobre os portadores da 

doença? 

Diante disso, a pesquisa teve como objetivo geral descrever os principais 

métodos de diagnóstico diferencial da LLA relacionando-os às classificações da 

doença. Por conseguinte, os objetivos específicos apresentados foram descrever a 

fisiologia e patogênese da doença, apresentar os métodos de diagnóstico diferencial 

e as classificações da LLA de acordo com a análise das células e sua heterogeneidade 

e compreender a importância do diagnóstico precoce e a sua contribuição para um 

melhor prognóstico e tratamento mais eficaz aos pacientes. 

O estudo foi realizado através de revisão bibliográfica qualitativa e descritiva 

utilizando materiais com embasamento cientifico publicados em base de dados e 

livros. As buscas foram realizadas em quatro bases de dados bibliográficas: PubMed, 

Scielo, LILACS e Scholar Google. Como critério de seleção foram utilizados para 

constituir este estudo apenas trabalhos disponibilizados na íntegra e com período de 

publicação entre os anos de 2000 e 2018. Os descritores que foram empregados no 
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momento da pesquisa nos sites de banco de dados foram: Leucemia Linfóide Aguda, 

Diagnóstico da LLA e Classificação da LLA. Também foram utilizados livros e manuais 

que contemplam o assunto de doenças hematológicas e seus respectivos 

diagnósticos, que foram acessados em PDF nos sites de pesquisas ou 

disponibilizados fisicamente nas bibliotecas. 
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2. FISIOLOGIA E PATOGÊNESE DA LLA 

 

A Leucemia Linfoide Aguda (LLA) é uma neoplasia maligna caracterizada pela 

proliferação e acúmulo clonal de precursores linfoides (linfoblastos) na medula óssea 

(MO) marcada pela supressão da hematopoese normal. A doença se inicia através da 

transformação de uma célula hematopoiética progenitora normal em um clone 

neoplásico, tornando-a incapaz de se diferenciar, com alta capacidade de se dividir e 

proliferar. As células hematopoiéticas possuem a capacidade de se diferenciar e se 

dividirem em linhagens, um processo chamado de maturação celular, as células 

multipotentes dão origem a todas as outras células precursoras que irão se diferenciar 

e maturar, essas células em um momento muito precoce da sua diferenciação acabam 

por diversos fatores se transformando em uma célula neoplásica, os denominados 

clones neoplásicos, células jovens bloqueadas na sua maturação e com grande 

capacidade de se multiplicar (MELO, 2011). 

Na LLA, a linhagem linfocitica é afetada por alguma mutação que tenha atingido 

um proto-oncogenes ou gene supressor de tumor, os quais possuem a função de 

regular a proliferação, sobrevivência e diferenciação das células sanguíneas. Os 

clones neoplásicos podem ser derivados de uma célula progenitora linfoide, de uma 

célula pré-T ou B muito precoce, de uma célula pré-T ou B ou de um linfócito B com 

as características de um blasto, sendo todas essas célula conhecidas como 

linfoblastos ou células imaturas. Em 80% dos casos as células atingidas na LLA fazem 

parte da linhagem dos linfócitos B, os outros 20% são da linhagem dos linfócitos T 

(HUERTA, 2009). 

As células neoplásicas não respondem a reação controlada da hematopoese e 

acabam por se tornarem autônomas, não se encaixando no processo fisiológico de 

produção das células sanguíneas. As células malignas são encontradas numa fase 

de maturação que varia em cada caso. Muito estudos relacionam fatores endógenos 

e exógenos que interferem na transformação maligna das células sanguíneas, no 

entanto a causa da doença ainda é desconhecida (DANTAS et al., 2015). 

Os linfoblastos leucêmicos, infiltram a medula óssea ocupando um total de 30% 

de células nucleadas, substituindo as células saudáveis. A primeiro consequência é a 

supressão da hematopoese normal. Devido à expansão dos blastos na medula o 
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espaço necessário para a produção das célula sanguíneas é ocupado o que acarreta 

uma pancitopenia, queda na produção de todas as células hematológicas o que 

caracteriza o marco da doença. Os linfoblastos também secretam fatores que inibem 

e induzem a produção de fibrose, tornado a disfunção medular ainda mais grave. 

Quando os blastos são lançados na corrente sanguínea ocorre o quadro chamado 

leucocitose, o excesso dessas células que não possuem a capacidade de se maturar 

e não possuem função fisiológica, acaba ocasionando a imunossupressão do 

paciente. Uma vez na corrente sanguínea as células neoplásicas podem infiltrar os 

órgãos, com preferência pelos linfonodos, baço, fígado, testículos e pele (ATIENZA, 

2016). 

 

2.1 EPIDEMIOLOGIA 

A ocorrência da LLA é mais comum na infância sendo detectados anualmente 

três novos casos a cada 100 mil indivíduos na faixa etária de até 15 anos, 

representando cerca de 80% das leucemias. O número de ocorrência da LLA em 

adultos é baixa, afetando a maioria dos indivíduos por volta dos 25 e 37 anos 

representando aproximadamente de 15% a 20% de todas as leucemias. Em crianças 

a sobrevida chega a 90% em cinco anos já em adultos apenas 30% durante o mesmo 

período de tempo. Existe uma variação geográfica na incidência da LLA, sendo mais 

frequente sua ocorrência no Norte e Oeste da Europa, Oceania e América do Norte 

(ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2013). 

Registros internacionais mostram que a incidência das leucemias exibe 

variações geográficas, socioeconômicas e étnicas. Os grandes números de 

ocorrência da LLA não é observado em países em desenvolvimento, em paralelo à 

melhoria das condições socioeconômicas desses países contribuiu para o aumento 

nos número de casos da LLA entre crianças de dois e quatro anos de idade, o que 

demonstra que a LLA é uma doença frequente nos países industrializados (ZAGO; 

FALCÃO; PASQUINI, 2013; MELO, 2011). 

A ocorrência da LLA relacionada as área geográficas mostram que existe maior 

incidência na população do norte e ocidente da Europa, norte da África e Oceania. 

