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Resumo 
 

Com este trabalho pretendeu-se fazer uma revisão sobre o linfoma de Hodgkin (LH), 

que se caracteriza por ser uma neoplasia das células B, rara, com incidência inferior a 1% na 

Europa. 

O linfoma de Hodgkin (LH) é uma neoplasia linfoide, descrita pela primeira vez por 

Thomas Hodgkin, em 1832. 

De acordo com a OMS, o LH subdivide-se em linfoma de Hodgkin clássico (LHC), 

com uma incidência de 90%, e em linfoma de Hodgkin com predomínio linfocítico nodular 

(LHPLN), com 10% de incidência. O LHC apresenta diferentes tipos, de acordo com o 

padrão histológico – LHC com esclerose nodular (LHCEN), LHC com celularidade mista 

(LHCCM), LHC com predomínio linfocitário (LHCPL) e LHC com depleção linfocitária 

(LHCDL). 

O LH apresenta uma distribuição bimodal relativamente à idade, com maior 

prevalência em adultos jovens e em indivíduos com mais de 55 anos, sendo mais frequente 

no sexo masculino. 

São vários os fatores associados a um maior risco de desenvolver LH, tais como as 

infeções pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), 

presença de doenças autoimunes e fatores genéticos, tornando difícil a prevenção desta 

neoplasia. 

A etiologia e patogénese do LH ainda não são totalmente conhecidas. É reconhecido 

que as células neoplásicas, Hodgkin e Reed-Sternberg (HRS) e lymphocyte predominant 

(LP) apresentam desregulação de várias vias de sinalização moduladoras da sobrevivência 

proliferação celular. No LH ocorre também uma interação das células neoplásicas com o 

microambiente nodular, promovendo o escape imunológico para as células malignas. 

A apresentação clínica mais comum inclui o aparecimento de adenopatias 

assimétricas não dolorosas. Localizam-se frequentemente na zona supradiafragmática, 

especialmente na região cervical e axilar podendo também observar-se na região inguinal. 

As células neoplásicas no LH estão presentes em número variável, os sintomas são 

frequentemente não específicos, pelo que o diagnóstico clínico deve ser estabelecido pelo 

estudo de biópsias nodulares, para caracterização histológica e imunofenotípica. Estes 

estudos permitem também a distinção entre LHPLN e LHC e, ainda, dos subtipos do LHC. 
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O estadiamento do LH é muito importante para a definição do tratamento, que será 

definido com base no número de áreas nodulares e órgãos envolvidos, e da presença de 

sintomas B. 

O tratamento tem evoluído no sentido de melhorar a eficácia e diminuir a toxicidade 

associada. Nos estadios iniciais do LHC é recomendado, como tratamento de primeira linha, 

a quimioterapia combinada com IF-RT (Involveld-Field Radiotherapy); nos estadios 

avançados inicialmente é recomendada a quimioterapia combinada. De ressalvar que os 

avanços no tratamento do LHPLN têm sido menores, o que parece dever-se ao reduzido 

número de casos deste tipo de LH, o que dificulta a experimentação de diferentes 

abordagens. Neste caso, são consideradas como abordagens terapêuticas a excisão 

cirúrgica, quimioterapia combinada e, mais recentemente, a imunoterapia com rituximab. 

No caso de LH refratário ou de recidiva devem ser consideradas como tratamento 

standard a quimioterapia combinada de maior intensidade, seguida de um transplante de 

células estaminais. 

Espera-se que num futuro próximo possa haver avanços importantes no estudo 

desta patologia, permitindo melhorias significativas no que diz respeito ao diagnóstico, 

tratamento e seguimento dos doentes com LH. 

 

Palavras-chave: Linfoma de Hodgkin, fatores de risco, células HRS, células LP, ABVD 
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Abstract 

The aim of this study was to review Hodgkin's lymphoma (HL), which is a rare B-

cell neoplasm with an incidence of less than 1% in Europe. 

Hodgkin lymphoma (HL) is a lymphoid neoplasm, first described by Thomas 

Hodgkin in 1832. 

According to the WHO, HL is subdivided into Classical Hodgkin’s lymphoma (CHL) 

with an incidence of 90% and nodular lymphocyte predominant Hodgkin’s lymphoma 

(NLPHL) with 10% of incidence. The CHL presents different types, according to the 

histological pattern - CHL with nodular sclerosis (NSHL), CHL with mixed cellularity 

(MCCHL), CHL with lymphocyte predominance (LPCHL) and CHL with lymphocyte 

depletion (LDCHL). 

LH has a bimodal distribution with respect to age, with a higher incidence in young 

adults and in individuals over 55 years old, being more frequent in males. 

There are several factors associated with an increased risk of developing HL, such as 

Epstein-Barr virus (EBV) or human immunodeficiency virus (HIV) infections, the presence 

of autoimmune diseases and genetic factors, making it difficult to prevent this neoplasm. 

The etiology and pathogenesis of HL are not yet fully understood. It is recognized 

that neoplastic cells, Hodgkin and Reed-Sternberg (HRS) and lymphocyte predominant 

(LP) cells show dysregulation of various signaling pathways modulating survival and cell 

proliferation. In the HL also occurs an interaction of the neoplastic cells with the nodular 

microenvironment, promoting the immunological escape for the malignant cells. 

The most common clinical presentation includes the appearance of non-painful 

asymmetric adenopathies. They are often located in the supradiaphragmatic zone, 

especially in the cervical and axillary region, and may also be seen in the inguinal region. 

The neoplastic cells in HL are present in variable numbers, the symptoms are often 

non-specific, and clinical diagnosis should be established by nodular biopsy for histological 

and immunophenotypic characterization. These studies also allow for the distinction 

between NLPHL and CHL and also for CHL subtypes. 

Staging of HL is very important for the definition of treatment, which will be defined 

based on the number of nodular areas and organs involved, and the presence of B 

symptoms. 

Treatment has evolved to improve efficacy and decrease associated toxicity. In the 

early stages of the CHL, chemotherapy combined with IF-RT (Involveld-Field 
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Radiotherapy); is recommended as first-line treatment; in the advanced stages initially the 

combined chemotherapy is recommended. It should be noted that the advances in the 

treatment of NLPHL have been lower, which seems to be due to the reduced number of 

cases of this type of HL, which makes it difficult to experiment with different approaches. 

In this case, surgical excision, combined chemotherapy and, more recently, immunotherapy 

with rituximab are considered as therapeutic approaches. 

In the case of refractory or recurrent HL, combined chemotherapy of higher 

intensity should be considered standard treatment, followed by a stem cell transplant. 

It is expected that in the near future there will be important advances in the study of 

this pathology, allowing significant improvements in the diagnosis, treatment and follow-

up of patients with HL. 

 

Key words: Hodgkin's lymphoma, risk factors, HRS cells, LP cells, ABVD  
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1. Introdução 

No decorrer dos últimos anos tem havido um aumento da incidência de Cancro em 

Portugal, a uma taxa de cerca de 3% por ano (Fig.1) (1). As neoplasias linfoides, incluindo 

os linfomas, também têm aumentado a um ritmo constante (1). Como consequência do 

aumento do número de casos desta patologia torna-se cada vez mais importante o seu 

estudo, para desenvolvimento de diagnósticos mais precoces e tratamentos mais eficazes.  

 

 

Figura 1. Mortalidade e incidência de cancro em Portugal e projeção destes valores até 

2035 (1). 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as neoplasias linfoides 

histiocíticas e dendríticas podem ser classificadas em 5 grupos (Tabela 1): neoplasias das 

células B maduras; neoplasias das células NK e das células T maduras; linfoma de Hodgkin; 

doenças linfoproliferativas pós-transplante e neoplasias de células histiocíticas e 

dendríticas (Swerdlow et. al, 2016). 
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Tabela 1. Classificação de neoplasias linfoides, histiocíticas e dendríticas segundo a OMS  

Neoplasias das células B maduras 

Neoplasias das células T maduras e NK 

Linfoma de Hodgkin 

Doenças linfoproliferativas pós-transplantes 

Neoplasias de células histiocíticas e dendríticas 

(Adaptada de Swerdlow et al., 2016) 

 

Neste trabalho é feita uma revisão sobre uma das neoplasias linfoides, o linfoma de 

Hodgkin (LH), que se caracteriza por ser uma neoplasia das células B, rara, com incidência 

inferior a 1% na Europa (1). De acordo com a OMS, subdivide-se em Linfoma de Hodgkin 

Clássico (LHC) e Linfoma de Hodgkin com Predomínio Linfocítico Nodular (LHPLN). O 

LHC apresenta diferentes tipos, de acordo com o padrão histológico, o LHC com esclerose 

nodular (LHCEN), LHC com celularidade mista (LHCCM), LHC com predomínio 

linfocitário (LHCPL) e LHC com depleção linfocitária (LHCDL) (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Linfoma de Hodgkin segundo a classificação da OMS 

Linfoma de Hodgkin com Predomínio Linfocítico Nodular (LHPLN) 

Linfoma de Hodgkin Clássico (LHC) 

LHC com esclerose nodular (LHCEN) 

LHC com celularidade mista (LHCCM) 

LHC, com predomínio linfocitário (LHCPL) 

LHC com depleção linfocitária (LHCDL) 

(Adaptada de Swerdlow et al., 2016) 

 

2.  História do Linfoma de Hodgkin 

Em 1832, Thomas Hodgkin, um patologista britânico, descreveu pela primeira vez, 

num artigo intitulado “On some morbid appearances of the adsorbent glands and spleen”, 

o caso de doentes que apresentavam gânglios linfáticos aumentados e esplenomegalia 

(Hodgkin, 1832). Em 1856, Samuel Wilks descreveu as mesmas alterações descritas por 

Hodgkin, em 15 doentes e, em 1865 publicou o artigo “Cases of enlargement of the 

lymphatic glands and spleen (or Hodgkin’s Disease)”, em que é designada esta neoplasia, 

pela primeira vez, como “Doença de Hodgkin” (Bonadonna, 2000). 
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As células neoplásicas características desta patologia são conhecidas como “células 

Reed-Sternberg” por terem sido descritas por Carl Sternberg e Dorothy Reed, em 1898 e 

1902, respetivamente (Bonadonna, 2000). 

Apenas nos anos 60 foram descritas evidências definitivas de que esta doença é uma 

neoplasia maligna. Estudos citogenéticos demonstraram que as células características desta 

patologia apresentam duas características fundamentais das células neoplásicas: a 

aneuploidia e derivação clonal (Bonadonna, 2000). 

Mais tarde, a OMS define esta neoplasia como Linfoma de Hodgkin (LH) por ser 

uma neoplasia das células linfoides.  

  

3. Epidemiologia  

Em 2012, na Europa, esta neoplasia representou cerca de 0,5% do total de casos de 

cancro (Machado, 2013). No Reino Unido, entre 2013 e 2015, o LH apresentou uma 

incidência relativamente baixa, com 2,1 casos/100 000 habitantes/ano (2).  

O LH apresenta uma distribuição bimodal com a idade, com uma prevalência 

aumentada em adultos jovens e em indivíduos com mais de 55 anos; a incidência é também 

maior nestes grupos etários (Fig. 2), variando também com o género, sendo maior no 

homem do que na mulher (2). 

 

Figura 2. Média de novos casos de LH, por ano, de acordo com a idade, no Reino Unido 

entre 2013-2015 (Adaptado de 2) 
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 O aumento da incidência com a idade poderá ser explicado pela acumulação de 

lesões no DNA celular ao longo da vida. Estas lesões podem ser o resultado de processos 

biológicos ou de exposição a fatores de risco (2). 

 Estudos populacionais evidenciaram também diferenças na incidência do LH a nível 

regional, socioeconómico, racial e étnico. Num estudo realizado na população americana, 

observou-se que os indivíduos caucasianos apresentavam maior incidência desta neoplasia, 

observando-se uma redução gradual da incidência para indivíduos de afroamericanos, 

hispânicos e asiáticos (Maggioncalda et al., 2011). Em países subdesenvolvidos verifica-se 

uma incidência mais baixa desta neoplasia. No entanto, nas crianças com menos de 15 anos, 

a incidência é maior do que nos países desenvolvidos (Gobbi et al., 2013). 

Para além da variação da incidência do LH com a idade, sexo e etnia, também se 

verificam diferenças na incidência dos diferentes subtipos histológicos. Nos países 

desenvolvidos, o LHC representa 95% dos casos, sendo o subtipo com esclerose nodular o 

mais comum, representando 70% dos casos; pelo contrário, nos países em desenvolvimento 

este subtipo é o menos comum (Punnet et al., 2010). 

Existe uma associação da incidência de alguns subtipos histológicos com história 

prévia de infeção pelo EBV, nomeadamente os subtipos LHCEN, LHCCM e LHCDL. 

 

4. Etiologia 

 A etiologia do LH ainda não é totalmente conhecida, podendo estar envolvidos 

diferentes mecanismos, como alterações genéticas e infeções por vírus.  

 

4.1 Origem das células neoplásicas 

O LH é uma neoplasia das células B do centro germinativo ou pós-centro 

germinativo. As células neoplásicas são designadas por células Hodgkin e Reed-Sternberg 

(HRS) no LHC ou por células Lymphocyte Predominant (LP) no caso do LHPLN (Machado, 

2013). 

  Durante muitos anos, a origem das células neoplásicas do LH permaneceu obscura. 

O facto de possuírem um imunofenótipo pouco característico e estarem em pequeno 

número no tecido tumoral tornou a sua identificação difícil (Kuppers et al., 2012). Nas 

células HRS, foram identificados rearranjos clonais dos genes das cadeias leves e pesadas 

das imunoglobulinas (Ig) e encontradas evidências de hipermutação somática, 
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comprovando assim a origem das células HRS como células B do centro germinativo 

(Kuppers et al., 2012). 

 Em 25% dos casos foram identificadas mutações nonsense ou deleções nos genes das 

Ig, tornando-os não funcionais (Matsuki et al., 2015). As células B com estas mutações e na 

falta de um recetor das células B (BCR) intacto, deveriam sofrer apoptose. No entanto, as 

células HRS possuem mecanismos que inibem a apoptose, nomeadamente a ativação das 

vias NF-kB e JAK-STAT e, no caso de células HRS EBV positivas, a expressão de latent 

membrane protein 1 (LMP-1) (Matsuki et al., 2015). 

 

4.2 Relação com o Vírus Epstein-Barr (EBV)  

O EBV pertence à família dos Herpesviridae. Na maioria dos indivíduos, a infeção 

primária ocorre na infância, de forma assintomática ou com sintomas muito discretos. No 

entanto, quando a infeção primária se dá na adolescência ou em idade adulta poderá 

desenvolver-se mononucleose infeciosa, de sintomatologia característica (3). 

Quando as células HRS são EBV positivas, expressam proteínas virais do EBV, tais 

como: LMP-1 (latent protein membrane 1), LMP-2 (latent protein membrane 2), EBNA-1 

(Epstein-Barr nuclear antigen 1), EBERs (Epstein-Barr encoded ribonucleic acids) e 

BARTs (BamHI A rightward transcripts).  

A EBNA-1 é importante na transformação maligna, atuando por inibição da 

expressão do gene de supressão tumoral; atua também na manutenção de um 

microambiente favorável às células HRS, por estimulação da expressão da quimiocina 

CCL20. Os níveis elevados desta quimiocina aumentam o recrutamento de células Treg 

(células T reguladoras), que vão inibir as células T citotóxicas e, por conseguinte, inibir a 

resposta imune contra as células infetadas (Baumforth et al., 2008).  

 Na membrana celular, a LMP-1 forma agregados, de modo semelhante ao do recetor 

CD40, e assim promove a ativação constitutiva da via NF-kB (Kuppers et al., 2012). Esta 

proteína ativa ainda as vias de sinalização AP-1, PI3K e JAK-STAT (Matsuki et al., 2015). Já 

a LMP-2 consegue mimetizar o recetor das células B (BCR), nas células que não o possuem, 

evitando assim a sua apoptose (Kuppers et al., 2012). 
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4.3 Sobrevivência e Proliferação celular 

4.3.1 Epigenética 

 Existem mecanismos genéticos e epigenéticos nas células HRS que podem explicar 

a perda do fenótipo característico das células B e aquisição de outros fenótipos (Matsuki et 

al., 2015). No caso das células HRS EBV positivas, os mecanismos que levam à patogénese 

e desregulação das vias de sinalização estão relacionados diretamente com o EBV (Matsuki 

et al., 2015). No entanto, estas alterações também ocorrem nas células HRS EBV negativas, 

o que pode ser explicado por mutações genéticas e interações com o microambiente 

(Matsuki et al., 2015).  

Nas células HRS os fatores de transcrição PU.1, Oct-2 e BOB.1, que são específicos 

das células B e cuja função é ativar a expressão de vários genes das células B, incluindo o 

gene das Ig, não são detetados (Matsuki et al., 2015). Da mesma maneira, a inibição e a 

disfunção de outros fatores de transcrição específicos das células B nas células HRS, 

nomeadamente E2A e EBF (early B cell factor), contribuem para a perda do fenótipo 

específico das células B e para a expressão de marcadores de outras linhas celulares 

(Matsuki et al., 2015). Por exemplo, o IFR4 é um marcador dos plasmócitos que está 

frequentemente expresso nas células HRS, promovendo a sua proliferação. A sua expressão 

pode ser o resultado da ativação constitutiva da via NF-kB (Matsuki et al., 2015). Um outro 

exemplo é o NOTCH1, um fator de diferenciação das células T que inibe o desenvolvimento 

das células B, através da inibição do E2A e do EBF (Matsuki et al., 2015). O NOTCH1 está 

ativado constitutivamente nas células HRS, através da interação com o seu ligando 

JAGGED1, que é produzido pelas células do microambiente do LH e pelas próprias células 

HRS (Matsuki et al., 2015). 

O ID2 é outro fator de transcrição característico das células NK, que também está 

expresso nas células HRS e que contribui para a inibição do E2A e, por conseguinte, diminui 

a expressão do fenótipo característico das células B (Matsuki et al., 2015). 