Estudos americanos mostraram que houve um aumento global da incidência de casos 

de leucemia aguda em crianças entre 5-9 anos (DANTAS et al., 2015). 
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2.2 FATORES DE RISCO ASSOCIADOS A OCORRÊNCIA DA LLA  

A causa da doença ainda é desconhecida, porém acredita-se que a 

manifestação da LLA é o resultado da junção de múltiplos fatores envolvendo 

interferentes endógenos e exógenos. Anormalidades genéticas, susceptibilidade, 

hereditariedade, danos cromossômicos devido a agentes infecciosos, físicos ou 

químicos, entre outros fatores podem ser responsáveis pela reação leucêmica (MELO, 

2011). 

Cerca de 5% dos casos estão relacionados com a aparição de síndromes 

genéticas como o Down, onde os pacientes possuem maior risco de manifestar a LLA. 

Patologias relacionadas a imunodeficiência hereditária ou adquirida como a 

deficiência de imunoglobulina A e a síndrome de Wiskott-Aldrich também são 

consideradas fatores de risco para a ocorrência da doença (ATIENZA, 2016). 

Embora tenha sido notado em algumas famílias o aparecimento de leucemia 

entre irmãos, o fator hereditário é raro e só é a origem da doença em alguns casos 

isolados. Essa associação é marcante em alguns casos de gêmeos univitelinos; se 

um deles desenvolve leucemia a chance do outro manifestar a doença é de 25%. 

Estudos moleculares mostram que o clone leucêmico é igual para ambos os gêmeos, 

o que demonstra que houve passagem transplacentária das células neoplásicas de 

um irmão para o outro. Em casos esporádicos em crianças maiores de três anos 

diagnosticadas com leucemia, quando o sangue é colhido ao nascimento para 

constatação de alguma doença, foi extraído o DNA e evidenciado que marcadores 

específicos do clone leucêmico já estavam presentes no paciente desde o seu 

nascimento (ALMEIDA, 2009). 

Algumas pesquisas relacionam as infecções virais com a ocorrência da LLA. 

Estudos moleculares e citogenéticos localizaram genes cuja a função é codificar 

fatores que estimulam o controle e o crescimento das células através de receptores 

de membrana. A função de alguns desses genes foi modificada através da ação viral 

transformando-os em oncogenes; os mesmos estimulam a proliferação exacerbada 

das células malignas e ocasionam uma anomalia genética no cromossomos chamada 

translocação que acaba por resultar em uma neoplasia (ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 

2013; MELO, 2011). 
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Fatores químicos e ambientais têm sido associados à leucemia. O benzeno, as 

radiações ionizantes, quimioterápicos e certos alimentos contribuem para a ocorrência 

da LLA. A exposição do feto aos raios X, reações nucleares como em Hiroshima e 

Nagasaki, o uso de pesticidas, fármacos como a fenitoína, tabagismo e o consumo de 

bebidas alcóolicas antes e durante a gravidez também são fatores que contribuem 

para o aparecimento da doença (SÁNCHEZ; ORTEGA; BARRIENTOS, 2007). 

Conforme mostra o quadro 1 existem alguns fatores de risco que podem 

influenciar o aumento no desenvolvimento de leucemia. Estes riscos estão divididos 

em duas classes: os riscos constitucionais são aqueles inerentes a fatores endógenos 

do organismo e os riscos ambientes são causados pela exposição do paciente a 

fatores exógenos que podem resultar em uma anormalidade no mesmo. 

 

Quadro 1 – Fatores associados com um risco aumentado de desenvolver leucemia 

Constitucionais 

Síndrome de Down 

Síndrome de Li-Fraumeni 

Neurofibromatose, tipo I 

Síndrome de Bloon 

Síndrome de Schwachmann-Diamond 

Ataxia-Telangiectasia 

Anemia de Fanconi 

Síndrome de Kostman 

Monossomia familiar do cromossomo 7 

Haploinsuficiência do gene AML1 

Síndrome de Klinefelter 

Síndrome de Noonan 
 
Ambientais 

Exposição intrauterina à irradiação 



19 

 

Consumo de álcool durante a gestação 

Consumo de inibidores da enzima topoisomerase II 

Exposição parental a solventes 

Certos agentes quimioterápicos 
 

Fonte: Zago; Falcão; Pasquini (2013, p. 392) 

 

Devido ao seu perfil epidemiológico complexo a prevenção da LLA se baseia 

na proteção contra elementos tóxicos, radiações ionizantes, infecções virais além das 

mudanças nos fatores conhecidos como “estilo de vida”, evitando o consumo de 

álcool, o uso do tabaco e alimentos inadequados (ATIENZA, 2016).  

 

2.3 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

A maioria das manifestações clínicas da LLA são decorrentes da insuficiência 

medular e infiltração de outros tecidos pelas células leucêmicas. Devido à proliferação 

exacerbada das células leucêmicas em comparação com as células normais, o 

sistema hematopoiético é desregulado ocorrendo assim a diminuição do número de 

células saudáveis o que resulta em anemia, trombocitopenia e imunossupressão. Já 

o acúmulo dos clones leucêmicos causam hepatoesplenomegalia e linfadenopatia. Os 

sinais e sintomas mais frequentemente encontrados nos portadores são febre, 

cansaço, sangramento (equimoses e petéquias), pele pálida e diminuição do apetite. 

Em aproximadamente 5% dos indivíduos portadores da LLA ocorre a infiltração do 

sistema nervoso central, no entanto em poucos casos ocorre manifestações como o 

aumento da pressão intracraniana, paralisia de pares cranianos e cefaleia (ZAGO; 

FALCÃO; PASQUINI, 2013; ALVES, 2012). 

Conforme mostra a tabela 1 as manifestações dos principais sinais e sintomas 

da LLA são diferentes em cada faixa etária e a frequência dessas alterações no 

organismo do paciente também variam desde uma febre e dores articulares até uma 

hepatoesplenomegalia. Notasse também uma frequência na ocorrência da LLA em 

pacientes jovens do sexo masculino, sendo mais rara a ocorrência da mesma em 

pacientes idosos. 
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Tabela 1 – Principais sinais e sintomas de pacientes com LLA 

Característica Frequência 

Faixa etária  

20-39 anos 55% 

40-59 anos 36% 

≥ 60 anos 9% 

Sexo Masculino  62% 

Sintomas  

Febre 33-56% 

Sangramento mucocutâneo 33% 

Dores ósseas ou articulares 25% 

Sinais  

Adenomegalia 49% 

Hepatomegalia 35% 

Esplenomegalia 44% 

Massa mediastinal 15% 

Sintomas neurológicos 8% 

Leucemia testicular 0,3% 

 

Fonte: Zago; Falcão; Pasquini (2013, p. 373) 

 

Geralmente as dores articulares e manifestações abdominais, como diarreia 

são observadas nas fases iniciais da doença. Os sangramentos gengivais, 

metrorragia, hemorragia digestiva e epistaxe refletem um quadro de plaquetopenia 

grave. A febre ocorre devido a neutropenia, infecções bacterianas e também à rápida 

proliferação clonal. A hepatomegalia e esplenomegalia resultam da infiltração dos 

linfoblastos nos tecidos. Nos homens é frequente a infiltração das células leucêmicas 

nos testículos, sendo necessário a biópsia testicular para a detecção (MELO, 2011). 
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3. DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO DA LLA 

 

O diagnóstico da LLA é considerado complexo devido a sua alta variabilidade 

e por possuir sinais e sintomas inespecíficos pode ser confundida com outras 

patologias comuns e benignas como mononucleoses infecciosas, doenças virais, 

processos inflamatórios, anemias variadas, entre outras doenças. Devido a estes 

fatores a detecção precoce da doença não se limita apenas ao exame físico, sendo 

necessário um conjunto de achados laboratoriais confirmatórios e classificatórios 

(DANTAS et al., 2015). 

Os padrões atuais utilizados para o diagnóstico da LLA é composto por um 

estudo da morfologia celular e citoquímica das células neoplásicas, porém a existência 

da dificuldade em diferenciar e classificar a doença em alguns pacientes resultou na 

busca de outros parâmetros para a classificação da neoplasia. Na atualidade o 

diagnóstico diferencial da LLA baseia-se nos estudos imunofenotípicos por citometria 

de fluxo podendo avançar na diferenciação dos subtipos da doença muito além da sua 

morfologia. Com os avanços na biologia molecular a citogenética também vem 

auxiliando na classificação dos grupos de risco e as alterações genéticas envolvidas 

neste processo (FARIAS; CASTRO, 2004). 

As primeiras metodologias de classificação das leucemias agudas eram 

baseadas nas investigações morfológicas e citoquímicas das células. A morfologia 

ainda é considerada o modelo central para a classificação da LLA, porém foi 

incorporada a essa procedimento as características imunofenotípicas das células 

neoplásicas o que traz um delineamento correto e preciso da linhagem hematopoiética 

envolvida no processo, além do estágio de diferenciação das células leucêmicas 

(CHIARETTI; ZINI; BASSAN, 2014). 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA 

O diagnóstico e a classificação da LLA baseia-se centralmente na análise 

morfológica das células neoplásicas. É realizado o hemograma através da 

visualização do esfregaço de sangue periférico e o mielograma realizado através da 

punção da medula óssea e visualização das células ali presentes. O hemograma é o 

primeiro exame requisitado com o intuito de quantificar e qualificar as células 
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sanguíneas, incluindo a contagem de plaquetas, leucograma e eritrograma (DANTAS 

et al., 2015). 

O hemograma pode revelar a ocorrência de uma anemia normocítica e 

normocrômica, acompanhada de trombocitopenia. São frequentemente detectados a 

presença de eritoblastos (eritrócitos nucleados). A contagem de leucócitos pode ser 

ocasionalmente muito alta, porém é frequentemente normal ou diminuída. Os 

linfoblastos são ausentes em pacientes com leucopenia, mas em casos de leucocitose 

eles são encontrados em grande número podendo chegar a constituir a maioria 

(MELO, 2011). 

O mielograma analisa e quantifica os componentes da medula óssea. É 

realizado a punção no esterno, ossos do quadril e na tíbia. O diagnóstico da LLA 

fundamenta-se na detecção de mais de 25% de linfoblastos na medula óssea. A 

medula se encontra hipercelular com intensa infiltração por linfoblastos, além da 

substituição dos espaços adiposos e elementos medulares normais por células 

leucêmicas com precursores mielóides e eritróides residuais com aspecto normal e 

megacariócitos diminuídos ou ausentes. Pode ocorres fibrose medular (10 a 15% dos 

casos). A morfologia dessas células é mais marcada nos esfregaços de material 

medular o que facilita a classificação dos tipos da LLA (FARIAS; CASTRO, 2004). 

A classificação morfológica proposta pelo grupo Franco-Americano-Britânico 

(FAB), em 1976 é baseado em critérios morfológicos que subdivide os linfoblastos 

leucêmicos em: L1, L2 e L3. Na classificação da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) publicada em 2008 a LLA é incluída no capítulo de neoplasia de precursores 

de células B e é classificada em três subtipos: Leucemia/ Linfoma Linfoblástico de 

células B, Leucemia/ Linfoma linfoblástico de células B com alterações genéticas 

recorrentes, Leucemia/ Linfoma Linfoblástico de células T. Chama-se linfoma 

linfoblástico a doença em que o paciente apresentar primeiramente massas tumorais 

(mediastino ou outro) e com pequena infiltração de sangue periférico e medula óssea. 

Em casos de pacientes com envolvimento extenso de sangue periférico e medula 

óssea (> 25% de linfoblastos em MO), o termo a ser utilizado é leucemia linfoide 

aguda. Apesar da diferença na nomenclatura o linfoma linfoblástico e a leucemia 

linfoide aguda são considerados da mesma entidade patológica (ZAGO; FALCÃO; 

PASQUINI, 2013). 
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A classificação do sistema FAB é realizado através da análise de sangue 

periférico ou punção da medula óssea corados pelo May-Grunwald-Giemsa e os 

escores avaliam a relação tamanho do núcleo/citoplasma, presença de nucléolos, 

regularidade da membrana celular e tamanho da célula. Através desta análise a LLA 

é dividida nos entro os subtipos L1, L2 e L3 (ALMEIDA, 2009). 

O subtipo L1 é caracterizado pela presença de blastos pequenos e 

homogêneos, com cromatina fina ou aglomerada, apresentado núcleo com formato 

regular, com fenda ou endentação. Os nucléolos são indistintos ou não visíveis em 

pelo menos 75% dos blastos, o citoplasma é escasso, a célula pode apresentar ligeira 

basofilia citoplasmática e ausência de vacúolos citoplasmáticos, conforme mostra a 

figura 1 (ALVES, 2012; FARIAS, 2010; MELO, 2011). 