Nas células HRS ocorre, portanto, uma reprogramação da expressão genética, 

devido, principalmente, a alterações nos seus fatores de transcrição (Machado, 2013). 

 

4.3.2 Via NF-kB 

Nas células HRS e LP a via do NF-kB é uma das vias de sinalização mais importantes, 

que está constitutivamente ativa. O NF-kB (nuclear factor-kappa B) é uma família de 

fatores de transcrição, da qual fazem parte homo e heterodímeros de p50, p65 (RelA), RelB 

e c-Rel (Weniger et al., 2016). Estes fatores de transcrição encontram-se envolvidos na 

regulação de diferentes processos, nomeadamente, na resposta inflamatória, adesão celular 
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e sobrevivência celular (Weniger et al., 2016). Esta via é inibida pela ligação de proteínas 

inibidoras (IKB).  

Existem duas vias de ativação do NF-kB: a via clássica e a via alternativa (Fig. 3) 

(Weniger et al., 2016). 

O mecanismo mais frequente de ativação da via clássica faz-se por ativação do 

complexo IKB cinase (IKK), por estimulação de recetores celulares, nomeadamente da 

superfamília de recetores do fator de necrose tumoral (TNF) (Weniger et al., 2015). A IKK 

fosforila a IKB, levando à sua degradação e libertando os heterodímeros NF-kB p65/p50, 

que se deslocam para o núcleo (Weniger et al., 2016), onde regulam a transcrição de vários 

genes que codificam citocinas pró-inflamatórias e fatores anti-apoptóticos (Fig. 3) (Matsuki 

et al., 2015). 

Nas células HRS, como se referiu, esta via encontra-se permanentemente ativa, o 

que pode dever-se a diferentes mecanismos: 

 Mutações nos genes que codificam os inibidores IKB e IKB (em 10-20% dos 

casos de LH) (Matsuki et al., 2015); 

 Amplificação da região cromossómica do gene c-Rel (em 30% dos casos de LH) 

(Matsuki et al., 2015); 

 Aumento da expressão dos recetores do TNF pelas células HRS; 

 A expressão de LMP1 pelas células HRS EBV positivas pode ativar as duas vias 

do NF-kB (Machado, 2013); 

 Mutações que levam à produção de NIK (NF-kB inducing kinase), que é um 

regulador positivo da via alternativa (em 25% dos casos de LH) (Matsuki et al., 

2015); 

 Inativação da proteína A20, que é um inibidor da atividade do NF-kB. Esta 

inativação acontece através de uma mutação no gene que codifica a proteína, 

TNFAIP3 (TNF-induced protein 3), presente em 40 % dos casos (Matsuki et al., 

2015). Nos casos de células HRS EBV positivas, esta mutação não ocorre, 

podendo ser devido ao facto de estes dois mecanismos se complementarem na 

patogénese do LH (Matsuki et al., 2015). 
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Figura 3. Vias de ativação do NF-kB no LH (Adaptado de Matsuki et al., 2015).  

RANK: receptor activator of NF-kB; APRIL: a proliferation-inducing ligand; BAFF: B-cell activating 

factor; TACI: transmembrane activator and CAML interactor; BCMA: B-cell maturation antigen; 

RIP: receptor-interacting protein; TRAF: TNF receptor-associated factor; NIK: NF-B inducing 

kinase; TNFAIP3: TNF-induced protein 3; NEMO: NF-B essential modulator 

 

4.3.3 Via JAK-STAT 

 A via JAK-STAT é muito importante na patogénese do LH, estando envolvida em 

mecanismos de sobrevivência celular (Matsuki et al., 2015). 

 O genoma humano codifica quatro proteínas JAK e sete proteínas STAT (Signal 

transducer na activator of transcription), as quais medeiam mecanismos de sinalização 
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celular através de recetores para citocinas (Matsuki et al., 2015). A ligação de citocinas aos 

respetivos recetores estimula a fosforilação de proteínas STAT, que formam dímeros, que 

são deslocados para o núcleo, onde induzem a expressão de genes alvo (Matsuki et al., 

2015). 

Nas células HRS existem níveis elevados de STAT3, STAT5A, STAT5B e STAT6 

fosforiladas. A atividade da via NF-kB aumenta a expressão e ativação das STAT5A e 

STAT5B (Matsuki et al., 2015). Também na via JAK-STAT, tal como na NF-kB, se verificam 

alterações genéticas, nomeadamente a amplificação do gene JAK2 (em 20% dos casos de 

LH) e mutações que inativam o SOCS1, que é um inibidor da atividade das STATs, em 40% 

dos casos (Matsuki et al., 2015). 

 

4.3.4 Vias PI3K-AKT e MAPK/ERK 

 Para além das duas vias referidas, existem outras vias que se encontram 

desreguladas nas células HRS, como é o caso da via PI3K-AKT e MAPK/ERK (Matsuki et 

al., 2015). 

 A via PI3K-AKT tem um papel essencial no crescimento e sobrevivência das células 

HRS, uma vez que a inibição de AKT em linhas celulares do LH induz a apoptose. Esta via 

é ativada por transmissão de sinais através do CD40, CD30, RANK e RTKs (recetores da 

tirosina cinase) (Matsuki et al., 2015). 

 A via MAPK/ERK é ativada pelos mesmos recetores que ativam a via PI3k-AKT 

(Matsuki et al., 2015). A inibição da atividade do ERK tem efeitos antiproliferativos em 

linhas celulares do LH, pelo que se acredita que esta via esteja envolvida na proliferação 

celular das HRS (Matsuki et al., 2015). 

 

4.3.5 Interação com o microambiente, citocinas e quimiocinas 

 O microambiente desempenha uma função importante na sobrevivência e 

proliferação das células neoplásicas e providencia mecanismos de escape imunológico 

através de citocinas e quimiocinas (Fig. 4) (Matsuki et al., 2015). Este microambiente 

envolve a interação com diversas células, citocinas e quimiocinas. 

As células HRS e as células do microambiente produzem quimiocinas e citocinas, 

que podem ativar determinadas vias de sinalização celular que contribuem para a 

proliferação e para o fenótipo anti-apoptótico das células HRS, propiciando um ambiente 

adequado à sua proliferação (Matsuki et al., 2015). Por exemplo, a IL-13 atua 
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autocrinamente e paracrinamente de modo a aumentar a expressão de STAT6 (Matsuki et 

al., 2015). 

As células que constituem o infiltrado inflamatório nodular incluem células T, 

células B, fibroblastos, eosinófilos, macrófagos, mastócitos e plasmócitos (Kuppers et al, 

2012). As células T encontram-se em maior número, sendo a maioria células T CD4+ e 

apresentam o fenótipo Th2 e Treg. São as próprias células HRS que produzem determinadas 

quimiocinas, tais como, RANTES, TARC, CCL20 e CCL22 que recrutam estas células (Treg 

e Th2) (Farrel et al., 2011). Da interação das células do infiltrado inflamatório com as células 

HRS resulta a produção de sinais de sobrevivência e proteção contra a apoptose das células 

HRS (Matsuki et al., 2015). 

 

 

Figura 4. Interação das células HRS com o microambiente nos nódulos neoplásicos 

(Adaptado de Matsuki et al., 2015). 

 

As células HRS possuem diferentes mecanismos de escape imunológico, 

nomeadamente através da inibição das células T citotóxicas e das células NK e d0 

recrutamento de células Treg e Th2 (Kuppers et al., 2012). As células Treg CD4, CD25 e 
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FOXP3 positivas têm uma atividade imunossupressora sobre linfócitos T citotóxicos 

(CTLs), para além de produzirem IL-10 e TGF- que inibem a função dos CTLs (Farrel et 

al., 2011). Para recrutar células Treg e Th2, as células HRS secretam IL-17, que promove as 

células T naive CD4+ a diferenciarem-se em Treg e expressam galactina-1 que induz a 

secreção de citocinas de recrutamento de Th2 (Matsuki et al., 2015). 

Um outro mecanismo de escape imunológico das células HRS é a expressão do 

ligando FAS (CD95L) que induz a apoptose das CTLs (Matsuki et al., 2015). 

Sabe-se que as células HRS expressam os ligandos PD-1 e PD-2 (programmed cell 

death 1 e 2) (Matsuki et al., 2015). Num indivíduo saudável esta via tem como função 

controlar a inflamação e, deste modo, proteger o tecido normal de lesões (Alsaab et al., 

2017). Quando uma célula T reconhece um antigénio, que não é do próprio, nas células alvo, 

são produzidas citocinas inflamatórias, iniciando-se o processo de inflamação. São estas 

citocinas que vão desencadear a expressão de PDL-1 no tecido, ativando assim a proteína 

PD-1 nas células T e, por conseguinte, levando à tolerância imunológica (Alsaab et al., 2017). 

Este mecanismo, em determinadas neoplasias, está ativo devido a uma expressão 

aumentada de PDL-1, de modo a contornar a resposta imunológica (Alsaab et al., 2017). No 

microambiente do tumor este mecanismo provoca inibição das células T, promovendo um 

efeito imunossupressor favorável às células HRS (Alsaab et al., 2017).  

Recentemente, foi proposto que as células mesenquimais do estroma interferem 

com a interação entre o recetor e ligando NKG2D impedindo o desenvolvimento de uma 

resposta antitumoral efetiva (Matsuki et al., 2015). 

A interação das diferentes células do nódulo linfático, com as células HRS, permite 

a manutenção de um microambiente favorável a estas (Matsuki et al., 2015). Por exemplo, 

os eosinófilos são recrutados por diferentes citocinas e quimiocinas, estimulando a ligação 

CD30L/CD30, promovendo a produção de IL-8, que é quimiotática para neutrófilos (Farrel 

et al., 2011). Este mecanismo tem sido questionado, já que raramente são encontradas estas 

células nas proximidades das HRS. No entanto, um estudo recente mostrou que poderão 

existir vesículas exossomais que transportam CD30 para as células HRS, que expressam 

CD30L, estimulando a produção de IL-8 (Matsuki et al., 2015). 

A IL-13, TNF-, TGF-, entre outras, são também responsáveis pelo recrutamento 

de fibroblastos (Matsuki et al., 2015). Estes constituem um importante componente celular 

do LH, sendo responsáveis pela formação de fibrose e pela produção de colagénio do tipo I, 

que interage com as células HRS, despoletando diferentes mecanismos que contribuem 

para a resistência à apoptose (Matsuki et al., 2015). A ativação dos fibroblastos e a interação 

CD40/CD40L induz a produção de diferentes citocinas e quimiocinas, nomeadamente 
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RANTES e eotaxina, responsáveis por recrutar eosinófilos e células Treg, entre outras 

células, para o microambiente e ainda contribuírem para a proliferação das células HRS 

(Matsuki et al., 2015). Os fibroblastos podem também contribuir para o desenvolvimento 

de resistência ao tratamento do LH, a quimioterapia, o que pode ser ultrapassado pelo uso 

de inibidores do NF-kB, como o bortezomib (Matsuki et al., 2015). 

A interação das células HRS com as células do microambiente é, portanto, de 

extrema importância para a sobrevivência e proliferação destas células neoplásicas. Por este 

motivo, a quebra desta interação poderá ser um novo alvo no tratamento do LH (Matsuki et 

al., 2015). 

 

5. Fatores de risco 

Existem vários fatores de risco que poderão estar associados a esta neoplasia, 

nomeadamente exposições virais, imunossupressão, doenças autoimunes e predisposição 

genética (Ansell et al., 2016). Vários estudos sugerem que uma resposta imunitária anormal 

a uma infeção poderá contribuir para o desenvolvimento da doença. Outros estudos 

apontam ainda para a importância do EBV na etiologia da doença. Existe também uma 

associação do LH com o vírus da imunodeficiência humana (HIV), estimando-se que os 

indivíduos infetados têm uma probabilidade até 10 vezes maior de desenvolver LH.  

 

5.1 EBV 

Uma proporção significativa de casos de LH (Fig. 5), cerca de 40%, está associada a 

uma história de mononucleose infeciosa (Ambinder, 2007) e esta associação parece ser 

causal (Čičkušić et al., 2007), variar com a idade, sendo mais frequente em crianças e 

idosos; com o género, sendo mais frequente no sexo masculino; com a distribuição 

geográfica, sendo mais prevalente na Ásia do que nos Estados Unidos; e com a histologia, 

sendo mais evidente a associação com alguns subtipos histológicos – o LHCEN, o LHCCM 

e o LHCDL estão associados com a infeção pelo EBV; o LHCPL e o LHPLN não parecem 

associar-se com infeção pelo EBV (Machado et al.,2012). 
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Figura 5. Percentagem de doentes com LHC, EBV+, de acordo com a idade e subtipos 

histológicos (Adaptado de Glaser et. al, 1997). 

LHCEN – LH clássico com esclerose nodular; LHCPL – LH clássico com predomínio 

linfocitário; LHCCM – LH clássico com celularidade mista; LHCDL – LH clássico com 

depleção linfocitária. 

 

Nos doentes em que o LH está associado a EBV, as células HRS expressam proteínas 

codificadas apenas pelo EBV: LMP-1 (Fig. 6a), LMP-2 (Fig. 6b) (Čičkušić et al., 2007), 

EBNA-1, EBERs (Fig. 6a) e BARTs (Machado, 2013). 

 

Figura 6. Deteção de coexpressão de EBERs (castanho/preto) e LMP-1 (vermelho) (a); 

deteção imunohistoquímica de LMP-2 (b) nas células Hodgkin e Reed-Sternberg (Adaptado 

de Flavell et al., 2000). 

 

A história clínica com antecedentes pessoais de mononucleose infeciosa é, portanto, 

um fator de risco elevado para o desenvolvimento do LH. 

Nos doentes em que o LH está associado a história de infeção por EBV, todas as 

células tumorais expressam proteínas virais específicas, o que demonstra que a infeção 
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ocorre antes da transformação maligna. Este facto corrobora a hipótese do vírus ser o agente 

causador da doença. 

 

5.2 HIV 

O risco de desenvolvimento do LH em doentes com HIV/AIDS é mais elevado em 

todas as idades, podendo ser 5 a 10 vezes superior ao da população geral, no entanto este 

risco não parece estar associado a imunodepressão severa, mas sim a imunodepressão 

moderada (Fig. 7) (Martins et al., 2012). 

Há varias hipóteses para explicar a associação de infeção por HIV com LH. Alguns 

estudos sugerem que a incidência do LH aumenta com o número de células CD4+, o que 

poderá indicar que a tumorigénese do LH está dependente de uma resposta imune 

adequada (Martins et al., 2012). A imunodepressão grave, provocada pelo HIV poderá 

alterar o microambiente (sinais de crescimento inadequados) e, consequentemente, inibir 

o desenvolvimento da doença. A terapia antirretroviral induz um aumento de células CD4+, 

propiciando condições que favorecem a proliferação das células Reed-Sternberg (Martins 

et al., 2012) (Fig. 7). Outra hipótese é a de que as células Reed-Sternberg não são 

influenciadas pelo HIV, mas ativam e atraem células CD4+ através de sinais pró-

inflamatórios, estimulando a proliferação das células Redd-Sternberg. Neste caso, o 

aumento das células CD4+ é, possivelmente, um resultado da tumorigénese (Martins et al., 

2012). 

  

 

Figura 7. Esquema explicativo do que acontece na infeção pelo HIV, no desenvolvimento 

de LH 

 

A prevalência do tipo histológico em doentes com infeção por HIV é diferente, 

havendo prevalência do subtipo LHCCM (Fig. 8) (Biggar et al., 2006). 

HIV/SIDA
↓ contagem 

de CD4+ Tratamento
↑ contagem 

de CD4+

↑ probabilidade 
de desenvolver 

LH
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Figura 8. Taxas de incidência (A) e distribuição proporcional (B) dos subtipos de LHC, de 

acordo com a contagem de células CD4+ em doentes HIV+ (Adaptado de Biggar et al., 2006). 

LHCEN – Linfoma de Hodgkin Clássico com esclerose nodular; LHCCM - Linfoma de 

Hodgkin Clássico com celularidade mista; LHCDL - Linfoma de Hodgkin Clássico com 

depleção linfocitária; LHNE – Linfomas de Hodgkin não específico. 

 

 Em alguns estudos foi também detetado um risco acrescido de desenvolvimento do 

LH em indivíduos em condições de imunossupressão, como por exemplo, em indivíduos 

transplantados. Verificou-se também que alguns doentes com LH entravam em remissão 

após a descontinuação da terapia imunossupressora (Biggar et al., 2006) 

 

5.3 Autoimunidade 

 As doenças autoimunes são caracterizadas por reatividade descontrolada, com 

produção de auto-anticorpos contra antigénios do próprio doente, levando à lesão de 

tecidos, tais como pele e articulações (Landgreen et al., 2006). 

Num estudo publicado em 2009, verificou-se um aumento do risco de 

desenvolvimento de LH em indivíduos com história de doenças autoimunes, especialmente 

artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, sarcoidose e púrpura 

trombocitopénica imune (Kristinsson et al., 2009). Foi ainda descrito um período de 

latência grande entre o diagnóstico de doença autoimune e o diagnóstico de LH, o que 

sugere que a estimulação imunológica continuada, durante um longo período, poderá ter 

um papel importante na etiologia do LH (Kristinsson et al., 2009). 
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Num estudo feito na Escandinávia, sobre a associação entre história pessoal de 

doenças autoimunes e risco de LH, Landgreen et al. concluíram que existem várias 

explicações possíveis para a associação da etiologia de LH com estas doenças, enumerando 

três (Landgreen et al., 2006). A primeira hipótese é a de que a inflamação crónica resultante 

das doenças autoimunes leva ao desenvolvimento do LH; a segunda defende que é o 

tratamento usado para as doenças autoimunes que aumenta o risco do LH; a terceira 

hipótese sugere que fatores de risco genéticos e ambientais estão subjacentes a ambas as 

doenças (Landgreen et al., 2006). 

Num estudo publicado em 2014, Fallah et al. demonstraram haver uma diferença 

com o género na associação de doenças autoimunes e LH, apresentando os homens com 

doenças autoimunes um risco superior de desenvolver LH (Fallah et al., 2014). 

  

5.4 Predisposição genética 

Para além dos fatores de risco descritos, existem estudos que evidenciam uma 

predisposição genética para o LH. De acordo com alguns estudos, irmãos de doentes com 

LH, do mesmo sexo, têm um risco 10 vezes superior de desenvolver a neoplasia. Um irmão 

gémeo monozigótico de um doente com LH tem uma probabilidade maior, de cerca de 100 

vezes superior, de desenvolver a doença do que um irmão gémeo dizigótico (Mack et 

al.,1995). Efetivamente, a associação com genes específicos e o facto de ocorrerem, com 

alguma raridade, casos familiares, indicam a predisposição genética. 

Um estudo publicado em 2015, que reuniu 57475 familiares em primeiro grau, de 

13922 doentes com LH, diagnosticados entre 1955 e 2009, em 5 países europeus, permitiu 

concluir que o risco de desenvolver LH é maior em irmãos (cerca de 0,9 %) do que em pais 

(0,4%) ou filhos (0,3%) de doentes com LH (Kharazmi et al., 2015). Também neste estudo 

se verificou que o risco é consideravelmente maior em indivíduos com vários familiares em 

primeiro grau com LH (2,8 a 8,4%), e em gémeos do mesmo sexo (13 a 26%, o que equivale 

a um risco 57 vezes superior). Neste estudo não se estudaram gémeos de sexos diferentes 

(Kharazmi et al., 2015). 

Chang et al. reportaram que o risco de desenvolver LH é menor em indivíduos com 

vários irmãos mais velhos, o que poderá estar relacionado com uma exposição mais precoce 

a agentes patogénicos comuns na infância, como o EBV; o facto de o contacto ter acontecido 

na infância reduz o risco de desenvolvimento do LH. 

A identificação de genes suscetíveis poderá permitir uma melhor compreensão das 

vias que levam ao desenvolvimento do LH. Num estudo feito em 44 famílias com alto risco 



 

17 

de desenvolvimento do LH, fez-se o estudo do genoma e foram encontradas algumas regiões 

genómicas passíveis de estarem relacionadas com a neoplasia, nomeadamente nos 

cromossomas 2, 4 e 11 (Goldin et al., 2005).  

Vários estudos de predisposição genética em doentes com LH evidenciaram a 

existência de uma associação com o antigénio humano leucocitário (HLA) (Niens et al., 

2007). Num estudo realizado em 2007, observou-se que os indivíduos EBV+ portadores de 

HLA*01 têm um risco superior de desenvolver LH, do que os indivíduos HLA*02 (Niens et 

al., 2007). Neste estudo, a frequência do alelo HLA*01 era significativamente mais elevada 

em doentes com LH EBV+, sendo que os indivíduos HLA*01 eram mais frequentemente 

homozigóticos (Niens et al., 2007). 

 

6. Apresentação clínica  

6.1 Sinais e sintomas 

A apresentação clínica do LH é muito subtil, uma vez que a maioria dos doentes com 

LH são assintomáticos, apresentando adenopatias superficiais assimétricas e indolores 

(Connors, 2009). Além disso, as adenopatias podem desenvolver-se em locais mais 

profundos do corpo e, por isso, de mais difícil localização, sendo identificadas apenas 

quando o doente apresenta sintomas não específicos, como é o caso de tosse, dor óssea, 

entre outros, e é submetido a estudo clínico (Shanbhag et al., 2018). Com o avanço da 

tecnologia, é hoje possível localizar massas tumorais através de técnicas de imagem, e 

efetuar biópsias para o seu diagnóstico (Connors, 2009). 

Na maioria dos casos, a manifestação mais comum do LH é o aparecimento de 

adenopatias, assimétricas, não dolorosas. Localizam-se frequentemente na zona 

supradiafragmática (Tabela 3), especialmente na zona cervical e axilar podendo também 

observar-se na zona inguinal (Shanbhag, 2017). Podem também observar-se, embora 

menos frequentemente, adenopatias no mediastino (Gobbi et al., 2013), que são detetadas 

quando causam sintomas não específicos ou no decorrer do estudo do doente para 

diagnóstico, e/ou para estadiamento do LH (Connors, 2009).  

A disseminação do LH é, habitualmente, previsível, uma vez que ocorre de um grupo 

de nódulos linfáticos para grupos adjacentes; na maioria dos casos, como se referiu, a 

localização inicial da adenopatia é supradiafragmática (Connors, 2009).  

Os sinais e sintomas do LH podem ser localizados e não específicos (Connors, 2009). 

Nos sintomas localizados incluem-se a tosse, dor no peito, dor óssea e edema abdominal 

(Connors, 2009). Embora o LH não seja uma causa comum para estes sintomas, deve ser 
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sempre considerado como uma possibilidade, até ao diagnóstico definitivo (Connors, 

2009). Os sintomas mais difíceis de associar ao LH são os não específicos ou sintomas B, 

que incluem febre, suores noturnos, perda de peso e fadiga, uma vez que podem observar-

se num vasto número de patologias (Connors, 2009).  

Dos sintomas mais raros, que se observam habitualmente apenas nas formas mais 

evoluídas da doença, destacam-se o prurido e a dor após ingestão de álcool (Gobbi et al., 

2013). O prurido é um sintoma não específico, mas deve ser considerado como um possível 

sintoma do LH, principalmente quando generalizado, sem causa aparente e se resistente ao 

tratamento com esteroides (Gobbi et al., 2013). Já a dor induzida pela ingestão moderada 

de álcool, apesar de rara, poderá desenvolver-se nos doentes com LH, embora também 

possa ocorrer noutras neoplasias e também em caso de LES e artrite reumatoide (Gobbi et 

al., 2013). 

 

Tabela 3. Manifestações clínicas do LH  

Comuns 

Adenopatias assimétricas 

 Supradiafragmáticas 90% 

 Infradiafragmáticas 10% 

Sem doença extraganglionar 75% 

Doença extraganglionar 

 Disseminada (fígado, pulmões e medula óssea) 

25% 

Sintomas B  

Menos Comuns 

Prurido 

Dor após ingestão de álcool 

 

<5% 

<2% 

Raros 

Trombocitopenia imune 

Glomerulonefrite 

Síndrome Nefrótico 

…. 

<1% 

(Adaptado de Connors, 2009) 

A associação de LH com HIV e no caso de idades mais avançadas, os sintomas 

habituais do LH podem estar alterados, dificultando o diagnóstico (Connors, 2009). No caso 

de doentes com HIV é mais frequente a sintomatologia não específica e o envolvimento de 
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órgãos extranodulares, nomeadamente o envolvimento de órgãos que, habitualmente, não 

são afetados, como o sistema nervoso central, tecido músculo-esquelético, pleura e vísceras 

abdominais (Connors, 2009). A associação com HIV parece potenciar, portanto, um padrão 

agressivo de metástases, do LH (Connors, 2009).  

A apresentação do LH em indivíduos de idades mais avançadas (> 60 anos) inclui 

também com mais frequência sinais/sintomas sistémicos, como fadiga e perda de peso, 

assim como envolvimento infradiafragmático, o que faz com que seja mais tardio o 

diagnóstico e o tratamento, e pior o prognóstico (Connors, 2009). Neste caso é mais 

frequente o subtipo LHCCM (50%) (Connors, 2009). 

 

6.2 Alterações hematológicas e bioquímicas 

As alterações hematológicas e bioquímicas surgem e agravam-se com a evolução da 

doença. Inicialmente, é frequente observar-se eosinofilia e trombocitose, que com a 

progressão da doença dão lugar a leucocitose neutrofílica, linfocitopenia e trombocitopenia 

(Cuccaro et al., 2014). É também comum observar-se que, com a progressão da doença, se 

instala uma anemia normocrómica normocítica (Tabela 4), com características de uma 

anemia de doenças inflamatórias, que poderá evoluir, nos casos mais graves, para anemia 

leucoeritroblástica (Cuccaro et al., 2014). Com a evolução da doença, a velocidade de 

sedimentação eritrocitária e a PCR (proteína C-reativa) também aumentam. Estes dois 

marcadores inflamatórios são utilizados para monitorizar o tratamento e a evolução da 

doença (Cuccaro et al., 2014). 

A hipoalbuminémia (Tabela 4) é um dos achados bioquímicos mais frequentes com 

a evolução da doença, pois, como o LH tem caracter inflamatório, a síntese de proteínas de 

fase aguda aumenta, diminuindo a síntese de albumina (Cuccaro et al., 2014). 
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Tabela 4. Alterações hematológicas e bioquímicas no LH 

Hematológicas 

   Anemia normocrómica normocítica 

   Leucocitose neutrofilica 

   Linfopenia 

Bioquímicas 

   Hipoalbuminemia 

   LDH aumentada 

   PCR e VS aumentadas  

LDH – lactato desidrogenase; PCR – proteína C-reativa; VS – velocidade de sedimentação 

eritrocitária 

7. Diagnóstico  

O diagnóstico definitivo é feito por biópsia de um nódulo para estudo histológico. O 

estudo histológico permite não só o diagnóstico, mas também estimar o prognóstico e a 

opção terapêutica.  

Como se referiu, o LH apresenta dois tipos histológicos, o LHC e o LHPLN (Tabela 

5), havendo um predomínio de LHC, que representa cerca de 90% dos casos de LH. O LHC 

apresenta uma forma mais agressiva que o LHPLN, que na maioria dos casos apresenta uma 

biologia indolente (Shanbhag et al., 2018). O LHC pode ainda ser subdividido em diferentes 

tipos histológicos (Shanbhag et al., 2018). 

 

7.1 Células neoplásicas 

O LH possui uma característica única, a de as células neoplásicas constituírem uma 

minoria da população celular (<1%) nos nódulos linfáticos afetados, o que não é comum 

noutras neoplasias hematológicas (Mani et al., 2009). 

As células neoplásicas características do LHC são as células HRS (Fig. 9A), enquanto 

as células neoplásicas características do LHPLN são as células LP (Fig. 9B). As células Reed-

Sternberg (RS) são grandes e binucleadas, tendo cada núcleo um nucléolo eosinofílico com 

halos perinucleolares, dando a aparência de um “olho de coruja” ao núcleo. As células LP 

são de grandes dimensões com um núcleo multilobulado e nucléolos basófilos (Mani et al., 

2010). 
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Figura 9. Células neoplásicas: RS (A) e LP (B) do LH (Mani et al., 2010). 

 

7.1.1 LHCEN: Linfoma de Hodgkin clássico, com esclerose nodular 

O LHCEN é o subtipo mais comum do LHC, representando cerca de 70% dos casos 

nos países desenvolvidos (Shanbhag et al., 2018). É mais frequente em adultos jovens e, ao 

contrário do que acontece nos outros subtipos, tem uma maior incidência em doentes do 

sexo feminino (Tabela 5) (Mani et al., 2009). Este subtipo também tem sido associado 

menos frequentemente com a infeção por EBV. Nos doentes com HIV, a incidência deste 

tipo de LHC diminui com o número de células CD4+, o que sugere a importância de um 

sistema imunitário intacto para se desenvolver (Biggar et al., 2006). 

Neste subtipo do LHC, o envolvimento do mediastino é frequente, ocorrendo em 

80% dos casos; são também frequentes nódulos de grandes dimensões ou bulky (>10 cm de 

diâmetro), observando-se em cerca de 50% dos doentes (Tabela 5) (Mani et al., 2009). 

Histologicamente, este subtipo do LHC caracteriza-se pela presença de bandas de 

colagénio birrefringentes à luz polarizada, que envolvem os nódulos neoplásicos. Nestes 

nódulos observa-se uma variante das células HRS, designadas por células lacunares, 

linfócitos em número variável, neutrófilos e eosinófilos em grande número (Tabela 5) (Mani 

et al., 2009). As células HRS lacunares têm uma morfologia característica, com o núcleo de 

dimensões menores e nucléolos menos proeminentes do que os das células HRS típicas, 

assim como um maior volume de citoplasma (Fig. 10) (Machado, 2013).  

A B 
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Figura 10. Células lacunares no LHCEN (Mani et al., 2009). 

Alguns estudos estabelecem uma relação entre o LHCEN e o linfoma (não Hodgkin) 

mediastinal de grandes células B (LMBG), por nenhum deles expressar imunoglobulinas e 

antigénios HLA classe I funcionais e partilharem características citogenéticas (Mani et al., 

2009). O gene MAL, que está envolvido na ativação das células T, é expresso em doentes 

com LMBG e em doentes com este subtipo do LHC (Fig. 11). Os doentes com LHCEN que 

expressam este gene apresentam um pior prognóstico (Hsi et al., 2006). 

 

 

Figura 11. LHCEN com células de Hodgkin que expressam o gene MAL com coloração 

citoplasmática (Hsi et al., 2006). 

 

7.1.2 LHCCM: Linfoma de Hodgkin clássico, com celularidade mista 

O LHCCM é o segundo subtipo do LHC mais frequente em países desenvolvidos, 

sendo responsável por cerca de 25% dos casos do LHC. No entanto, a incidência é maior em 
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países em desenvolvimento (Tabela 5) (Shanbhag et al., 2018). Este subtipo apresenta um 

pico de incidência bimodal, maior em crianças e em idosos (Tabela 5) (Eberle et al., 2009), 

e ao contrário do LHCEN, apresenta uma maior incidência em indivíduos do sexo masculino 

(Mani et al., 2009).  

Este subtipo está associado a infeção pelo EBV, uma vez que em cerca de 75% dos 

casos observa-se expressão de EBV LMP-1 e EBERs nas células HRS (Tabela 5) (Shanbhag 

et al., 2018). A infeção por HIV representa também um fator de risco para o 

desenvolvimento do LHCCM, uma vez que há um aumento da incidência deste subtipo do 

LHC em doentes HIV positivos (Tabela 5) (Biggar, 2006). 

O LHCCM apresenta um padrão de disseminação diferente do LHCEN, uma vez que 

não é frequente envolver o timo, nem o mediastino (Mani et al., 2009). É mais frequente o 

envolvimento da medula óssea e de nódulos linfáticos periféricos (Eberle et al., 2009). 

O estudo histológico evidencia a presença de um elevado número de células HRS, de 

morfologia típica, dispersas num infiltrado difuso e sem esclerose (Fig. 12) (Tabela 5) 

(Shanbhag et al., 2018), constituído por diferentes células inflamatórias, linfócitos, 

plasmócitos, histiócitos, eosinófilos e neutrófilos (Eberle et al., 2009); a formação de 

granulomas pode dificultar a observação das células HRS (Eberle et al., 2009). 

 

 

Figura 12. Células HRS em elevado número no LHCCM (Machado, 2013). 
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7.1.3 LHCPL: Linfoma de Hodgkin clássico, com predomínio 

linfocitário 

O LHCPL foi o subtipo identificado mais recentemente, podendo apresentar um tipo 

difuso ou nodular, sendo este último tipo muito semelhante ao LHPLN. Só os estudos 

imunofenotípicos permitiram concluir que se tratam de entidades distintas (Mani et al., 

2009). É um dos subtipos mais raros, sendo responsável por 5% dos casos do LHC, e 

apresenta uma maior incidência em indivíduos do sexo masculino (Tabela 5) (Shanbhag et 

al., 2018).  

Ao contrário do LHCCM, o LHCPL não está associado a infeção pelo EBV, não 

constituindo, portanto, um fator de risco para este subtipo de LHC (Eberle et al., 2009). 

Apresenta habitualmente localização infradiafragmática, sendo raro o envolvimento do 

mediastino ou áreas extraganglionares (Tabela 5) (Eberle et al., 2009). 

Histologicamente, apresenta com frequência um padrão de crescimento nodular, 

sendo raro o padrão de crescimento difuso (Pileri et al., 2002). As estruturas nodulares 

apresentam muitas vezes pequenos centros germinativos à periferia e, por vezes, também 

áreas focais de esclerose (Pileri et. al, 2002). As células HRS, apesar de raras, são 

morfologicamente semelhantes às células LP (Tabela 5) (Pileri et. al, 2002). No entanto, 

apresentam um fenótipo típico de HRS e localizam-se habitualmente no manto e nas zonas 

marginais dos folículos (Fig. 13) (Eberle et al., 2009). 

 

 

Figura 13. Células HRS observadas no LHCPL com marcação para CD30, mostrando 

uma localização na periferia, no manto e em zonas marginais do folículo (Eberle et al., 

2009). 
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7.1.4 LHCDL: Linfoma de Hodgkin clássico, com depleção linfocitária 

É o subtipo mais raro do LHC, responsável por cerca de 1% dos casos. Tem uma 

maior prevalência em indivíduos HIV positivos e em indivíduos com história de infeção pelo 

EBV (Tabela 5) (Shanbhag et al., 2018); a sua incidência é maior em países não 

desenvolvidos (Gobbi et al., 2013). Apresenta uma localização preferencial 

infradiafragmática, com envolvimento da medula óssea e pior prognóstico (Tabela 5) 

(Gobbi et al., 2013). 

Histologicamente caracteriza-se pela predominância de células HRS num infiltrado 

difuso, com raras ou nenhumas células inflamatórias, particularmente linfócitos (Tabela 5) 

(Fig. 14) (Eberle et al., 2009). Na literatura estão descritas duas variantes do LHCDL, a 

variante fibrótica e a reticular; a primeira caracteriza-se por fibrose difusa, mas sem 

colagénio, podendo haver também áreas de necrose; a variante reticular caracteriza-se pela 

existência de camadas confluentes de células de HRS (Gobbi et al., 2013). 

 

 

Figura 14. LHCDL, apresentando numerosas células HRS, raros linfócitos e muitos 

histiócitos (Eberle et al., 2009). 

 

O número de casos diagnosticados com este subtipo de LHC diminuiu depois da 

introdução de estudos imunofenotípicos e moleculares, que permitiram a diferenciação 

deste tipo de LHC, com outros tipos de linfoma (Eberle et al., 2009). 