 

Figura 1 – Presença de blastos na LLA subtipo L1 

 

Fonte: Melo (2011, p. 28)  

 

O subtipo L2 representa cerca de 70% dos casos, entra os três subtipos é o 

mais comum. É caracterizado pela presença de blastos grandes e heterogêneos, com 

cromatina fina, apresentando núcleo irregular em mais de 30% dos blastos, com fenda 

ou endentação. São encontrados um ou mais nucléolos por célula, o citoplasma é 

moderadamente abundante, a célula pode apresentar ligeira basofilia citoplasmática 

e não há presença de vacúolos citoplasmáticos, conforme mostra a figura 2 (ALVES, 

2012; FARIAS, 2010; MELO, 2011). 
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Figura 2 – Presença de blastos na LLA subtipo L2 

 

Fonte: Melo (2011, p. 28) 

 

O subtipo L3 é caracterizado por blastos grandes e homogêneos, com 

cromatina fina, apresentando núcleo regular, redondo ou oval. São visualizados 1 a 2 

nucléolos, grandes e proeminentes, o citoplasma é moderadamente abundante, a 

célula possui uma intensa basofilia citoplasmática e podem ser encontrados vacúolos 

citoplasmáticos. Também é observado com constância figuras de mitose, sendo os 

blastos do subtipo L3 semelhantes as células do Linfoma de Burkitt, conforme 

apresenta a figura 3 (ALVES, 2012; FARIAS, 2010; MELO, 2011). 

 

Figura 3 – Presença de blastos na LLA subtipo L3 

 

Fonte: Melo (2011, p. 29) 
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O quadro 2 apresenta uma comparação entre os subtipos da LLA, 

apresentando as características das células de acordo com seu diâmetro, cromatina 

nuclear, forma do núcleo, nucléolos, quantidade de citoplasma, basofilia e a presença 

de vacúolos citoplasmáticos.  

 

Quadro 2 – Classificação morfológica FAB da Leucemia Linfoide Aguda 

Aspecto 

Morfológico 
L1 L2 L3 

    

Diâmetro 

Celular 

Predominância de 

células pequenas, 

homogêneas 

Grandes, 

heterogêneas 

Grandes, 

homogêneas 

Cromatina 

Nuclear 
Fina ou aglomerada Fina Fina 

Forma do 

núcleo 

Regular, pode 

apresentar fenda ou 

indentação 

Irregular, podendo 

apresentar fenda 

ou indentação 

Regular, redondo 

ou oval. 

Nucléolos 
Indistintos ou não 

visíveis 

Um ou mais por 

células, grandes e 

proeminentes 

Um ou mais por 

células, grandes e 

proeminentes 

Quantidade de 

citoplasma 
Escassa 

Moderadamente 

abundante 

Moderadamente 

abundante 

Basofilia 

Citoplasmática 
Ligeira Ligeira Evidente 

Vacúolos 

Citoplasmáticos 
Variáveis Variáveis Evidentes 

 

Fonte: Farias; Castro (2004, p. 92) 

 

O subtipo L1 afeta mais as crianças (76 a 89% dos casos) em adultos a 

ocorrência é menos frequente (entre 31 a 43% dos casos), já o subtipo L2 ocorre mais 

na fase adulta (49 a 60% dos casos) que em crianças (14 a 22%). O subtipo L3 é 

raramente encontrado, sendo mais frequentes em crianças do que em adultos. O tipo 
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L3 afeta as células B maduras e possui características distintas associadas ao vírus 

Epstein Barr o que torna esse subtipo único com relação ao seu genótipo e 

imunofenótipo (ALVES, 2012).  

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO CITOQUÍMICA 

As reações citoquímicas auxiliam na diferenciação entra LLA e Leucemia 

Mielóide Aguda (LMA). O material aspirado na medula óssea deve ser submetidos a 

colorações citoquímicas de Sudan-Black B (SBB), mieloperoxidase (MPO), reação de 

ácido Periódico de Schiff (PAS) e esterase não-específicas (NSE). Devido a atividade 

nuclear inespecífica dos linfoblastos pode-se observar uma coloração alterada e forma 

de anéis concêntricos e vacúolos. As reações citoquímicas negativas são sugestivas 

de LLA enquanto as positivas caracterizam a LMA. As técnicas citoquimícas não 

descartam os outros métodos diagnósticos, pois o principal intuito da classificação 

citoquímica é diferenciar a linhagem afetada na reação leucêmica, distinguindo a 

leucemia linfoide aguda da leucemia mielóide aguda (FADEL, 2008). 

As reações de SBB e MPO são úteis para estabelecer e diferenciar a LMA, pois 

os linfoblastos são uniformemente negativos na reação. O SBB cora os lipídios, 

gorduras neutras, fosfolipídios e ésteres e é específico para células mielóides, 

geralmente é realizado em conjunto com a MPO. A MPO indica diferenciação mieloide, 

porém quando negativa não afasta essa linhagem; a SBB que cora paralelamente à 

MPO é menos específica, e raras LLA apresentam SBB positivo. Através dos 

promielócitos (células precursoras mielóides) a coloração se apresenta forte e 

positiva, sendo mais intensa com a maturação celular. A MPO é especifica das células 

mielóides, pois se encontra localizada nos grânulos azurófilos primários dos 

neutrófilos e monócitos. Os granulócitos são positivo na reação e mais intensos 

conforme a maturação, os monócitos expressam grânulos finos, dispersos e menos 

intensos. Os grânulos de células como eosinófilos e basófilos também podem sofrer 

uma reação positiva. As células jovens da linhagem mielóide (blastos) demonstram 

através da reação atividades em áreas do complexo de Golgi e retículo 

endoplasmático. A figura 4 imagem mostra as reações de SBB com blastos positivos 

em uma distensão de uma punção de medula óssea (DANTAS et al., 2015; FARIAS; 

CASTRO, 2004). 
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Figura 4 – Blastos através da coloração citoquímica Sudan Black positiva 

 

Fonte: Melo (2011, p. 32)  

 

Na técnica de PAS os linfoblastos com padrão granular fino ou grosso e 

eritroblastos leucêmicos com grânulos grossos são positivos. Na reação ácida PAS, 

os linfoblastos da LLA são geralmente positivos em cerca de 40 – 70% dos casos. As 

células demonstram uma evidente coloração e forma de anéis concêntricos de 

grânulos grosseiros ou blocos maciços. Pode ocorrer uma reação PAS negativa, 

porém é mais frequente na LLA de linhagem T que na linhagem B. Os mieloblastos 

possuem poucos grânulos PÁS positivos, ou seja, uma reação negativa sugere a 

ocorrência de uma leucemia de células mielóides (DANTAS et al., 2015; FADEL, 

2008). 