 

7.1.5 LHPLN: Linfoma de Hodgkin, predomínio linfocitário nodular 

O LHPLN é responsável por cerca de 5-10% dos casos do LH (Eberle et al., 2009) e 

apresenta-se de forma distinta do LHC. Afeta os nódulos linfáticos periféricos (Tabela 5) e 
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frequentemente os nódulos linfáticos mesentéricos, sendo raro o envolvimento do 

mediastino (Mani et al., 2009). Este subtipo do LH é mais comum em indivíduos do sexo 

masculino (3:1), apresenta maior incidência entre os 30 e os 50 anos de idade e não está 

associado à infeção pelo EBV (Eberle et al., 2009). 

Apresenta um padrão histológico de crescimento folicular ou nodular, que pode 

tornar-se difuso ao longo do tempo. As células neoplásicas características deste subtipo do 

LH são as células LP (Tabela 5) (Eberle et al., 2009), de núcleo multilobulado, nucléolos de 

pequenas dimensões e citoplasma abundante (Fig. 15) (Mani et al., 2009). As células LP 

observam-se em número reduzido, habitualmente isoladas, (Gobbi et al., 2013) dispersas 

num infiltrado constituído maioritariamente por linfócitos, por histiócitos em número 

variável; a presença de outras células inflamatórias é rara (Tabela 5); podem formar 

granulomas não necróticos (Gobbi et al., 2013).  

 

 

Figura 15. Células LP no LHPLN (Mani et al., 2009).  
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Tabela 5. Síntese das principais características dos diferentes tipos de LH 

Tipo Incidência mais 

elevada 

Locais afetados Histologia 

LHCEN  Sexo feminino 

 Países 

desenvolvidos 

 Pescoço 

 Axilas 

 Mediastino 

 Bandas de colagénio 

birrefringentes 

 Células lacunares 

LHCCM  Sexo masculino 

 Países em 

desenvolvimento 

 Crianças e 

idosos 

 Infeção por HIV 

 Infeção por EBV 

 Nódulos linfáticos 

periféricos  

 Baço  

 

 Elevado número de 

células HRS 

 Infiltrado difuso 

constituído por 

diferentes células 

inflamatórias 

 Possível formação de 

granulomas 

LHCDL  Sexo masculino 

 Países em 

desenvolvimento 

 Infeção por HIV 

 Infeção por EBV 

 Região 

Infradiafragmática 

 Medula óssea 

 Elevado número de 

células HRS 

 Infiltrado difuso com 

raras células 

inflamatórias 

 

LHCPL  Sexo masculino  Região 

Infradiafragmática 

 Raras células HRS no 

manto e nas zonas 

marginais dos folículos 

LHPLN  Sexo masculino 

 

 Nódulos linfáticos 

periféricos 

 Células LP 

 Crescimento folicular 

ou nodular 

 Infiltrado constituído 

por linfócitos e 

histiócitos 

 

 

7.2 Imunofenotipagem 

A imunofenotipagem das células neoplásicas é de extrema importância para o 

diagnóstico de LH, e para a sua classificação, permitindo a distinção do LHC, do LHPLN, e, 

ainda, o diagnóstico diferencial com outras neoplasias de histologia semelhante. 

Na imunofenotipagem deverá fazer-se primeiro o diagnóstico diferencial de LH com 

outros tipos de linfomas; é avaliada a expressão de marcadores específicos dos leucócitos, 
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cadeia-J e CD45, e de marcadores específicos das células B, nomeadamente, do CD20, CD15, 

CD79a e CD30 (Machado, 2013). As células neoplásicas desta patologia (HRS e LP), podem 

ser identificadas fenotipicamente pela sua expressão em diferentes marcadores (Tabela 6).  

As células HRS são positivas para o CD15 em cerca de 85% dos casos de LHC, e para 

o CD30 em praticamente todos os casos. Apesar de o CD20 ter uma expressão fraca em 

cerca de 50% dos casos de LHC, a maioria dos outros marcadores da linhagem celular B não 

são expressos por estas células (Mani et al., 2009). Por outro lado, os fatores de transcrição 

Oct-2, PAX-5 e PU.1 e o co-ativador BOB.1, relacionados com a linhagem celular B e com o 

estadio de diferenciação, são expressos pelas células LP em praticamente todos os casos do 

LHLPN e raramente são expressos ou apresentam uma expressão fraca pelas células HRS 

(Gobbi et al., 2013).  

 

Tabela 6. Imunofenótipo das células HRS e LP  

 HRS LP 

CD15 +/- - 

CD30 + - 

CD20 -/+ + 

CD79a -/+ + 

CD45 - + 

Cadeia-J - +/- 

Oct-2 -/+ + 

BOB.1 -/+ + 

PU.1 - + 

PAX-5 + + 

EBV + /- - 

(Adaptado de Mani et al., 2009 e Machado, 2013)  

+ (positivo em todos os casos), - (negativo em todos os casos), +/- (positivo na maior parte dos casos), 

-/+ (negativo na maior parte dos casos); CD – Cluster diferentiation; Oct-2 – octamer-binding 

transcriptor factor 2; BOB.1 – B-cell specific octamer-binding protein 1; PAX-5 – Paired-box 

transcription factor 5; EBV – vírus Epstein-Barr. 

 

8. Estadiamento 

O estadiamento é de extrema importância, não só para a escolha do tratamento 

como para a definição do prognóstico. 
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Os critérios para o estadiamento do LH foram propostos em 1971 na conferência Ann 

Arbor, modificados em 1988 no encontro Cotswolds e novamente modificados em 2014 

(Shanbhag et al., 2018). Nesta última revisão a maior alteração foi a introdução da PET-TC 

(tomografia de emissão de positrões-tomografia computorizada), para avaliação do estadio. 

O estadiamento (Fig.16) é feito com base no número e localização dos nódulos 

envolvidos pelo LH, fatores de risco, sintomas B e envolvimento extranodular, caso exista 

(Tabela 7) (Gobbi et al., 2013).   

 

 

Figura 16. Imagem ilustrativa do estadios do Linfoma de Hodgkin de acordo com o 

envolvimento ganglionar e extraganglionar (Adaptado de 4) 

 

Para o estadiamento é essencial uma história clínica detalhada, com informação 

relativa a sintomas sistémicos, e, caso existam, a sua duração. Para além da história clínica, 

é necessário o exame físico, assim como exames bioquímicos e hematológicos, exames 

imagiológicos e biópsia da medula óssea (Gobbi et al., 2013). Em doentes com estadio I ou 

II, com adenopatias de localização supradiafragmática e sem sintomas sistémicos, o 

envolvimento da medula é pouco provável, pelo que não é usual fazer uma biópsia desta 

(Gobbi et al., 2013). No entanto, em doentes com sintomas e /ou estadio mais avançado 

e/ou localização infradiafragmática, é importante a biópsia da medula óssea; pode também 

ser importante em doentes com dores ósseas, hipercalcemia ou aumento da fosfatase 

alcalina (Gobbi et al., 2013). 

Os exames imagiológicos incluem habitualmente raio-x pulmonar, TC do tórax, 

abdómen e pélvis, ressonância magnética e eventualmente avaliação da densitometria 

óssea. Para uma melhor definição do estadiamento, os critérios atuais incluem a realização 

do PET-TC. Trata-se de um exame imagiológico mais útil do que a TC, uma vez que é mais 

sensível com maior capacidade para detetar envolvimento extranodular (Gobbi et al., 2013). 

Uma outra vantagem da PET-TC é a de reduzir a necessidade da biópsia de medula óssea. 
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Este facto foi comprovado por um estudo publicado em 2012, em que se verificou que 

nenhum doente com envolvimento de medula foi classificado com estadio limitado na PET-

TC (El-Galaly et al., 2012). Por outro lado, alguns doentes classificados com estadio III 

foram reclassificados com estadio IV com base nos resultados da PET-TC, que evidenciaram 

envolvimento medular. Neste caso, como o tratamento do estadio III e IV é similar, não 

houve necessidade de fazer alterações no mesmo (El-Galaly et al., 2012). 

 

Tabela 7. Critérios para o estadiamento do Linfoma de Hodgkin 

(Adaptada de Shanbhag et al., 2018)  

Estadio 

Limitado e Favorável 

I 

 

II 

 

 Um nódulo linfático ou grupo de nódulos linfáticos 

adjacentes 

 Dois ou mais grupos de nódulos no mesmo lado do 

diafragma 

Limitado e Não 

favorável  

I/II 

 

Estadio limitado, com fatores de risco 

 > 3-4 Nódulos linfáticos do mesmo lado do diafragma 

 Velocidade de sedimentação eritrocitária elevada 

 Idade avançada 

 Sintomas B 

Avançado 

II bulky 

 

 

III 

IV 

 

 Uma única massa tumoral de diâmetro ≥10 cm ou maior 

do que um terço do diâmetro transtorácico a qualquer 

nível das vertebras torácicas 

 Nódulos linfáticos nos dois lados do diafragma 

 Envolvimento extranodular (pulmões, fígado, medula 

óssea…) 

Sufixo A ou B Ausência (A) ou presença (B) de sintomas B devem qualificar 

qualquer estadio, como A ou B (acrescentando a letra o estadio 

do doente): 

 Febre: inexplicável e >38 oC 

 Suores noturnos 

 Perda de peso inexplicável 
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9. Fatores de Prognóstico 

 Os fatores de prognóstico são importantes, pois permitem a distinção entre estadios 

favoráveis e não favoráveis, e, portanto, a instituição da terapêutica mais adequada para 

cada doente (Gobbi et al., 2013). 

Os fatores de prognóstico e de risco são ainda uma questão de debate e estudo por 

diferentes organizações. A European Organization for Research and Treatment of Cancer 

(EORTC) e o German Hodgkin Study Group (GHSG) apresentam semelhanças na 

classificação dos fatores de prognóstico, como é o caso da velocidade de sedimentação 

eritrocitária elevada, a presença de sintomas B, um número elevado de nódulos e o estadio 

II bulky para os doentes no estadio I e II (Tabela 8) (Shanbhag et al., 2018). São estes fatores 

de prognóstico que definem o risco para cada estadio. Um estadio aparentemente favorável, 

se acompanhado de um ou mais destes fatores de risco pode alterar-se de favorável para 

desfavorável. 

 

Tabela 8. Fatores de prognóstico desfavorável de acordo com a EORTC e o GHSG, para 

doentes nos estadios I e II  

 EORTC GHSG 

Idade ≥ 50 anos  Não contemplada 

Velocidade de Sedimentação 

Eritrocitária 

≥ 50 mm/h sem sintomas B 

≥30 mm/h com sintomas B 

≥ 50 mm/h 

Número de nódulos ≥ 4 ≥3 

Classificação Estadio Bulky Estadio Bulky 

(Adaptado de Gobbi et al., 2013) 

 

A International Prognostic Score (IPS) (Tabela 9) define ainda os fatores de 

prognóstico desfavorável para os doentes que se encontram em estadios mais avançados. O 

número de fatores de prognóstico que o doente apresenta define a sobrevivência livre de 

progressão durante 5 anos, que é de 74% em doentes com zero a dois fatores de prognóstico 

desfavorável e de 55% em doentes com três ou mais fatores de prognóstico desfavorável 

(Gobbi et al., 2013). Os fatores de prognóstico desfavorável nestes estadios incluem o valor 

de albumina no soro, a concentração de hemoglobina, número de leucócitos e linfócitos, 

idade, género e estadio. 
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Tabela 9. Fatores de prognóstico desfavorável para doentes em estadios avançados, de 

acordo com a IPS 

Idade ≥ 45 anos 

Sexo masculino 

Albumina sérica < 4 g/dL 

Hemoglobina <10,5 g/dL 

Leucócitos ≥15x109/L 

Linfóctos < 0,6x109/L ou <8% da contagem diferencial leucocitária 

(Adaptado de Gobbi et al., 2013) 

 

10. Tratamento  

A escolha do tratamento do LH está dependente de vários fatores, tais como: o 

estadio, tipo histológico, presença e número de fatores de prognóstico desfavorável (Ansell, 

2015). Os tratamentos utilizados são a quimioterapia combinada (Tabela 10), seguida ou 

não de radioterapia de campo envolvido (IF-RT). 

 

Tabela 10. Regimes de quimioterapia mais usados no tratamento do Linfoma de 

Hoddgkin   

Abreviatura Composição Dose (mg/m2) Via de Administração 

ABVD Doxorubicina 

Bleomicina 

Vinblastina 

Dacarbazina 

25 

10 

6 

375 

IV 

IV 

IV 

IV 

BEACOPP  Bleomicina 

Etoposideo 

Adriamicina 

Ciclofosfamida 

Vincristina 

Procarbazina 

Prednisona 

10 

100 

25 

650 

1.4 

100 

40 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

Oral 

Oral 
 

(Adaptado de Gobbi et al., 2013) 

  

A PET-TC tem uma importância crucial para o estadiamento do LH e, 

consequentemente, para a escolha adequada do tratamento e, ainda, para a avaliação do 
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sucesso do mesmo no final (Ansell, 2015). Assim, para monitorizar o tratamento é 

recomendado realizar uma PET-TC antes de iniciar o tratamento, após dois ciclos de terapia 

e no fim da mesma. O resultado da segunda avaliação pode indicar a necessidade de 

intensificação do tratamento, quando não se verifica resposta ao mesmo, ou pode indicar 

que se deve manter ou diminuir a terapia, se o exame for negativo ou se se verificar resposta 

ao tratamento. 

 No final do tratamento, é possível obter três resultados distintos, da PET-TC: 

positiva, aumento da positividade ou negativa. No caso de ser negativa, este é o melhor 

resultado que se pode esperar, uma vez que comprova que o tratamento foi eficaz (Ansell, 

2015). Caso seja positiva, haverá a possibilidade de realizar radioterapia nas zonas que 

ainda estão positivas. Se a PET-TC for positiva e com aumento das zonas positivas, tal indica 

que houve progressão da doença ou desenvolvimento de resistência à terapia, 

recomendando-se repetir a biópsia em locais positivos, para confirmação (Ansell, 2015). 

 

10.1 LHC em estadio inicial 

 Atualmente, o prognóstico para doentes que apresentam LHC em estadio inicial é 

muito favorável, com taxas de cura superiores a 90% (Shanbhag et al., 2018).  

O tratamento do LHC tem vindo a melhorar ao longo dos últimos anos. Há alguns 

anos atrás, o tratamento standard para esta patologia era a radioterapia. Os doentes 

submetidos a radioterapia tinham uma elevada probabilidade de vir a desenvolver 

complicações relacionadas com a toxicidade do tratamento e também uma maior 

probabilidade de sofrer recidivas (Ansell, 2015).  

 A EORTC realizou um ensaio clínico em doentes com LH em estadio inicial, 

designado por H8-F, no qual compararam os resultados do tratamento com 3 ciclos de 

MOPP (mecloretamina, vincristina, procarbazina, prednisona) combinada com ABV, 

seguidos de IF-RT, com a radioterapia subtotal nodular (grupo de referência), concluindo 

que a quimioterapia combinada com IF-RT deve ser o tratamento standard a utilizar no 

LH, uma vez que as taxas de sobrevivência foram maiores neste grupo (Fermé et al., 2007). 

Um outro ensaio clínico, conduzido por um grupo de investigadores alemães, 

comparou quatro grupos de doentes com tratamentos diferentes, com o objetivo de avaliar 

se no estadio inicial favorável seria possível reduzir a intensidade do tratamento, 

diminuindo, portanto, a toxicidade do tratamento (Engert et al., 2010). O grupo 1 foi 

submetido a quatro ciclos de ABVD, seguidos de IF-RT na dose 30 GY; o grupo 2, com 

quatro ciclos de ABVD, seguidos de IF-RT na dose 20 GY; o grupo 3, com dois ciclos de 
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ABVD, seguidos de IF-RT na dose de 20 GY; e o grupo 4 com dois ciclos de ABVD seguido 

de IF-RT na dose de 30 GY (Engert et al., 2010). Este estudo permitiu concluir que o 

tratamento com dois ciclos de ABVD e radioterapia 20 GY é tão eficaz e menos tóxico, do 

que o tratamento de quatro ciclos de ABVD e 30 GY de IF-RT (Engert et al., 2010). 

 Na tentativa de diminuir ainda mais a toxicidade do tratamento, outro grupo alemão 

conduziu um ensaio em que retirou a bleomicina e a decarbazina da quimioterapia; 

verificaram que esta alteração comprometia significativamente a eficácia do tratamento 

(Behringer et al., 2015). 

Num outro ensaio clínico, sobre a necessidade da associação da radioterapia com a 

quimioterapia, os doentes foram tratados com 3 ciclos de ABVD, realizando depois uma 

PET; os doentes com PET negativas paravam o tratamento (grupo 1) ou eram encaminhados 

para IF-RT (grupo 2); os doentes com PET positivas eram encaminhados para um outro 

ciclo de ABVD, seguido de IF-RT. Com este ensaio foi possível concluir que mesmo os 

doentes com PET negativas após três ciclos de ABVD requerem radioterapia; ou seja, apesar 

da contribuição da radioterapia ser reduzida, a sua aplicação tem uma importância 

significativa para a eficácia do tratamento, e, portanto, necessária (Radford et al., 2015). 

Hoje em dia, o tratamento standard é a quimioterapia combinada, normalmente 

ABVD, seguida de IF-RT ou de aumento da intensidade do tratamento, dependendo se o 

doente atingiu remissão completa ou parcial, ou se está perante uma doença progressiva ou 

estável (Fig. 17).   

 

 

Figura 17. Algoritmo do tratamento para LH em estadio inicial com prognóstico favorável 

(Adaptado de Dominguez et al., 2015). 

TC – Tomografia computorizada; RC – Remissão completa; RP – Remissão parcial; DP – 

Doença progressiva; DE – Doença estável; IF-RT – Radioterapia de campo envolvido; PET-

TC – Tomografia de emissão de positrões com tomografia computorizada 
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10.2 LHC em estadio inicial com prognóstico desfavorável 

Num ensaio clínico, H8-U, realizado pela EORTC-GELA, com o objetivo de 

intensificar a terapia de modo a tornar o tratamento mais eficaz, foram comparados três 

regimes diferentes de quimioterapia: 6 ciclos de MOPP-ABV e IF-RT, 4 ciclos de MOPP-

ABV seguidos de IF-RT e 4 ciclos de MOPP-ABV seguidos de radioterapia nodular subtotal; 

a análise dos resultados demonstrou que o tratamento mais eficaz e com menor toxicidade 

associada era o de quatro ciclos de ABVD, seguidos de IF-RT (Fermé et al., 2007). 