Na NSE a reação é positiva em graus variáveis na maioria das células de 

linhagem granulocíticas, promonócitos e monócitos maduros. Os monoblastos e 

monócitos são positivos e a reação é inibida através da adição de fluoreto de sódio 

(NaF). Os Linfoblastos podem apresentar atividade focal, mas os neutrófilos são 
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negativos. Megacarioblastos e eritroblastos podem ter positividade parcialmente 

resistentes à inibição pelo NaF (ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2013; FADEL, 2008). 

A figura 5 apresenta os métodos de coloração citoquímica. Na imagem A 

observa-se blastos linfoides. Na imagem B a coloração amarronzada representa a 

peroxidade. Na imagem C observa-se a reação de PAS positiva. 

 

Figura 5 – Medula óssea com coloração citoquímica 

 

Fonte: Melo (2011, p. 33)  

 

O diagnóstico da LLA não pode ser confirmado enquanto não for feita a reação 

de Suddan Black B (SBB) ou peroxidase, confirmando os blastos negativos em 

conjunto com a realização da imunofenotipagem revelando a linhagem linfóide 

atingida. Em raros casos os grânulo azurófilos na LLA podem estar presentes, porém 

são negativos para SBB e peroxidase. A reação com fosfatase ácida pode se 

apresentar positiva moderadamente ou fortemente em 20% dos casos de LLA que 

atinjam a linhagem precursora T (MELO, 2011). 

 

3.3 CLASSIFICAÇÃO IMUNOFENOTÍPICA 

A Imunofenotipagem das leucemias baseia-se na investigação da ausência ou 

presença de antígenos que podem ser encontrados na superfície ou no citoplasma 

das células. O diagnóstico não é feito com apenas um marcador específicos e sim 

vários marcadores através de um painel de Anticorpos Monoclonais selecionados para 

as linhagens celulares B, T, NK e células mielomonocíticas. Através da 

imunofenotipagem é determinado o grau de diferenciação celular (madura ou imatura), 

a expressão antigênica nas células malignas e a presença ou não de clonalidade 

(acontece somente na linhagem linfóide) (CHIARETTI; ZINI; BASSAN, 2014). 
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Em 1995 o grupo europeu de caracterização das leucemia (EGIL), propôs a 

classificação das leucemias através da classificação imunológica, baseando-se no 

perfil de expressão dos marcadores celulares através de painéis de anticorpos 

monoclonais direcionados contra os antígenos de diferenciação celular. Através do 

princípio em que no processo de diferenciação e maturação celular os linfócitos 

exibem antígenos de superfície e de membranas citoplasmáticas, e que uma certa 

parte destas moléculas são perdidas ou adquiridas pode-se então reconhecer os 

níveis de diferenciação e maturação das células. Através do reconhecimento dos 

estágios de maturação das células é possível classificar a LLA em linhagem B e T 

(ALVES, 2012). 

A imunofenotipagem feita através da citometria de fluxo (CMF) avalia as 

propriedades celulares na medida em que as células se movem em uma solução 

isoeletrolítica através de um conjunto de detectores de fluorescência. O movimento 

da suspensão celular atravessa o canal de fluxo promovendo o desvio da luz 

incidentes que é medida em um detector (ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2013). 

A CMF utiliza os anticorpos monoclonais marcados com fluorescência com o 

intuito de analisar qualitativamente e quantitativamente padrões de expressão de 

antígenos (cluster designations ou CDs) nas células. Através dos fotodetectores de 

sinais o computador elabora gráficos que possibilita análise das populações de células 

diferentes dentro de uma única amostra quando marcados com fluorocromos distintos 

(CHIARETTI; ZINI; BASSAN, 2014). 

A IFT baseia-se na reação antígenoanticorpo, utilizando-se anticorpos 

monoclonais conjugados a fluorocromos como a ficoeritrina, o isotiocianato de 

fluoresceína e a aloficocianina (APC) na identificação dos diferentes marcadores 

celulares, os quais podem ser intracitoplasmáticos e/ou de superfície celular 

(SILVEIRA; ARRAES, 2008). 

Os parâmetros avaliados são divididos em dois grupos, os evidenciados pela 

luz dispersa (reflete tamanho celular e complexidade interna) e os associados a 

presença de um ou mais anticorpos marcados com fluorocromos que conseguem 

reconhecer moléculas celulares especificas, o que auxiliar na comparação das 

características fenotípicas da células, como o grau de diferenciação, linhagem, 

expressão de proteínas apoptóticas, ploidia, entre outras características. As células 
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malignas apresentam as mesmas características imunofenotípicas das células 

saudáveis, porém se encontram bloqueadas em um estágio de maturação 

(CHIARETTI; ZINI; BASSAN, 2014). 

Através da imunofenotipagem a LLA é classificada de acordo com a linhagem 

celular afetada e os subtipos celulares. Os precursores de célula B são ainda 

subdivididos em BI ou LLA pró-B, BII ou LLA comum, BIII ou LLA pré-B e BIV ou LLA-

B madura, e as células T são divididas, é subdividida em quatro subtipos: pró-T, pré-

T, cortical e maduro (DANTAS et al., 2015). 

 

3.3.1 LLA de linhagem B 

Aproximadamente 85% dos casos correspondem a LLA de linhagem B que 

possui subtipos de acordo com os níveis de maturação. Os primeiro antígenos 

expressos após o comprometimento do CD34 (percussor hematopoético inicial), são 

o CD22 no citoplasma e após na membrana, o CD10 e CD19 na membrana, o 

deoxilnucleotidil transferase (cTdT) e CD79a no citoplasma. Os precursores logo após 

perdem o CD34 e cTdT, diminui a expressão de CD10 e apresenta reatividade para 

CD20. Se inicia então a produção de Imunoglobulina M de cadeia pesada (IgM) que 

acaba acumulando no citoplasma até a produção da imunoglobulina de cadeia leve. 

As moléculas IgM são então expressas na superfície dos linfócitos B imaturo. Através 

da maturação normal das células B na MO a LLA de linhagem B é dividida em quatro 

grupos: B1 ou LLA pró-B, B2 ou LLA comum, B3 ou LLA pré-B, e B4 ou LLA-B madura 

(FARIAS, 2010). 

Na LLA B1 ou pró-B as células leucêmicas se assemelham aos precursores 

normais da MO. Expressam CD19, HLA-DR, e possuem cCD22 e cCd79a de 

citoplasma, e CD22 de membrana. O antígeno cTdT se encontram em 90% dos casos 

e cerca de 75% das células expressam CD34. O antígeno CD10 é negativo e o CD20 

se encontra em pouca proporção. O CD45 pode estar expresso fracamente. As células 

desta classe normalmente são hiperdiplóides (possuem mais de 50 cromossomos). 

(ALVES, 2012; FARIAS; CASTRO, 2004; FARIAS, 2010). 

Na LLA B2 ou comum é o tipo mais frequentes. Se assemelha a outra 

classificação expressando CD19, CD22, HLA-DR e CD79a. Mais de 95% das 

leucemia deste tipo expressam CD10 e cTdT, no entanto nem todas são positivas para 
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CD34. Nestes casos muitas células não expressam ou expressam fracamente o 

antígeno CD20 (ALVES, 2012; FARIAS; CASTRO, 2004; FARIAS, 2010). 

Na LLA B3 OU pré-B as características imunofenotípicas dos blastos 

expressam CD19, HLA-DR, CD10, geralmente cTdT, e CD34. Representa 15% dos 

casos em crianças e 10% dos casos em adultos (FARIAS; CASTRO, 2004). 

No tipo LLA B4 ou madura possui dois tipos distintos. No tipo mais comum as 

células são caracterizado morfologicamente como L3 (classificação FAB) e 

expressam CD19, CD22, CD20, CD10 e CD23; CD34 é negativo. Estes casos muitas 

vezes representam a fase leucêmica do linfoma de Burkitt. O segundo subtipo 

acontece mais raramente e apresenta blastos classificados morfologicamente em L1 

ou L2, expressando cTdT, CD34 e CD20 fraco (FARIAS; CASTRO, 2004). 

O quadro 3 classifica a LLA de tipo B de acordo com as expressões fenotípicas 

das células e mostra a variação da ocorrência de acordo com a faixa etária do 

paciente. 

 

Quadro 3 – Classificação imunológica da LLA-B 

  Frequência 

Subtipo Imunofenótipo Crianças Adultos 

LLA células B CD19 e/ou CD22 e/ou Ccd79a 80-85% 70-75% 

Pró-B (B1) 
CD19/CD22/Ccd79a/ HLA-DR/ 

TdT 
5% 11% 

Comum (B2) 
CD19/CD24/CD22/cCD79a/ 

CD10 
63% 52% 

Pré-B (B3) CD19/CD24/CD22/CD79/CD10± 16% 9% 

B madura (B4) D19/CD24/CD22/cCD79a 3% 3% 

  
Fonte: Zago; Falcão; Pasquini (2013, p. 378) 

 

Observa-se que a LLA tipo B pode variar em 4 subtipos de acordo com o 

imunofenótipo expresso na células e a ocorrência destas variações celulares variam 

entre crianças e adultos. A ocorrência da LLA-B é mais comum em crianças, porém a 

porcentagem de ocorrência em adultos também é alta sendo a sua ocorrência em 

comparação com a leucemia de células T mais frequente. O subtipo B2 ou comum 
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possui números expressivos com relação aos outros tipos, já o subtipo B3 é menos 

frequente e normalmente está ligado a neoplasia do linfoma de Burkitt, um tipo de 

linfoma não-Hodikin de alto grau de malignidade (FARIAS, 2010). 

 

3.3.2 LLA de linhagem T 

A LLA de células T representa 25% dos casos em adultos e 15% em crianças. 

Ocorre mais em homens e é associada a fatores de mau prognóstico, como elevada 

leucometria, presença de massas tumorais e envolvimento do sistema nervoso 

central. Estas leucemia são marcadas pela presença do TdT e do CD7, além da 

expressão da molécula do complexo TCR e o antígeno CD3 (intracitoplasmático). A 

LLA-T também é dividida em subtipos de acordo com o fenótipo da células que 

correspondem a estágios variados de maturação da célula. É dividida em 4 subtipos 

sendo: pró-T ou T1, pré T ou T2, cortical ou T3, maduro ou T4 (ALVES, 2012). 

O tipo LLA pró-T ou T1 apresenta a expressão de marcadores de célula T 

iniciais CD7 e cCD3, quando existe a ausência de outros antígenos relacionados à 

célula T. O tipo LLA pré-T ou T2, expressa CD7, cCD3, CD2, CD5, CD4 e CD8. O tipo 

LLA-T cortical ou T3 é positivo para cCD3, CD4, CD8. Corresponde aos timócitos 

maduros e demonstram reatividade para CD1a. O tipo LLA T4 apresenta fenótipo 

maduro, positivo para CD3, CD4 ou CD8 e é negativo para CD1a, é mais 

frequentemente encontrado em pacientes com linfoma linfoblástico T do que em 

portadores da LLA-T pura (FARIAS; CASTRO, 2004; (HAMERSCHLAK, 2008). 

O quadro 4 classifica a LLA de tipo T de acordo com as expressões fenotípicas 

das células. 

 

Quadro 4 – Classificação imunológica da LLA-T 

Subtipo Imunofenótipo 

LLA células T cCD3 ou sCD3 

Pró-T (T1) CD7 e cCD3 

Pré-T (T2) CD7, cCD3, CD2, CD5, CD4 e CD8 

Cortical (T3) cCD3, CD4, CD8 

Maduro (T4) CD3, CD4 ou CD8, CD1a -  

 
 Fonte: Zago; Falcão; Pasquini (2013, p. 378) 
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Observa-se que a LLA tipo T também varia em 4 subtipos de acordo com o 

fenótipo apresentado. A LLA-T acomete 10-15% das crianças e 25-30% dos adultos. 

O subtipo pré-T (T2) corresponde a 1% dos casos em crianças e a 6% dos casos em 

adultos (ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2013). 