Numa tentativa de melhorar a eficácia do tratamento, o GHSG, no ensaio clínico 

HD14, aumentou a dose de quimioterapia, utilizando 2 ciclos de BEACOPP escalado com 2 

ciclos de ABVD, e comparou-o com o tratamento de 4 ciclos de ABVD, ambos seguidos de 

IF-RT (Tresckow et al., 2012). Apesar deste ensaio, HD14, ter demonstrado uma maior 

eficácia no controlo do tumor, também revelou, no entanto, uma associação com maior 

probabilidade de desenvolvimento de toxicidade aguda (Tresckow et al., 2012).  

Neste grupo de doentes a melhor abordagem terapêutica é a quimioterapia 

combinada, normalmente ABVD (4 ciclos), seguida de IF-RT ou aumento da intensidade do 

tratamento, dependo se atingiu remissão completa ou parcial, ou se se está perante uma 

doença progressiva ou estável (Fig. 18). Caso exista um elevado risco de complicações com 

IF-RT, são recomendados mais 2 ciclos de quimioterapia combinada em substituição da 

radioterapia.  

 

 

Figura 18. Algoritmo do tratamento para LH em estadio inicial com prognóstico 

desfavorável (Adaptado de Dominguez et al., 2015)  

TC – Tomografia computorizada; RC – Remissão completa; RP – Remissão parcial; IF-RT 

– Radioterapia de campo envolvido; PET – Tomografia de emissão de positrões. 
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10.3 LHC em estadio avançado 

O tratamento standard inicial neste grupo de doentes é apenas a quimioterapia 

combinada, ABVD. 

Recentemente foi feita uma meta-análise que comparou o tratamento BEACOPP 

escalado com o tratamento ABVD, tendo-se verificado que com o tratamento com 

BEACOPP escalado a sobrevivência global aumentava neste grupo de doentes (Skoetz et al., 

2017). No entanto, a toxicidade induzida é superior, no que diz respeito à fertilidade, sendo 

a taxa de infertilidade de 50% em mulheres e de 90% em homens (Shanbhag et al., 2018). 

A adoção do tratamento BEACOPP escalado tornou-se, portanto, muito limitada (Skoetz et 

al., 2017). 

 

 

Figura 19. Imagens de PET-TC antes (A) e após (B) tratamento de um doente com LH em 

estadio IVB. Após tratamento com quimioterapia a PET-TC mostra uma remissão completa 

(Shanbhag et al., 2018) 

 

O tratamento do LHC em estadio avançado tem evoluído, não no sentido de 

aumentar a intensidade dos agentes citotóxicos, mas sim de uma abordagem adaptada ao 

risco (Shanbhag et al., 2018). Um estudo publicado em 2007 mostrou que a PET-TC é um 

dos estudos mais importantes, uma vez que permite o planeamento do tratamento mais 

adequado a cada doente (Fig.19) (Gallamini et al., 2007). Além disso, o seu estudo permite 

reduzir a terapia, quando a PET-TC é negativa ao fim de dois ciclos de terapia, ou aumentar 

a dose quando esta é positiva, evitando toxicidade desnecessária (Shanbhag et al., 2018). 
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Um estudo publicado em 2016, incluiu 1200 doentes que receberam dois ciclos de 

ABVD, seguidos de uma avaliação por PET-TC; os que apresentaram PET-TC negativa, 

continuaram com ABVD ou continuaram o tratamento mudando para AVD; e, nos que 

tinham PET-TC positiva foi intensificada a dose com BEACOPP escalado (Johnson et al., 

2016). Os resultados demonstraram que era possível diminuir a toxicidade do tratamento 

nos doentes com PET-TC negativa e, ainda, que o incremento da dose em doentes com PET-

TC positiva aumentava consideravelmente a sobrevivência global dos doentes (Johnson et 

al., 2016). 

Neste grupo de doentes, a melhor abordagem terapêutica são 6 a 8 ciclos de 

quimioterapia combinada, normalmente ABVD. Caso seja atingida a remissão completa não 

é feito mais nenhum tratamento; no caso de remissão parcial o tratamento é seguido de IF-

RT e, no caso de doença progressiva, aumenta-se a intensidade do tratamento (Fig. 20). 

 

 

Figura 20. Algoritmo do tratamento para LHC em estadio avançado (Adaptado de 

Dominguez et al., 2015)  

DP – Doença progressiva TC – Tomografia computorizada; RC – Remissão completa; RP – 

Remissão parcial; IF-RT – Radioterapia de campo envolvido; PET – Tomografia de emissão 

de positrões 

 

10.4 LHC refratário à terapia ou recidiva 

Apesar da evolução no tratamento do LH e de a maioria dos doentes entrarem em 

remissão com a terapia de primeira linha, existem alguns doentes, principalmente os que 

têm LHC em estadio avançado, que ou não respondem ao tratamento (LHC refratário à 

terapia) ou têm uma recidiva em menos de um ano desde o primeiro tratamento (Ansell, 

2015). 

Num estudo publicado em 2006, foram seguidos 141 doentes com LHC refratário ou 

com recidiva, que tinham feito quimioterapia seguida de transplante de células estaminais 
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hematopoiéticas, tendo-se verificado uma sobrevivência global de 53% e 47%, 

respetivamente. 

Existem novos agentes quimioterápicos que são utilizados apenas nestes casos; 

apesar de terem menor toxicidade associada, ainda não são usados como terapia de 

primeira linha. É o caso dos tratamentos conhecid0s como ICE (ifosmida, carboplatina e 

etaposideo) e GDP (gemcitabina, dexametasona e cisplatina). Há, no entanto, doentes que 

também não respondem a estas terapias, sendo necessário recorrer a novas abordagens 

terapêuticas, tais como a imunoterapia e o transplante alogénico de células estaminais. O 

transplante alogénico de células estaminais é uma opção terapêutica em doentes que 

apresentam recidivas após transplante autólogo de células estaminais (Dominguez et al., 

2015).  

O brentuximab vedotin é um agente que contém um anticorpo anti-CD-30, e que é 

utilizado em doentes cuja quimioterapia falhou e não são candidatos a transplante autólogo 

de células estaminais (Dominguez et al., 2015). 

O tratamento standard inicial para doentes com recidiva precoce ou tardia ou 

doença refratária, com idade inferior a 65 anos, é a quimioterapia de alta dose, seguida de 

um transplante autólogo de células estaminais hematopoiéticas (Shanbhag et al., 2018). 

Após este tratamento, caso a doença progrida, é recomendado o uso de brentuximab vedotin 

(Fig. 21). Caso o doente tenha idade superior a 65 anos, é recomendada a quimioterapia 

convencional seguida de IF-RT. 

 

 

Figura 21. Algoritmo do tratamento para LHC refratário à terapia ou recidiva (Adaptado 

de Dominguez et al., 2015) 

DP – Doença progressiva TC – Tomografia computorizada; RC – Remissão completa; RP – 

Remissão parcial; IF-RT – Radioterapia de campo envolvido; TACE – Transplante autólogo 

de células estaminais 
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Há ainda outras terapias novas que têm vindo a ser desenvolvidas nomeadamente o 

nivolumab e o pembrolizumab que são inibidores do PD-1 (Dominguez et al., 2015). 

Num estudo publicado em 2016, no qual doentes com recidiva de LHC que não 

tinham respondido ao transplante de células estaminais ou ao tratamento com brentoximab 

vedotin foram tratados com nivolumab; dos 80 doentes tratados, 53 responderam ao 

tratamento (Younes et al., 2016). Este estudo demonstrou que esta terapia, para além de 

eficaz, também apresentava efeitos adversos menores do que os associados à quimioterapia 

convencional (Younes et al., 2016). O nivolumab poderá ser uma opção de tratamento 

standard num futuro próximo. 

 

10.5 LHPLN em estadio inicial 

O tratamento do LHPLN ainda não está completamente definido, devido à baixa 

prevalência de casos deste tipo de LH (Shanbhag et al., 2018). 

Um estudo incluindo 58 crianças em estadio inicial do LHPLN concluiu que a 

extração cirúrgica da massa tumoral tem uma excelente eficácia em doentes pediátricos 

(Mauz-Korholz et al., 2007). 

Um outro estudo do GHSG, envolvendo 256 doentes, realizado entre 1988 e 2009, 

em que os doentes ou receberam IF-RT ou EF-RT (radioterapia de campo estendido) ou 

quatro doses standard de rituximab, concluiu que a IF-RT deveria ser considerada como 

tratamento standard para este grupo de doentes, uma vez que apresenta a menor toxicidade 

e maior sobrevivência global; o rituximab foi associado a um maior número de recidivas 

(Eichenauer et al., 2015). 

As guidelines do International Lymphoma Radiation Oncology Group (ILROG) 

recomendam IF-RT na dose 30-36 Gy neste tipo de doentes (Specht et al., 2014). 

 

10.6 LHPLN em estadio avançado  

Os doentes deste grupo apresentam um mau prognóstico (Shanbhag et al., 2018). 

Um estudo publicado em 2014, que comparou LHC e LHPLN em estadios avançados, 

demonstrou que o prognóstico é pior em doentes com LHPLN do que com LHC (Xing et al., 

2014). Nos doentes com LHPLN em estadio avançado existe um risco elevado de 

transformação para linfoma difuso de grandes células B (LDGCB). Um estudo publicado em 

2016 mostrou que o risco de transformação era de 7,6%, após um follow-up de 16 anos, e 
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identificou o envolvimento esplénico e exposição anterior à quimioterapia como fatores de 

risco para a transformação (Kenderian et al., 2016). 

Num estudo em que doentes com LHPLN diagnosticados de novo e doentes com 

recidivas receberam tratamento com rituximab, uma vez por semana, durante quatro 

semanas, foi observada uma taxa de resposta ao tratamento de 100º%, mas a maioria dos 

doentes apresentou recidiva. Quando este tratamento é seguido de um outro de manutenção 

com rituximab, uma vez a cada seis meses, por dois anos, a sobrevivência livre de progressão 

a 5 anos aumentou, ainda que não significativamente, concluindo-se que o rituximab deve 

ser utilizado no tratamento de recidivas e que estes doentes devem ser sempre seguidos a 

longo prazo, devido à possibilidade de transformação para LDGCB (Advani et al., 2014). 

Nos Estados Unidos da América (EUA), a terapia combinada de ABVD e CHOP 

(ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina e prednisona) em conjunto com rituximab é a 

terapia mais utilizada neste tipo de doentes (Shanbhag et al., 2018). 

Um estudo da Universidade do Texas, nos EUA, incluindo 59 doentes com LHPLN 

tratados com rituximab e CHOP, demonstrou uma sobrevivência livre de progressão a 5 

anos de 89%, sem transformação (Fanale et al., 2017). 

Apesar de não haver dados suficientes, devido ao reduzido número de casos de 

doentes com LHPLN, a terapêutica recomendada é a combinação de rituximab com regimes 

de quimioterapia (Shanbhag et al., 2018). 

 

10.7 Casos Especiais de tratamento 

10.7.1 Idade Avançada 

O LH é uma neoplasia com taxas de cura elevadas em doentes com idades inferiores 

a 70 anos; no entanto, no caso de doentes com idade superior, estas taxas não se verificam 

pois estes doentes apresentam frequentemente comorbilidades e a toxicidade aos 

tratamentos standard é superior à que se observa nos doentes mais jovens (Proctor et al., 

2009). Assim, os doentes com idade superior a 65 anos com LH em estadio inicial são 

tratados com pequenos cursos de quimioterapia seguidos de IF-RT, não sendo aconselhado 

ABVD por ser muito tóxico (Proctor et al., 2009). Os doentes com LH em estadio avançado 

para além de abordagens terapêuticas instituídas de acordo com o tipo e estadio do LH, 

podem, sempre que possível e de acordo com a vontade do doente, entrar em ensaios 

clínicos para que novos agentes ou novas estratégias terapêuticas possam ser desenvolvidas 

(Proctor et al., 2009). 
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10.7.2 Gravidez 

A incidência de LH é maior nos anos reprodutivos, sendo cerca de 3% de todos os 

LH observados em grávidas. O tratamento do LH em mulheres grávidas requer 

acompanhamento por diferentes médicos especialistas: obstetras, oncologistas e 

neonatologistas (Bachanova, 2013).  

 O estadiamento do LH numa mulher grávida não deve incluir exames imagiológicos, 

que utilizam radiação, devido ao seu efeito teratogénico. O tratamento é individualizado e 

tem em conta os sintomas, estadio, idade gestacional e a opinião da doente (Bachanova, 

2013). 

A quimioterapia e a radioterapia devem ser evitados durante o 1º trimestre, uma vez 

que quase todos os agentes quimioterapeuticos têm efeitos teratogénicos, e podem 

aumentar o risco de aborto espontâneo, morte fetal e malformações (Bachanova, 2013). É 

necessário considerar o aborto terapêutico em doentes em que o 1º trimestre de gestação é 

complicado, com sintomas severos ou em situação de risco de vida; no entanto esta decisão 

caberá sempre à doente (Bachanova, 2013). 

O tratamento de uma mulher grávida com LH depende, pois, da idade de gestação e 

do estadio da doença e pode variar, desde adiar o tratamento, utilizar apenas vinblastina, a 

usar quimioterapia combinada no 2º e 3º trimestre em doentes com apresentação clínica 

agressiva (Bachanova, 2013). 

 

11. Follow-up 

 O follow-up dos doentes com LH tem como principal objetivo detetar recidivas ou 

toxicidades relacionadas com o tratamento (Dominguez et al., 2015). Por norma, é 

recomendado fazer exames físicos com intervalos de 4 ou 6 meses nos primeiros cinco anos 

após o tratamento e depois anualmente. São também feitos exames imagiológicos, 

hematológicos e bioquímicos, como o hemograma, velocidade de sedimentação 

eritrocitária, PCR e LDH a cada seis meses nos primeiros dois anos e depois anualmente 

(Dominguez et al., 2015). 

 Há algumas situações importantes a ter em conta pelo clínico, nomeadamente, 

quando a radioterapia é feita na zona do pescoço, recomenda-se a realização de exames à 

tiroide; se a radioterapia é feita na zona do mediastino, em mulheres, é recomendada a 

realização de mamografias anualmente, a partir do oitavo ano após o tratamento, para 

deteção precoce de cancro da mama; e, ainda, em doente fumadores que receberam 
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radioterapia na zona do mediastino são recomendados exames imagiológicos para rastreio 

de cancro do pulmão, uma vez que é muito comum nestes casos (Dominguez et al., 2015).  

 O doente é considerado curado quando se mantém em remissão durante cinco anos 

desde o final do tratamento, sem nenhuma recidiva. 
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12. Considerações finais 

O LH é uma neoplasia pouco frequente na Europa e em Portugal, sendo responsável 

por menos de 1% de todos os casos de cancro. Cerca de 90% de casos de LH são LHC, 

enquanto os outros 10% são LHPLN. Esta patologia apresenta uma distribuição bimodal, 

com maior incidência em jovens/adultos jovens e idosos, e é mais frequente em indivíduos 

do sexo masculino. 

Existem vários fatores de risco associados ao LH, tais como, infeção por EBV e HIV, 

uso de fármacos imunossupressores (por exemplo, no caso de transplantes de órgãos), 

antecedentes de doenças autoimunes e também predisposição genética. A etiologia e 

patogénese do LH, apesar dos avanços feitos ao longo dos últimos anos, ainda não são 

totalmente conhecidas. Sabe-se que o EBV desempenha uma função importante na 

sobrevivência e proliferação das células neoplásicas (HRS) em alguns subtipos do LHC. 

Verifica-se também uma desregulação de várias vias de sinalização importantes para a 

sobrevivência e proliferação celular. No LH ocorre uma interação das células neoplásicas 

com o microambiente, promovendo um escape imunológico para as células malignas.  

Tendo em conta que os sintomas normalmente associados ao LH não são específicos 

e que as células neoplásicas estão presentes em número reduzido no tecido tumoral, 

rodeadas por um infiltrado de células inflamatórias, o diagnóstico deve ser estabelecido por 

biópsias nodulares, para caracterização histológica e imunofenotípica. Estes estudos 

permitem não só a distinção dos dois grandes tipos de LH – LHC e LHPLN –, mas também 

a diferenciação dos subtipos do LHC – LHCEN, LHCCM, LHCDL e LHCPL.  

 O estadiamento do LH é importante para a definição do tratamento, que é feito com 

base no número de áreas nodulares e órgãos envolvidos, e a presença ou ausência de 

sintomas B. 

 No que diz respeito ao tratamento, atualmente e ao longo dos últimos anos tem 

havido um progresso no sentido de melhorar a eficácia e diminuir a toxicidade associada. 

Nos estadios iniciais do LHC é recomendado, como tratamento de primeira linha, a 

quimioterapia combinada com IF-RT, mas nos estadios avançados apenas é recomendada, 

inicialmente, a quimioterapia combinada. De ressalvar que os avanços no tratamento do 

LHPLN têm sido menores, uma vez que o número de casos é muito baixo, dificultando a 

experimentação de diferentes abordagens. São consideradas como abordagens terapêuticas 

a excisão cirúrgica, quimioterapia combinada e, mais recentemente, a imunoterapia com 

rituximab. 
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 No caso de LH refratário ou de recidiva devem ser consideradas como tratamento 

standard a quimioterapia combinada de maior intensidade, seguida de um transplante de 

células estaminais. 