 

3.4 CITOGENÉTICA 

Vários estudos populacionais vêm sugerindo associações de variantes HLA 

com mais de 40 doenças. Com relação a manifestação da LLA apenas 5% possuem 

alguma ligação genética. A análise cromossômica através do cariótipo é importante 

no diagnóstico e origem da doença. Uma das alterações genéticas envolvidas no 

processo consiste na desordem dos genes envolvidos no controle celular. Os 

oncogenes codificam proteínas relacionadas com a reprodução desordenada das 

células altamente resistentes a apoptose. As mutações nas sequência do DNA 

causam variações estruturais, ativando oncogenes e inativando genes supressores 

de tumor (DANTAS et al., 2015; BARION et al., 2007). 

A translocação afeta a produção controlada das células sanguíneas. As 

alterações genéticas mais comuns são a hiperdiploidia com mais de 50 cromossomos 

nos blastos leucêmicos, translocação dos cromossomos 12 e 21 e t(9;22) conhecido 

como Cromossomo Filadélfia (Ph), uma proteína quimérica que resulta na proliferação 

e leucemogênese (HAMERSCHLAK, 2008). 

Através da citogenética as neoplasias hematológicas como a LLA podem ter as 

células analisadas e o fornecimento de informações como: clonalidade da célula, 

evidencia a linhagem células atingida, avalia os mecanismos de leucemogenese, 

pesquisa os fatores etiológicos envolvidos no processo, confirma o diagnóstico, 

classifica e estadia a neoplasia, além de nos casos de transplante, auxiliar no 

acompanhamento do paciente e sua evolução (ALMEIDA, 2009).  

Uma vantagem da citogenética é capacidade de detectar alterações clonais 

estruturais e numéricas, mesmo presentes em número pequeno as metáfases são 

identificadas e definem um clone neoplásico. A citogenética também é capaz de 

encontrar alterações clonais novas e avaliar a evolução da doença. Uma desvantagem 

do método utilizado para detecção de doença residual mínima (DRM) é a sua baixa 

sensibilidade (1 a 5%) e a necessidade da preparação citogenética adequada, uma 
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boa qualidade das metáfases nem sempre é fácil de se obter. Uma outra desvantagem 

é a necessidade de se utilizar uma amostra de medula óssea e não sangue periférico, 

tornando o método mais invasivo (CHIARETTI; ZINI; BASSAN, 2014). 
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4. FATOR PROGNÓSTICO E TRATAMENTO 

 

O prognóstico da LLA melhorou ao longo dos anos através do resultado da 

terapia adaptada para o risco de recaída, melhora nos cuidados e estudos que 

otimizaram as drogas de quimioterapia. O resulto positivo em pacientes pediátricos 

evoluiu em uma sobrevida de 10% em 1960 para 75 a 80% até o momento. Já em 

pacientes adultos o prognóstico é menos otimista, a taxa de remissão da doenças 

atingiu 85 a 90%, com taxa de sobrevida de 40 a 50%. Cerca de 75% dos pacientes 

apresentam o risco e possuem uma sobrevida sem a doença de 25%. Apenas 25% 

apresentam risco padrão com sobrevida livre da doença em maior que 50% (ALVES, 

2012). 

Os portadores da LLA são tratado de acordo com algumas características como 

idade, número de leucócitos, presença ou ausência do envolvimento do sistema 

nervoso central ou testicular. As particularidades da leucemia como o subgrupo 

celular, o fenótipo envolvido e as alterações genéticas influenciam na resposta após 

o início da terapêutica (1-2 semanas), por este fato é necessário que estas distinções 

estejam elucidadas (FARIAS; CASTRO, 2004). 

O prognóstico dos paciente depende de um conjunto fatores que separa os 

mesmo em diferentes grupos de risco (baixo, intermediário e alto) o que auxilia o 

médico no momento de escolher a estratégia adequada para a terapêutica. O quadro 

5 apresenta os fatores prognósticos no pacientes de acordo com as suas 

características e o grupo de risco em que pertencem (ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 

2013; ALVES, 2012). 

 

Quadro 5 – Fatores prognósticos para LLA 

Variáveis Favorável Desfavorável 

Idade 3 – 7 anos < 1 e > 10 anos 

Sexo Feminino Masculino 

Leucometria < 25.000/ mm³ ≥ 100.000/ mm³ 

Envolvimento SNC Ausente Presente 

Organomegalias Ausente Maciço 

Massa mediastinal Ausente Presente 
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Hemoglobina ≥ 10 g/dL < 10 g/dL 

Imunofenotipagem CALLA + T; B; Fenótipo Aberrante 

Tipo FAB L1 L2; L3 

Ki - 67 Ausente Presente 

LDH < 480 UL ≥ 480 UL 

Fase Diagnóstico Recaída; Refratária 

 
Fonte: Alves (2012, p. 68) 

 

A presença de fatores prognóstico desfavoráveis ou recidiva da doença dirige 

a conduta do médico para tratamentos mais agressivos e em alguns casos o 

transplante de medula óssea é necessário. Uma das causas do prognóstico 

desfavorável na infância em 5% e em adultos em 25% dos casos é a presença do 

cromossomo Ph (Filadélfia) (HAMERSCHLAK, 2008). 

4.1 TRATAMENTO 

Na maioria dos tratamento da LLA a quimioterapia intensiva a curto prazo é 

utilizada. Este protocolo é seguido pela terapia de intensificação ou de consolidação 

com o intuito de eliminar a leucemia residual, prevenir e erradicar a leucemia que 

atinge o sistema nervoso central (SNC), assegurando a continuidade da remissão da 

doença. A radiação é utilizada em alguns casos de pacientes que foram atingidos no 

SNC ou que possuem leucemia testicular. O uso de fatores que estimulam o 

crescimento das células acelera a recuperação hematopoiética e melhora as chances 

de sucesso do tratamento. O tratamento possui a duração de 2 a 3 anos (ALVES, 

2012).  