 Em conclusão, apesar dos desenvolvimentos realizados na área desta patologia, é 

importante salientar que ainda há muitos aspetos a avaliar e melhorar. Porém, com o avanço 

científico e com o estudo de novas terapias, espera-se que num futuro próximo o tratamento 

seja cada vez mais eficaz, com menor toxicidade e adaptado a cada doente. A descoberta de 

mecanismos fisiopatológicos associados a esta doença possibilitará também o 

desenvolvimento de melhores meios de diagnóstico e de tratamento. 
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Resumo   

Este estágio, realizado no Laboratório de Análises Clínicas de S. Lázaro, 

durante 4 meses, consistiu na aprendizagem de diferentes procedimentos 

relacionados com o trabalho que se operacionaliza num laboratório de análises 

clínicas. Tal aprendizagem engloba diferentes etapas, como sejam: colheitas, 

bioquímica, imunologia, química urinária, microbiologia e hematologia. Em cada 

uma destas etapas foram adequiridas competências específicas que visam dotar o 

estagiário de conhecimentos que possam permitir a sua inserção num qualquer 

posto dentro do laboratório.  
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Abstract  

This internship, carried out in the Laboratory of Clinical Analyzes of S. 

Lázaro, during 4 months, consisted in the learning of different procedures related 

to the work that is operationalized in a laboratory of clinical analyzes. Such learning 

encompasses different stages, such as: sampling, biochemistry, immunology, 

urinary chemistry, microbiology and hematology. In each of these stages, specific 

skills were adapted to provide the intern with the knowledge that could allow him to 

be inserted in any position within the laboratory  
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1. Introdução  

O presente relatório refere-se ao estágio curricular realizado no Laboratório de 

análises Clínicas S. Lázaro, com início a 2 de janeiro e término a 14 de maio de 2018, sob 

orientação do Dr. Duarte Nuno Paiva, especialista em análises clínicas. Este estágio teve 

como objetivo aprofundar os conhecimentos obtidos no decorrer dos dois anos letivos do 

mestrado de análises clínicas, bem como a familiarização com a rotina laboratorial. 

Neste estágio tive a oportunidade de trabalhar em diferentes áreas das análises 

clínicas – Bioquímica, Imunologia, Química urinária, Microbiologia e Hematologia – desde 

a colheita do produto biológico ao seu processamento. 

 No presente relatório de estágio serão apresentadas todas as atividades que 

desenvolvi durante o meu estágio no Laboratório de Análises Clínicas S. Lázaro nas 

diferentes valências. 
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2. Caracterização do Laboratório de Análises Clínicas 

S. Lázaro   

 O laboratório central de Análises Clínicas S. Lázaro localiza-se na Avenida da 

Liberdade nº370 R/C, na cidade de Braga. O laboratório possui sete postos de colheita 

(Amares, Cabreiros, Maximinos, Montalegre, Sequeira, Vieira do Minho e Vila Verde). 

 O laboratório é constituído por 22 funcionários distribuídos pelos departamentos 

técnico, administrativo e auxiliar. 

 O laboratório possui cinco setores (bioquímica, imunologia, hematologia, química 

urinária e microbiologia) distribuídos por 4 espaços, uma vez que a bioquímica e a 

imunologia partilham o mesmo espaço, sendo este também o maior. 

 No laboratório de Análises Clínicas S. Lázaro, todas as fases, desde a pré-analítica à 

pós-analítica estão bem definidas e organizadas. Na receção é aberto o processo do utente, 

sendo este depois encaminhado para a sala de colheita, onde um técnico especializado 

procede à colheita do produto biológico necessário à análise. Este é depois encaminhado 

para processamento e análise. Depois de processado e de todos os testes requeridos estarem 

feitos, o Diretor Técnico valida e assina o boletim de análises clínicas do utente, sendo este 

posteriormente impresso e entregue ao paciente ou enviado por correio eletrónico. 
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3. Controlo de Qualidade  

O controlo de qualidade é fundamental para o bom funcionamento de um laboratório 

desde a fase pré-analítica, que é a fase onde se encontram mais erros, até à fase pós-

analítica. Este deve ser exigente e obriga a que todos os técnicos obedeçam a uma série de 

procedimentos, de modo a zelar pela qualidade do laboratório. 

 O controlo de qualidade da fase pré-analítica consiste na identificação correta do 

utente, bem como na colheita correta do produto biológico. Na fase analítica, o controlo de 

qualidade adquire, entre outros conceitos, controlo de qualidade interno (CQI) e avaliação 

da qualidade externa (AQE). Na fase pós-analítica, o controlo de qualidade passa 

principalmente pela validação de resultados. 

 Ao longo do meu estágio pude fazer a análise de diversos CQI, uma vez que em cada 

setor existem aparelhos em que é necessário fazer diariamente o CQI. Este CQI consiste na 

análise de uma amostra de valores conhecidos de modo a avaliar a precisão dos resultados. 

O resultado dos CQI é depois gravado e arquivado em cartas de controlo para ver se se 

encontram dentro dos limites aceitáveis (média  dois desvios padrão). Caso contrário são 

repetidas as análises ao CQI e averiguação da razão pela qual os resultados não estão 

corretos. 

Durante o meu estágio também observei alguns dos procedimentos de AQE. Esta 

consiste na análise de uma amostra desconhecida enviada por um programa de avaliação 

de qualidade externa, sendo depois os resultados enviados ao programa onde são 

comparados aos resultados de outros participantes do referido programa. O laboratório de 

Análises Clínicas de S. Lázaro participa em diversos programas de AQE, nomeadamente, 

RIQAS, NEQAS, Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSRJ) e SEQC1.  
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4. Colheitas  

No início do meu estágio, durante um mês, estive cerca de duas horas por dia a 

observar os técnicos nas colheitas. Mais tarde, tive oportunidade realizar colheitas de 

sangue venoso. Quanto às colheitas de exsudados vaginais, faríngeos e nasais, apenas 

efetuei observação (Anexo 1, Tabelas I, II e III).  

A sala de colheitas é previamente preparada pelos técnicos, de modo a que todo o 

material necessário para a colheita esteja disponível e acessível. Para esse efeito, tive 

oportunidade de participar na preparação da sala, procedendo ao levantamento das 

necessidades e acompanhando o técnico de serviço ao armazém, de modo a recolher o 

material necessário para reposição na sala.  

De referir que algumas amostras biológicas analisadas no laboratório S. Lázaro não 

são necessariamente colhidas nas instalações do mesmo, como é o caso do esperma, 

expetoração, fezes, entre outros.  

No processo de colheita de amostras é essencial uma correta técnica de colheita para 

que o resultado da determinação “in vitro” se aproxime o mais possível do resultado “in 

vivo”. 

Igualmente importante é que o técnico, no momento em recebe o utente confirme a 

identidade do mesmo e verifique se as etiquetas com os códigos de barras correspondem ao 

pedido efetuado pelo clínico, sendo que, caso seja detetada alguma falha nas etiquetas, esta 

deverá ser corrigida de imediato. 

No laboratório de S. Lázaro são processadas e analisadas as seguintes amostras 

biológicas: sangue venoso, urina, fezes, expetorações, exsudados vaginais, perianais e 

uretrais, esperma, exsudados faríngeos e nasais, supurações (pus de feridas, ouvidos, entre 

outros). 

Diariamente, chegam ao laboratório uma média de 250 amostras para análise. Estas 

amostras são depois encaminhadas para os diferentes setores técnicos do laboratório, 

consoante as análises requeridas. 
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5. Bioquímica  

 Durante o meu estágio permaneci um mês e meio, o equivalente a 160 horas, neste 

setor, que também corresponde ao tempo que estive no setor da imunologia, uma vez que 

estes setores partilham o mesmo espaço. Aqui, numa fase inicial, limitei-me à observação 

da operacionalização do técnico de serviço. Posteriormente, comecei a efetuar tarefas 

básicas, como ir buscar as amostras de sangue venoso para o setor, pondo-as em repouso 

durante 30 minutos. Findo esse tempo, colocava-as a centrifugar a 3500 rpm durante 10 

minutos. 

 Neste setor, após a familiarização com os procedimentos básicos, fui integrada na 

aprendizagem dos procedimentos diários de funcionamento, assim como tive oportunidade 

de conhecer os diversos equipamentos. 

 Assim, no decorrer do meu estágio, aprendi que, diariamente, é necessário, em 

primeiro lugar, repor os reagentes nos respetivos equipamentos, sempre que necessário. 

Em segundo lugar, procede-se ao controlo de qualidade interno e às calibrações. Em 

seguida, avaliam-se os resultados de acordo com os procedimentos de CQI. O quarto 

procedimento consiste em validar os resultados e repetir aqueles que não se encontrem 

dentro dos limites impostos pelo diretor técnico. Em quinto lugar procede-se à introdução 

de amostras devidamente identificadas no workcell, o qual as irá distribuir pelos diferentes 

aparelhos. O último passo destes procedimentos diários é a validação e arquivo dos 

resultados.  

   

5.1  Equipamentos 

De entre os equipamentos existentes neste setor, trabalhei com o ADVIA 1800 e ADVIA 

Centaur XP e observei em funcionamento o Rapidlab 348 e o MiniVidas. 

• ADVIA 1800 – Autoanalisador de bioquímica 

• ADVIA Centaur XP – Analisador multiparamétricos 

• MiniVidas 

• Rapidlab 348 – Cálcio ionizado, gasimetria arterial e venosa  

 

5.1.1 ADVIA 1800 – autoanalisador da bioquímica  

O autoanalisador da bioquímica utilizado no laboratório S. Lázaro é o ADVIA 1800, 

que permite a determinação da maioria dos parâmetros bioquímicos. Este aparelho utiliza 

amostras de soro, plasma e urina. Os diferentes parâmetros são determinados por diversas 
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técnicas, destacando-se as técnicas enzimáticas, cinéticas e as imunoturbidimétricas3 

(Anexo 2, Tabela I). Este aparelho possui ainda uma unidade ISE (elétrodos seletivos de 

iões) que permite determinar iões (Na, K, Cl) 2. 

 

5.1.2 ADVIA Centaur XP 

Relativamente a este equipamento tive oportunidade de o observar em 

funcionamento e de aprender a operá-lo.  

O laboratório de análises clínicas S. Lázaro possui dois autoanalisadores 

multiparamétricos, ADVIA Centaur XP, em que o método de determinação dos parâmetros 

se baseia num imunoensaio utilizando quimioluminiscência, tendo como marcador o éster 

de acridino3. Os parâmetros avaliados por estes aparelhos podem dividir-se em grupos: 

marcadores de anemia, função tiroidea, endocrinologia, marcadores tumorais, marcadores 

infeciosos. 

 

5.1.3 MiniVidas 

Relativamente ao equipamento Minividas, apenas tive oportunidade de observar o 

seu funcionamento e a sua operacionalização pelo técnico. Este equipamento permite a 

análise de diferentes parâmetros de serologia infeciosa e também a 25-hidroxivitamina D 

total, utilizando o método imunoenzimático com deteção final por fluorescência4. 

 

5.2 Parametros avaliados no setor da bioquímica 

Os parâmetros avaliados na bioquímica clínica em geral são direcionados para o estudo 

das vias metabólicas que, quando alteradas, são responsáveis por estados patológicos. 

 Diariamente chegam a este setor uma média de 100-150 amostras para a análise de 

diferentes parâmetros bioquímicos. Alguns parâmetros, no entanto, apenas são avaliados 

em dias específicos devido ao número mais baixo de pedidos, como é o caso do fator 

reumatóide, transferrina, magnésio e fósforo. 

 

5.2.1 Metabolismo lipídico e dos hidratos de carbono 

Os parâmetros correspondentes ao metabolismo lipídico (colesterol total, HDL, 

LDL e triglicerídeos) e ao metabolismo dos hidratos de carbono (glicose em jejum) 

são os parâmetros mais frequentemente analisados no laboratório. No caso do metabolismo 

lipídico, estes testes são feitos, normalmente, por rotina, quando há suspeita de 
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hipercolesterolemias e aterosclerose, ou por necessidade de monitorização quando estas 

patologias já foram identificadas5,6,7. Estes parâmetros são também usados na avaliação do 

risco de doença arterial coronária. No caso do metabolismo dos hidratos de carbono, a 

glicose em jejum é utilizada por rotina e na suspeita de Diabetes mellitus8.  

  

5.2.2 Função renal 

Os parâmetros para avaliação da função renal (ácido úrico, creatinina, 

microalbumina e ureia) são solicitados frequentemente, na suspeita ou monitorização 

do tratamento de insuficiência renal, na suspeita de gota (no caso do ácido úrico) ou na 

monitorização de doentes em risco de desenvolver doença renal, tais como diabéticos e 

hipertensos 9,10,11,12. 

 

5.2.3 Função hepática e biliar 

Os parâmetros para avaliação da função hepática e biliar (bilirrubina total, 

bilirrubina direta, fosfatase alcalina (ALP), gama-glutamil transferase (-GT), 

transaminase glutâmico-oxalacética (TGO) e transaminase glutâmico-pirúvica 

(TGP)) são realizados na suspeita de insuficiência hepática, hepatite, cirrose, 

desequilíbrios hemolíticos biliares e hepáticos, na avaliação de doentes com alcoolismo (-

GT) e no diagnóstico de doenças hepatobiliares 13,14,15,17,18. 

 

5.2.4 Proteínas 

No laboratório de análises clínicas S. Lázaro são avaliadas as proteínas: proteínas 

totais séricas, proteínas totais na urina, albumina e PCR (proteína C- reativa). 

As proteínas totais séricas são um parâmetro utilizado no diagnóstico e tratamento 

de várias doenças relacionadas com o fígado, rins ou medula óssea, assim como outros 

problemas metabólicos e nutricionais19. 

As proteínas totais na urina são um parâmetro utilizado no diagnóstico e 

monitorização do tratamento da proteinuria20. 

A albumina é um parâmetro utilizado no diagnóstico e monitorização do tratamento 

de doenças hepáticas e renais21. 

A PCR é um parâmetro utilizado na avaliação de infeções, lesões de tecidos, situações 

inflamatórias e doenças associadas22. 
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5.2.5 Metabolismo ósseo e mineral 

Os parâmetros utilizados na avaliação do metabolismo ósseo e mineral são: cálcio, 

fósforo e magnésio.  

O cálcio e o fósforo são parâmetros utilizados no diagnóstico e monitorização do 

tratamento de doença da paratiroide e doenças renais23,24. O cálcio é também utilizado no 

diagnóstico e monitorização do tratamento de doenças ósseas e o fósforo no diagnóstico e 

monitorização de desequilíbrios da vitamina D24. 

O magnésio é um parâmetro utilizado no diagnóstico e monitorização do tratamento 

de hipermagnesiemia, sendo também utilizado para monitorização de doentes com 

tratamento de magnésio intravenoso 25. 

 

5.2.6 Eletrólitos  

Para avaliação do equilíbrio eletrolítico são utilizados os parâmetros: potássio, 

sódio e cloretos. 

O potássio é um parâmetro utilizado na monitorização do equilíbrio eletrolítico, no 

diagnóstico e na monitorização do tratamento de aldosteronismo primário, alcalose 

metabólica, diarreia, ocorrência de vómito grave, administração de diuréticos, cetoacidose, 

entre outras doenças26.  

O sódio é um parâmetro utilizado no diagnóstico e no tratamento de grandes 

alterações no equilíbrio de água e sal, aldosteronismo, diabetes insipidus, hipertensão 

adrenal27. 

Os cloretos são um parâmetro utilizado no diagnóstico e monitorização do 

tratamento de insuficiência renal, alcalose metabólica, aldosteronismo, desidratação, entre 

outras 28. 

 

5.2.7 Função pancreática  

Para avaliação da função pancreática é avaliada a amílase e lipase, na suspeita e 

monitorização de pancreatite aguda29. 
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5.2.8 Metabolismo do ferro 

Os parâmetros utilizados para avaliação do metabolismo do ferro no setor da 

bioquímica são: ferro sérico, ferritina (ver 5.2.10) e transferrina. O ferro, ferritina e a 

transferrina são utilizados no diagnóstico de anemias, principalmente por deficiência em 

ferro, sendo que o ferro é também utilizado no diagnóstico de hemocromatose e a 

transferrina é utilizada também no diagnóstico de infeções crónicas, hepatite aguda e 

policitemia30,31,32. 

 

5.2.9 Função cardíaca 

Na avaliação da função cardíaca, no setor da bioquímica, são utilizados os 

parâmetros creatinina fosfocinase (CK) e lactato desidrogenase (LDH). Estes são 

utilizados no diagnóstico e monitorização do tratamento do enfarte do miocárdio e doenças 

musculares33,34. No entanto, a LDH é útil também na monitorização da quimioterapia32. 

 

5.2.10 Marcadores de anemia 

A ferritina é utilizada no diagnóstico de anemias por carência de ferro, anemias 

por infeção crónica e doenças como a talassemia e a hemocromatose que estão associadas a 

sobrecarga de ferro32. É particularmente importante na distinção de anemias por deficiência 

em ferro, causadas por baixas reservas de ferro, das anemias resultantes de uma utilização 

de ferro inadequada32. 

Os Folatos e a vitamina B12 são utilizados na suspeita da causa de anemia 

macrocítica principalmente na anemia megaloblástica, por rotina na gravidez, e na 

monitorização do tratamento aquando da sua carência35,36. 

5.2.11  Função tiroidea 

O doseamento da triiodotironina (T3) livre e tiroxina (T4) livre, são 

parâmetros utilizados no diagnóstico de hipertiroidismo e hipotiroidismo, sendo que o T3 

livre também muito útil na monitorização de terapêutica com fármacos anti-tireoidianos 

durante o tratamento do hipertiroidismo37,38. 

Os valores de T3 total e T4 total são utilizados no diagnóstico de hipertiroidismo 

e hipotiroidismo39,40.  

A quantificação dos níveis de hormona Tireo-estimulante (TSH) é importante 

para avaliar o funcionamento da tiroide, assim como é muito importante na distinção entre 

hipotiroidismo primário (tiroide), secundário (pituitária) e terciário (hipotálamo)41. 
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5.2.12 Endocrinologia 

O doseamento de hormona luteo-estimulante (LH) e hormona folículo-

estimulante (FSH) são utilizados para o estudo do sistema reprodutor feminino e 

masculino, sendo que o seu aumento é associado à menopausa, hipofunção primária dos 

ovários e síndrome do ovário policístico, nas mulheres, e hipogonadismo primário nos 

homens. A sua diminuição é associada a hiperfunção dos ovários nas mulheres e 

hipergonadismo primário nos homens42,43.  

O sulfato de desidroepiandrosterona (DHEAS) é um parâmetro indicador do 

débito de androgénio supra-renal, sendo também frequentemente requerido juntamente 

com a testosterona livre para rastreio inicial de hiperandrogenismo44. 

O doseamento de prolactina é utilizado na suspeita de hiperprolactinemia, ou seja, 

níveis elevados de prolactina, na ausência de uma gravidez ou período de lactação pós-

parto45.  

O doseamento de estradiol é frequentemente utilizado para avaliação do 

funcionamento dos ovários nas mulheres que pretendem engravidar46.  

O doseamento de progesterona é utilizado para confirmação da ovulação e estudo 

da função lútea em mulheres não grávidas47. 

O doseamento de testosterona nos homens é utilizado para avaliação de 

hipogonadismo, insuficiência testicular, hiperprolactinemia, hipofunção hipofisária, entre 

outras48.  

 

5.2.13 Marcadores tumorais 

A quantificação de hormona coriónica gonadotrofica (-hCG) é utilizada 

principalmente para avaliação do estado da gravidez53. No entanto, pode também ser 

utilizado na monitorização e prognóstico de tumores trofoblásticos49.  

O doseamento de alfa feto proteína (AFP) é utilizado mais frequentemente na 

gravidez durante o segundo trimestre, quando há suspeita de defeitos do tubo neural54. É 

também utilizado na suspeita, prognóstico e monitorização do tratamento de 

hepatocarcinomas e na monitorização do tratamento do carcinoma do testículo50. 

O antigénio carcinoembrionário (CEA) é um marcador de baixa 

especificidade, sendo o seu doseamento utilizado na monitorização e prognóstico do 

tratamento do cancro, principalmente do cancro colorretal51.  
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O doseamento de antigénio prostático específico (PSA) e PSA livre são 

utilizados no rastreio de cancro da próstata, sendo que o valor da razão entre PSA/PSA livre 

auxilia na discriminação entre o cancro da próstata e casos de hiperplasia benigna da 

próstata52,53. 

O doseamento do antigénio cancerígeno 125 (CA125) é um marcador tumoral 

utilizado na monitorização do tratamento e estadio do cancro dos ovários, e como indicador 

de prognóstico54. 

O doseamento de CA19.9 é utilizado como marcador tumoral de carcinomas do 

trato gastrointestinal, sendo sobretudo útil na monitorização do cancro pancreático55. 

 

5.2.14 Vitamina D 

A determinação quantitativa da 25-hidroxivitmina D total é utilizada para avaliar o 

estado nutricional da vitamina D56. 
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6. Imunologia 

Tal como referi anteriormente, os setores da bioquímica e da imunologia partilham 

o mesmo espaço, daí que o tempo de estágio que permaneci nestes setores seja o mesmo, ou 

seja, um mês e meio, o equivalente a 160 horas. 

Neste setor efetuei uma aprendizagem semelhante à descrita no setor da bioquímica, 

tendo começado pela observação, passando às tarefas básicas e, posteriormente, sendo 

introduzida nos procedimentos diários descritos em 5, com ligeiras alterações. Assim, no 

decorrer do meu estágio, e tal como já referi, aprendi que, diariamente, é necessário, em 

primeiro lugar, repor os reagentes nos respetivos equipamentos, sempre que necessário. 

Em segundo lugar, procede-se ao controlo de qualidade interno e às calibrações. Em 

seguida, avaliam-se os resultados de acordo com os procedimentos de CQI. O quarto 

procedimento consiste em validar os resultados e repetir aqueles que não se encontrem 

dentro dos limites impostos pelo diretor técnico. Em quinto lugar procede-se à introdução 

de amostras devidamente identificadas no workcell, o qual as irá distribuir pelos diferentes 

aparelhos. Posteriormente efetuam-se as técnicas manuais de serologia e, o último passo 

destes procedimentos diários é a validação e arquivo dos resultados. 

 

6.1 Equipamentos  

Neste setor são utilizadas amostras de soro, em diferentes aparelhos, para a 

determinação de vários parâmetros. No decorrer do meu estágio tive oportunidade de 

trabalhar com o ADVIA Centaur XP e o ADVIA 1800, mas apenas observei a manipulação 

do Minividas, do CAapillarys Protein (E) e do Unicap 250. Com exceção do Capillarys 

Protein (E) e do Unicap 250, os princípios de funcionamento dos equipamentos utlizados 

no setor da imunologia setor estão descritos no capítulo da bioquímica, uma vez que estes 

setores partilham equipamentos. 

 ADVIA Centaur XP 

 ADVIA 1800 

 Minividas 

 Unicap 2500 

 Capillarys Protein(E) 6 – Sistema de eletroforeses automático 

 

6.1.1 Capillarys Protein(E) 6 

O Capillarys é um sistema automatizado de eletroforese que utiliza o princípio da 

eletroforese capilar em solução livre57. Este sistema permite a realização de oito 
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eletroforeses em simultâneo. Nesta técnica são detetadas 5 proteínas, pela seguinte ordem: 

gamaglobulinas, beta-2-globulina, beta-1-globulina, alfa-2-globulina, alfa-1-globulina e 

albumina, obtendo-se um gráfico final com 5 bandas2  

 

6.1.2 Unicap 250 

O Unicap 250 é um autoanalisador que permite a determinação de vários 

parâmetros relacionados com a alergologia e com as doenças autoimunes (anticorpos 

antinucleares – ANA’s), utilizando um método imunoenzimático com leitura por 

fluorescência77.  

Sempre que o resultado da análise dos ANA’s no unicap 250 é positiva ou 

inconclusiva faz-se a técnica manual de imunofluorescência indireta para determinação de 

anticorpos humanos no soro58 (Fig.1). 

 

  

Figura 1. Observação microscópica do padrão de fluorescência em utentes com ANA’s 

positivos: A – padrão pontilhado fino com mitoses positivas (diluição 1/80) B - padrão 

centrómero com citoplasma positivo (diluição 1/80) 

 

6.2 Parâmetros avaliados no setor da imunologia 

Os parâmetros avaliados na imunologia clínica em geral são direcionados para o 

estudo do sistema imunológico. 

 Diariamente chegam a este setor uma média de 100-150 amostras para a análise de 

diferentes parâmetros. 

A A 
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6.2.1 Serologia infeciosa 

Toxoplasmose: A deteção de anticorpos IgG e IgM contra Toxoplasma gondii é 

utilizada principalmente em mulheres grávidas para avaliar o estado imunitário e a 

suscetibilidade a infeção por T. gondii60,61,62. 

Rubéola: A deteção de anticorpos IgG e IgM contra Rubéola são os testes pré-natais 

mais frequentes, utilizados para avaliar a imunidade63,64,65. 

Hepatite B: A deteção do antigénio de superfície da hepatite B (HBs) e de 

anticorpos contra este (anti-HBs) e totais contra o antigénio central da hepatite B (HBcT) 

são utilizadas no diagnóstico de indivíduos com infeção aguda ou crónica por hepatite 

B66,67,68. Sendo que o HBcT pode ser também utilizado na determinação do estado clínico de 

indivíduos infetados com o HBV68. 

Hepatite A: O doseamento de anticorpos totais anti-HAV é utilizado para 

determinar a imunidade dos pacientes69. 

Hepatite C: A deteção de anticorpos IgG contra o vírus da hepatite C é utilizada no 

diagnóstico de infeção por hepatite C70. 

HIV (ADVIA Centaur XP): A deteção qualitativa simultânea do antigénio p24 do 

HIV e anticorpos contra HIV do tipo 1 e do tipo 2, é utilizada no diagnóstico da infeção por 

HIV71,72. 

CMV (citomegalovírus): A determinação qualitativa de IgM e quantitativa IgG 

anti-CMV são utilizadas principalmente nas mulheres grávidas para o diagnóstico de 

infeções primárias recentes,73,74. 

 

Título de antiestreptolisina O (TASO): é utilizada para esclarecer o médico no 

estabelecimento do nível de infeção devido a Streptococcus hemolítico do grupo A34. No 

entanto, níveis elevados de TASO estão também associados a febre reumatoide e 

glomerulonefrite pós-estreptocócica75. 

 

6.2.2 Doenças autoimunes  

Fator Reumatoíde: determinação quantitativa utilizado no diagnóstico de artrite 

reumatoide76. 
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Deteção de auto-anticorpos da tiroglobulina (Anti-Tg) e auto-anticorpos contra a 

peroxidase da tiroide (Anti-TPO) são utilizadas no diagnóstico de doentes com patologias 

autoimunes da tiroide77,78. 

 

6.3 Técnicas manuais 

No setor da imunologia também são feitas técnicas manuais. Inicialmente pude 

observar a sua realização por parte do técnico especializado e, mais tarde, tive oportunidade 

de realizar algumas delas (Teste de Coombs indireto e VDRL). Por outro lado, existem 

algumas técnicas que infelizmente não observei (reação de Paul-Bunnel – deteção de 

anticorpos heterófilos associados a mononucleose infeciosa, reação de waaler-rose – teste 

que permite detetar o fator reumatoide em lâmina, reação de weil-felix deteção de 

anticorpos anti-Ricketsia, reação de Rosa de Bengala- permite a deteção de anticorpos anti- 

Brucella no soro), uma vez que estes testes raramente são pedidos. 

 

6.3.1 Teste de Coombs indireto 

 Este teste consiste na pesquisa de anticorpos irregulares livres no soro ou plasma 

pelo método de microcolunas (Cards)79. Este teste é utilizado para pesquisa de anticorpos 

irregulares em grávidas Rh- cujos bebés são Rh+79. 

 

6.3.2 VDRL 

O VDRL é um teste realizado em placas de teste descartáveis, que permite a deteção 

qualitativa e semi-quantitativa de anticorpos da sífilis no soro ou plasma humano por 

aglutinação microscópica com partículas de carbono contidas na suspensão de antigénios79. 

No entanto, é um teste não treponémico, ou seja, os anticorpos detetados não são específicos 

para Treponema pallidum, podendo ocorrer falsos positivos79. 

 

6.3.3 TPHA 

 O TPHA é um teste rápido imunocromatográfico para determinação qualitativa de 

anticorpos totais anti-Treponema pallidum em amostras de soro ou plasma. Sendo que os 

antigénios de T. pallidum estão imobilizados na região de teste79. Caso o soro possua 

anticorpos anti-T. pallidum, estes vão reagir com os antigénios, formando uma linha 

colorida na região teste79.  
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6.3.4 Reação de Widal 

Esta reação permite detetar anticorpos anti-Salmonella através de uma reação de 

aglutinação entre o anticorpo presente no soro e antigénios (somáticos – O e flagelares - H) 

presentes em suspensões de bactérias mortas79. 

 

6.3.5 Pesquisa de Drogas (Alere) 

Este teste é utilizado para a pesquisa de drogas em amostras de urina, 

nomeadamente, morfina, opiáceos, cocaína, entre outras. Este teste é um teste rápido que 

se baseia num método imunocromatográfico, baseado no princípio da ligação competitiva, 

em que as drogas que poderão estar presentes na amostra competem com o respetivo 

conjugado por locais de ligação nos anticorpos específicos80. Sendo assim, uma amostra 

negativa para pesquisa de drogas apresenta uma linha colorida na zona de teste, uma vez 

que não ocorre saturação dos locais de ligação do seu anticorpo e por isso este reage com o 

conjugado de droga-proteína, originando a linha colorida. Pelo contrário, uma amostra 

positiva não apresenta linha colorida na região de teste, uma vez que ocorreu saturação dos 

locais de ligação do anticorpo80.  



 

17 

7. Química Urinária  

Durante o meu estágio permaneci um mês e meio, que equivaleu a 165 horas, neste setor. 

Aqui, numa fase inicial, limitei-me à observação da operacionalização dos técnicos de 

serviço. Posteriormente, comecei a efetuar tarefas básicas, como ir buscar as amostras de 

urina e fezes, uma vez que é neste setor que se processam as fezes e se faz a pesquisa de 

sangue oculto nas mesmas, que eram deixadas pelos utentes nas receções para o setor, 

colocando-as na bancada para posteriormente se dar entrada e processá-las, assim como 

colocar a centrifugar as amostras, para posterior analise microscópica do sedimento.  

Neste setor, após a familiarização com os procedimentos básicos, fui integrada na 

aprendizagem dos procedimentos diários de funcionamento, assim como tive oportunidade 

de conhecer e trabalhar com os diversos equipamentos, tal como aconteceu nos setores da 

bioquímica e imunologia. Assim, os primeiros quatro procedimentos descritos nestes dois 

setores são os mesmos para o setor da química urinária e dizem respeito à preparação das 

amostras e ao controlo de qualidade. Seguidamente procedemos à separação das amostras 

consoante o tipo de análise e à transferência das mesmas para os tubos de ensaio 

previamente etiquetados e enviamos as uroculuras para a microbiologia. Depois 

introduzimos as amostras no aparelho Clinitek Novus e, após obtenção do resultado, 

colocámo-las no aparelho Sysmex UF-1000i. Em casos em que as análises dos dois 

aparelhos não estejam concordantes procedemos à observação dos sedimentos. Por fim, os 

resultados são validados e arquivados.  

Diariamente neste setor são processadas cerca de 100 amostras de urina por dia. 

Quando as urinas se destinam apenas ao setor da bioquímica, estas são vertidas em 

pequenos tubos previamente identificados com o código de barras correspondente e são 

levadas ao setor da bioquímica já prontas a serem inseridas no suporte do workcell para 

serem distribuídas no aparelho para análise. No entanto, é importante referir que quando 

recebemos urinas de 24h temos sempre de ler o volume, uma vez que esse é importante para 

os cálculos finais dos parâmetros pedidos. 

 

7.1 Equipamentos  

Neste setor existem são utilizados dois aparelhos: CLINITEK Novus e Sysmex UF-

1000i, que se destinam à urianálise.  
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7.1.1 CLINITEK Novus 

Este aparelho avalia vários parâmetros qualitativamente ou semi-

quantitativamente, utilizando tiras-teste impregnadas com reagentes, onde a leitura é feita 

através de espectroscopia de refletância81.  

Os parâmetros avaliados por este aparelho são: cor, pH, albumina, bilirrubina, 

sangue, creatinina, glicose, corpos cetónicos, leucócitos, nitrito, proteínas e urobilinogénio, 

relação albumina-creatinina e relação proteína-creatinina81. 

Estes parâmetros são auxiliares no diagnóstico de patologias renais, hepáticas, 

distúrbios metabólicos e infeções do trato urinário81. 

 

7.1.2 Sysmex UF-1000i 

O Sysmex UF-1000i é um aparelho que permite a substituição da observação 

microscópica do sedimento urinário. Este aparelho é capaz de contar e diferenciar os 

elementos presentes na urina, nomeadamente eritrócitos, leucócitos, células epiteliais, 

cilindros, bactérias, cilindros patológicos, cristais, esperma, células tipo levedura, células 

redondas pequenas e mucosidades. Estes parâmetros são diferenciados e contados através 

das técnicas de citometria de fluxo associada a fluorescência82.  

Quando os resultados entre o CLINITEK Novus e o Sysmex UF-1000i não são 

concordantes, ou sempre que as análises suscitem dúvidas, é feita análise do sedimento pela 

técnica manual (Fig.2), em que as urinas são centrifugadas a 2000 rpm durante 5 minutos, 

sendo a visualização do sedimento feita pelo responsável técnico do setor. 

 

 

Figura 2. Cristais de ácido úrico observados na urina de um utente  
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7.2 Técnicas Manuais  

Para além da realização da visualização microscópica do sedimento, por vezes são 

também feitos testes de gravidez. Ao longo do meu estágio tive oportunidade de fazer 

esta análise algumas vezes. O teste de gravidez realizado na urina é muito simples de se 

fazer, baseando-se na deteção qualitativa de -hCG. É um teste imunocromatográfico, em 

que na tira estão presentes anticorpos anti-hCG que, quando a -hCG está presente na 

urina, vai-se ligar a estes, havendo uma reação com formação de uma cor rosada na zona de 

teste83. 

 

7.3 Processamento de Fezes 

Neste setor é feita também a pesquisa de sangue oculto nas fezes, e o seu 

encaminhamento e preparação, quando necessário para o setor da microbiologia. 

Numa fase inicial, limitei-me à observação da operacionalização dos técnicos de 

serviço. Posteriormente, e após a familiarização com os procedimentos básicos, fui 

integrada na aprendizagem dos procedimentos diários, tal como aconteceu nos setores já 

acima referidos. 

 Primeiramente é necessária a impressão da lista de trabalho que contém as amostras 

de fezes para análise daquele dia. Por este motivo, só imprimimos a lista por volta das 11 

horas, para que as amostras dos postos já sejam incluídas nela. Depois deve ser feita a 

separação das amostras de fezes consoante as analises pedidas, que poderão ser: análise 

parasitológica, bacteriológica, virológica e pesquisa de sangue oculto. Quando apenas são 

pedidas análise bacteriológica ou virológica, estas são encaminhadas diretamente para o 

setor da microbiologia. Quando é pedida análise parasitológica, esta é preparada primeiro 

e só depois é enviada à microbiologia para observação microscópica. Já a pesquisa de 

sangue oculto é feita no setor da química urinária. Aí procede-se então à pesquisa de sangue 

oculto e preparação de amostras para análise parasitológica. 

 

7.3.1 Pesquisa de sangue oculto (nal von minden) 

No meu estágio realizei pesquisa de sangue oculto pelo método FOB (Faecal Occult 

Blood Test). O método FOB é utilizado para a deteção qualitativa de hemoglobina humana. 

Esta é detetada por um método imunocromatográfico, em que a amostra previamente 

diluída migra através de uma membrana com anticorpos anti-hemoglobina conjugados com 

partículas coloridas que estão imobilizados na linha de teste. Se houver presença de 
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hemoglobina nas fezes esta irá reagir com os anticorpos, formando uma linha de cor 

rosada84. 