Os pacientes portadores da LLA de células B maduras, possuem um tratamento 

específico curto e quimioterapia intensa. Nos outros casos de LLA os protocolos 

consistem em quatro fases de tratamento importantes: fase de indução, remissão 

inicial dentro de um mês através da utilização de quimioterápicos; fase de 

consolidação, com o intuito de erradicar os blastos residuais em pacientes em 

remissão pelo critério morfológico, incluindo ciclos de quimioterapia; terapia 

direcionada ao SNC; e o período de manutenção com o intuito de estabilizar a 
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remissão evitando o surgimento de um clone neoplásico resistente as drogas 

utilizadas. Em alguns pacientes é necessário a radioterapia cranial preventiva/ 

terapêutica ou transplante de stem cell alogênico (FARIAS; CASTRO, 2004; FALCÃO 

et al., 2002). 

Na terapia de indução a citorredução inicial a contagem de blastos residuais 

deve ser inferior a 5%, sendo esse valor crucial para a cura no final da terapia. No 

entanto para que esse número seja atingido, a hematopoese volte ao normal e o risco 

de infecção seja diminuído é necessário a combinação de três a cinco drogas por 

semana. Este tratamento inclui vincristina, esteroides, prednisona e dexametasona 

(FARIAS, 2010; DANTAS et al., 2015). 

Em alguns pacientes em remissão completa pode ocorrer a DRM (recidiva da 

doença), em casos em que restaram na medula óssea células residuais não 

detectáveis. Nestes casos o uso da terapia de intensificação fornece uma perspectiva 

de controle final da leucemia. Algumas drogas idênticas ou semelhantes as utilizadas 

na indução são novamente administradas (FARIAS, 2010; ZAGO; FALCÃO; 

PASQUINI, 2013). 

A prevenção da recaída da LLA através da infiltração do SNC faz parte do 

tratamento. É realizada com metodologias diferentes dependendo do caso do 

paciente, contudo normalmente é realizado através da utilização de quimioterapia 

intratecal e radioterapia do crânio. Devido a ocorrência de efeitos adversos da através 

da utilização da radioterapia a mesma vem sendo substituída pela modalidade de 

terapia por doses adicionas de quimioterapia intratecal, sistêmica e mais intensa 

(PEDROSA; LINS, 2002; PUI; ROBSON, 2008). 

A radioterapia é utilizada para diminuir a falência do tratamento, o que ocorre 

muito em consequência da disseminação da doença no SNC em pacientes com 

controle da doença na MO. A utilização da radioterapia pode ocasionar neoplasias 

secundárias, desordens endócrinas, disfunção neurocognitiva e neurotoxicidade 

(FARIAS, 2010). 

Paciente com recidiva, segunda remissão da doenças ou que não conseguira 

alcançar a remissão completa (com mais de 5% de blastos na MO) após a fase de 

indução no tratamento são indicados a realizarem o transplante alogênico (LORENZI, 

2006). 
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O transplante de Stem Cell hematopoética alogênico oferece o benefício de 

“enxerto” contra leucemia, é recomendado para pacientes em alto risco com 

alterações genéticas e mau prognóstico e aos com sub-ótima resposta ao tratamento 

(SÁNCHEZ; ORTEGA; BARRIENTOS, 2007). 

O índice de recidiva é alto em pacientes adultos, devido a este fato são 

utilizados duas principais estratégias com o intuito de melhorar o resultado a longo 

prazo. Uma é intensificar o tratamento das doses de Metotrexato e Asparaginase e a 

outra abordagem é a incorporação de anticorpos monoclonais nas fases iniciais da 

doença e durante todo o tratamento (ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2013). 

Através da utilização da quimioterapia a taxa de cura em crianças excede de 

80% a 90%, enquanto em adultos esta taxa se encontra em torno de 30% a 40%. As 

taxas de sobrevivência melhoraram se comparadas entre os pacientes tratados em 

1980 e os tratados a partir dos anos 2000, exceto em idosos. Os motivos para pior 

prognóstico em adultos são múltiplas, mas está relacionada principalmente com a 

maior chance de incidência de alterações citogenéticas e moleculares, além da 

diminuição da tolerância a quimioterapias intensivas (ABRALE, 2000). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A LLA é uma neoplasia hematológica que atinge em grande parte as crianças, 

no entanto 20% dos casos podem acometer os adultos. A doença se desenvolve 

através de uma junção de fatores genéticos e ambientais além da exposição a 

interferentes químicos como a radiação. De alguma forma estes fatores influenciam 

nos proto-oncogenes ou genes supressores de tumor responsáveis pelo controle da 

proliferação e maturação celular, o que resulta em um desenvolvimento anormal e 

descontrolado das células da linhagem linfocítica levando a um quadro de acúmulo de 

células leucêmicas na medula óssea. O paciente leucêmico se encontra 

imunossuprimido devido a pancitopenia o que pode leva-lo a óbito em poucos meses 

e, por isso, a doença necessita de um diagnóstico diferencial correto e tratamento 

precoce.  

Embora seja considerada uma doença grave o diagnóstico e identificação das 

células envolvidas no processo permite estratificar os pacientes em grupos e 

classifica-los de acordo com as características das células envolvidas na reação 

leucêmica. Dessa forma os grupos de risco são tratados de maneiras diferentes o que 

influência na sobrevida dos pacientes. Os avanços técnicos no diagnóstico diferencial 

permite a melhora no grau de sensibilidade e especificidade dos testes o que leva a 

uma classificação celular nítida.  

O diagnóstico e classificação morfológica permite o primeiro reconhecimento 

das células envolvidas no processo o que leva ao questionamento da linhagem celular 

envolvida no processo e suas características moleculares. As técnicas citoquimícas 

auxiliam nessa diferenciação celular, classificando essas células em mielocíticas ou 

linfocíticas dependendo da sua positividade ou negatividade na reação. A 

imunofenotipagem através da citometria de fluxo e anticorpos monoclonais permite 

além da classificação da linhagem celular, a identificação da etapa do processo de 

diferenciação e o estágio de maturação celular, reconhecendo exatamente o subtipos 

das células B e T atingidos o que pode ser visto através de gráficos gerados em 

computadores.  
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Dessa forma, ressalta-se que como a LLA é uma doença com sinais e 

sintomas inespecíficos além da sua grande variabilidade celular, o diagnóstico não é 

tão simples e necessita ser diferenciado. As técnicas evoluíram e necessitam ser 

realizadas em conjunto para que o diagnóstico auxilie os profissionais médicos na 

classificação da doença, na avaliação do prognóstico do pacientes e na conduta 

terapêutica que deve ser adotada de acordo com o quadro apresentado.  
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