 

7.3.2 Preparação das amostras de fezes para exame parasitológico 

No meu estágio preparei bastantes amostras para exame parasitológico. 

Primeiramente devemos observar o recipiente, de modo a ver a consistência das mesmas e 

ver se existe presença de sangue, muco, ou outros elementos que possam alertar a presença 

de parasitas. O método utilizado baseia-se no princípio da sedimentação (Fig.3).  

 

 

Figura 3. Ovo de Hymenolepis nana nas fezes provenientes de uma amostra de controlo 

de qualidade externo 
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8. Microbiologia  

Durante o meu estágio permaneci um mês, que equivaleu a 95 horas, neste setor. Aqui, 

numa fase inicial, limitei-me à observação da operacionalização dos técnicos de serviço. 

Posteriormente, comecei a efetuar tarefas básicas, como colorações.  

Neste setor, após a familiarização com os procedimentos básicos, fui integrada na 

aprendizagem dos procedimentos diários de funcionamento, assim como tive oportunidade 

de conhecer e trabalhar com o equipamento Vitek. Aqui trabalhei com todo o tipo de 

amostras, exceto hemoculturas, uma vez que não apareceu nenhuma durante o tempo do 

meu estágio. 

Primeiramente recolhemos as culturas da estufa que foram previamente inoculadas, 

colocando-as na bancada com a respetiva requisição, procedendo-se depois à sua 

observação, que é feita pelo responsável do setor, neste caso, Dr. Jaime Peliteiro, o qual 

indicará o procedimento a seguir, numa lista de trabalho. 

Aquando da chegada de amostras de todos os postos da manhã, por volta as 11h, as 

urinas destinadas a urocultura previamente analisadas nos aparelhos da química urinária, 

são enviadas à microbiologia, juntamente com outros produtos, que poderão ser fezes, 

exsudados, entre outros. Aí se vai proceder à sua sementeira. Cada produto exige diferentes 

meios de cultura consoante o tipo de organismo patológico que se poderá encontrar (Tabela 

5). Cada meio possuí condições de ambientais de incubação também diferentes (Tabela 6) 

 

Tabela 1. Amostras analisadas no setor da microbiologia e respetivos meios de cultura 

Amostras Biológicas Meios de Cultura 

Urina CLED 

Fezes SS, Hektoen e selenito 

Exsudados 

Vaginais/endocervicais 

e uretrais 

Sabouraud G+C, MSA, MacConkey, Gelose Sangue e Gelose 

Chocolate 

Expetorações  

MSA, MacConkey, Gelose Sangue e Gelose Chocolate Exsudados faríngeos/ 

Nasais e Auriculares 

Supurações 

Esperma CLED, Gelose Sangue e Gelose Chocolate 

Raspados cutâneos Sabouraud G+C 
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Tabela 2. Condições ambientais de incubação dos meios de cultura utilizados no setor da 

microbiologia 

Condições ambientais Meios de Cultura 

Tempo 18-24h MSA, MacConkey, Gelose Sangue, Gelose 

Chocolate e CLED 

4 Dias Sabouraud 

8 Semanas Lowenstein-Jensen 

Temperatura 37ºC MSA, MacConkey, Gelose Sangue, Gelose 

Chocolate, CLED, Lowenstein-Jensen, Sabouraud, 

Hektoen e SS 

T ambiente Sabouraud  

Atmosfera O2 MSA, MacConkey, CLED, Lowenstein-Jensen, 

Sabouraud, Hektoen e SS 

3-10% de CO2 Gelose Sangue, Gelose Chocolate 

 

Diariamente neste setor são processadas cerca de 30 amostras de urina por dia, sendo 

este o principal produto analisado neste setor. 

Primeiramente ligamos a câmara de fluxo laminar, onde dispomos as urinas duas a duas 

por ordem numérica e de postos. Depois dividimos os meios CLED em dois e identificámo-

los com o número de identificação de cada urina, procedendo depois à sua sementeira. A 

sementeira é feita pelo método de estria central, sendo depois estas colocadas a incubar a 

37oC por 18 a 24h. Na manhã seguinte, são observadas pelo Dr. Jaime. No caso de haver 

crescimento bacteriano na cultura, este é indicado para identificação, ou, caso a suspeita 

recaia sobre um microrganismo conhecido, como por exemplo E. coli, é pedido apenas 

antibiograma. Ambas as análises são feitas no aparelho Vitek. 

Cerca de 70% das culturas de urinas positivas correspondem a Escherichia Coli (Fig.4A), 

sendo que, das outras 30%, a maioria corresponde a Pseudomonas aeruginosa, Proteus 

mirabilis, entre outras, podendo também, por vezes, aparecer bactérias mais raras, como 

por exemplo Serratia marcescens (Fig.4B). 
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Figura 4. A - Culturas de urinas positivas de dois utentes, sendo o microrganismo 

identificado em ambos E. coli, no entanto um é fermentador (1) e outro é não-fermentador 

(2). B- Cultura positiva de Serratia marcescens. 

 

Depois de feitas as sementeiras de urinas, processam-se outros produtos, tais como 

exsudados, fezes, expetorações, entre outros, assim como à preparação das suspensões dos 

microrganismos para realização de identificação ou antibiograma no aparelho Vitek, ou em 

galerias API. 

É importante referir que quando é pedido o exame cultural de BK (bacilo de Koch), em 

amostras de urina e expetoração, é necessário proceder-se à fluidificação e 

descontaminação, de modo a eliminar a flora contaminante e só depois deve ser feita a 

inoculação em meio adequado, neste caso Lowenstein-Jensen. 

 

8.1 Processo de identificação de microrganismos 

O aparelho Vitek é destinado a identificação e posterior realização de antibiograma 

de bactérias, com o qual eu pude trabalhar e preparar as amostras para análise. As cartas de 

identificação apresentam vários testes contidos em poços que se baseiam em métodos 

bioquímicos que avaliam a utilização da fonte de carbono, fonte de nitrogénio e atividade 

enzimática85. Das reações produzidas durante a incubação resulta uma alteração de cor ou 

turvação, sendo estas lidas pelo próprio aparelho através de um sistema ótico de 

transmissão que permite a interpretação de reações de teste, usando diferentes 

comprimentos de onda no espectro visível85. Durante a incubação, cada teste é lido a cada 

15 minutos em relação a turvação ou formação de produtos coloridos. As cartas de 

sensibilidade consistem em vários antibióticos contidos em poços, havendo, por vezes, 

várias concentrações do mesmo antibiótico. Neste caso o aparelho analisa a turvação de 

cada poço apresentando os resultados como sensível, intermédio ou resistente85. 

A B 

1 

2 
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Apesar do aparelho identificar a maioria dos microrganismos da rotina laboratorial, 

existem alguns microrganismos em que, na sua identificação e posterior antibiograma, se 

utilizam outros métodos, como por exemplo, as galerias API, como é o caso de Haemophilus 

sp. e Neisseria sp., em que se utiliza o API NH para identificação. 

Existe ainda um outro equipamento neste setor, o Heliprobe Analyser utilizado 

apenas para deteção de infeção por H. pylori no estômago, através do teste de ureia 

breathcard, ou seja, como a H. pylori produz a enzima urease, o utente ingere um 

comprimido com ureia marcada radioativamente com 14C. Se a bactéria estiver presente no 

estômago, esta vai decompor a ureia e libertar o 14C sob a forma de CO2 que vai difundir 

para os vasos sanguíneos e vai ser expirado86. Assim, o utente vai expirar para o breathcard 

e posteriormente, a radioatividade presente no breathcard é lida. Caso seja positiva, 

apresenta um valor de 2; se for negativa apresenta um valor de 0; sendo inconclusiva 

apresenta um valor de 186. 

 

8.1.1 Testes específicos  

Existem testes específicos que podem ser solicitados em que a identificação do 

microrganismo não é realizada pelo Vitek e, na maioria das vezes, não exige sementeira de 

produtos. 

 

8.1.1.1 Pesquisa de Mycoplasma hominis e Ureaplasma spp. 

(BioMérieux) 

É um teste que utiliza um caldo de cultura, sendo realizado em galerias com 22 

testes. As galerias são depois incubadas a 37oC durante 24/48h89. Este teste tem como 

finalidade a identificação de uma infeção por Mycoplasma hominis ou Ureaplasma spp, 

bem como a contagem indicativa e a determinação de sensibilidade aos antibióticos dos 

mesmos, em urina, exsudados vaginais e uretrais87. 

 

Figura 5. Exemplo de um teste de pesquisa de Ureaplasma spp. e Mycoplasma hominis, 

sendo que este apresenta resultado positivo para Ureaplasma spp., mas com contagem de 

colónias inferior a 104. 
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8.1.1.2 Pesquisa de Helicobacter pylori (bioNexia) 

Este é um teste rápido utilizado para pesquisa de H. pylori em fezes humanas através 

de um método imunocromatográfico, em que anticorpos anti-H. pylori conjugados com 

partículas de poliestireno vermelhas são impregnados na membrana88. Caso seja positivo, 

há ligação antigénio-anticorpo e o aparecimento de uma linha rosada na linha de teste. Este 

teste é utilizado no diagnóstico de infeções por H. pylori e também para verificar a ausência 

do antigénio H. pylori após o tratamento de erradicação88. 

 

8.1.1.3 Pesquisa de Rotavírus e Adenovírus (BioMérieux) 

Trata-se de um teste rápido utilizado para pesquisa de rotavírus e adenovírus em 

fezes humanas, através de um método imunocromatográfico em que anticorpos anti-

rotavírus e anti-adenovírus são impregnados na membrana89. Caso seja positivo, há ligação 

antigénio-anticorpo e o aparecimento de uma linha azul, no caso de rotavírus, e uma linha 

vermelha, no caso de adenovírus, nas respetivas zonas de teste89.  

 

8.1.1.4 Pesquisa de Clamydia sp. (VEDA.LAB) 

Este é um teste rápido utilizado para pesquisa de Clamydia em exsudados 

endocervicais e uretrais, através de um método imunocromatográfico em que anticorpos 

anti-LPS específicos de Clamydia são impregnados na membrana89. Caso seja positivo, há 

ligação antigénio-anticorpo e o aparecimento de uma linha rosada na zona de teste89.  

 

Figura 6. Teste positivo para pesquisa de Clamydia sp. 
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8.1.1.5 Pesquisa de Streptococcus -hemolíticos do grupo B 

Trata-se de um teste em que é feita sementeira do produto, neste caso, exsudado 

vaginal/perianal num meio específico (meio de granada), para a identificação exclusiva de 

Streptococcus agalatie, que produz um pigmento laranja neste meio91. Este teste é utilizado 

para deteção deste microrganismo em mulheres grávidas, de modo a evitar a infeção do 

bebé ao nascimento. 

 

Figura 7. Pesquisa de Streptococcus agalactie positiva 

 

8.1.1.6 Pesquisa de Streptococcus -hemolíticos do grupo A (Alere) 

Este é um teste rápido utilizado para pesquisa de Streptoccocus em exsudados 

faríngeos, através de um método imunocromatográfico em que anticorpos anti-

Streptoccocus são impregnados na membrana92. Caso seja positivo, há ligação antigénio-

anticorpo e o aparecimento de uma linha de cor rosada na zona de teste. Este teste é 

utilizado no diagnóstico de infeções do trato respiratório por Streptococcus92. 

 

8.1.1.7 Pesquisa de bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR) 

(BioMérieux) 

Quando é pedido apenas a pesquisa de BAAR, não é feito exame cultural, apenas são 

feitas duas lâminas para coloração de Kinyoun-Gabett, que permite a observação destes 

bacilos, uma vez que ficam corados de vermelho num fundo azul93. 

 

8.1.1.8 Pesquisa de Plasmodium sp. (Alere) 

Trata-se de um teste rápido que se baseia no princípio imunocromatográfico para 

pesquisa de antigénios de Plasmodium spp. no sangue periférico. No dispositivo existem 

duas zonas de teste na tira: uma revestida com anticorpos- anti HRPII (específicos de P. 
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falciparum) e outra com anticorpos-anti LDH (P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. 

malarie)94.  

Durante o meu estágio observei duas pesquisas de Plasmodium sp., ambas 

negativas, e em ambas foi efetuada a observação microscópica do esfregaço sanguíneo para 

pesquisa de formas parasitárias de Plasmodium sp.. Uma vez que o dispositivo é apenas um 

teste de screening, deve sempre ser complementado com observação microscópica do 

esfregaço sanguíneo. 

 

8.1.2  Provas de orientação na diferenciação de microrganismos 

Existem algumas provas, fáceis de realizar, que permitem orientar a identificação, 

ou mesmo permitem a identificação presuntiva de determinados microrganismos. 

 

8.1.2.1 Coloração de Gram (BioMérieux) 

A coloração de Gram apesar de não ser uma prova, permite distinguir bactérias gram 

positivas que apresentam coloração rosa de bactérias gram negativas que apresentam 

coloração violeta95. Esta coloração é apenas realizada por indicação do responsável do setor. 

 

8.1.2.2 Prova da filamentação 

 Esta prova é utilizada no diagnóstico presuntivo de Candida albicans. Neste teste é 

realizada uma suspensão de uma colónia, proveniente de meio sabouraud, em soro 

humano, sendo esta incubada a 37ºC durante 2 horas, observando-se depois ao 

microscópio. Caso se observe a presença de tubos germinativos, a prova é positiva para C. 

albicans91. 

 

8.1.2.3 Prova da catalase 

Esta prova é utilizada para detetar a presença da enzima catalase, que decompõe o 

H2O2 (peróxido de hidrogénio) libertando O2, através da adição de H2O2 a uma pequena 

porção de uma colónia91. Caso o microrganismo em questão seja catalase positiva haverá a 

produção de bolhas gasosas (O2). Esta prova é útil na diferenciação de Staphylococcus sp. 

(Catalase +) de Streptococcus sp. (catalase -)91. 
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8.1.2.4 Prova de Slidex Staph (BIO-RAD) 

Esta prova é utilizada para identificação presuntiva de Staphylococcus aureaus. É um teste 

de aglutinação que deteta o fator de coagulação (clumping factor), a proteína A e 

polissacarídeos capsulares de Staphylococcus aureus96(Fig.8). 

 

Figura 8. Teste Slidex Staph positivo (aglutinação) (A) e controlo negativo (sem 

aglutinação) (B) 

  

A B 
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9. Hematologia  

Durante o meu estágio permaneci um mês e meio, o equivalente a 160 horas, neste setor. 

Aqui, numa fase inicial, limitei-me à observação da operacionalização dos técnicos de 

serviço. Posteriormente, comecei a efetuar tarefas básicas, como ir buscar as amostras de 

sangue total e plasma para o setor, uma vez que as amostras de plasma têm de ser 

previamente centrifugadas na bioquímica de modo a obter-se plasma. 

 Neste setor, após a familiarização com os procedimentos básicos, fui integrada na 

aprendizagem dos procedimentos diários de funcionamento, assim como tive oportunidade 

de conhecer e operacionalizar os diversos equipamentos. 

 Neste setor, primeiramente, efetuamos a reposição de reagentes nos aparelhos, caso 

seja necessário; seguidamente introduzimos o controlo de qualidade e avaliamos o 

resultado de acordo com os procedimentos internos de controlo de qualidade. Depois 

colocamos as amostras de sangue venoso nos respetivos aparelhos para análise. No entanto, 

de modo a organizar melhor o tempo e posterior armazenamento das amostras quando são 

solicitados testes que envolvem os três aparelhos, estas são primeiramente colocadas no 

aparelho Sysmex XT-4000i para realização de hemogramas; em seguida, são colocadas no 

VES-MATIC CUBE para avaliação da velocidade de sedimentação eritrocitária e só depois 

é que as amostras são colocadas no ADAMS A1c HA 8160, onde são realizadas as 

hemoglobinas glicosiladas. Quanto às amostras de plasma, à medida que vão chegando do 

setor da bioquímica são colocadas no Sysmex CA-600 para avaliação de parâmetros da 

coagulação. Depois os resultados são validados, apenas pelos técnicos de serviço do setor, 

no computador e, quando estes ultrapassam os valores limite impostos pelo diretor técnico, 

são repetidos. De salientar que sempre que os valores do hemograma suscitem dúvidas são 

feitos esfregaços para observação ao microscópio. 

 

9.1 Equipamentos 

No setor da hematologia são utilizados os equipamentos Sysmex XT 400i, VES-

MATIC CUBE 80, ADAMS A1c HA 8160 e Sysmex CA-600. Neste setor são analisadas 

amostras de sangue total para realização de hemograma, velocidade de sedimentação e 

hemoglobina glicosilada, assim como são analisadas amostras de plasma para determinação 

de parâmetros da coagulação. 
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9.1.1 Sysmex XT 4000i 

O aparelho Sysmex XT 4000i é um autoanalisador que permite a análise de vários 

parâmetros hematológicos: contagem de eritrócitos, glóbulos brancos, neutrófilos, 

linfócitos monócitos, eosinófilos, basófilos, plaquetas97. Avalia também a hemoglobina e 

calcula hematócritos e índices hematimétricos – volume globular médio (MCV); 

hemoglobina globular média (MCH); concentração de hemoglobina globular média 

(MCHC) 97.  

Este aparelho possui vários métodos para determinar os diversos parâmetros 

hematológicos. A contagem de eritrócitos e plaquetas é feita por impedância elétrica 

combinada com focagem hidrodinâmica, enquanto a contagem de leucócitos, neutrófilos, 

linfócitos, monócitos, eosinófilo, basófilos, granulócitos imaturos e reticulócitos é feita por 

citometria de fluxo fluorescente97. Já a hemoglobina é determinada pelo método de SLS – 

Lauril Sulfato de Sódio – em que o produto final é um composto colorido cuja leitura é feita 

no espectrofotometro97. 

 

9.1.2 VES-MATIC CUBE  

Este aparelho determina a velocidade de sedimentação eritrocitária e é 

completamente automatizado. Esta determinação é efetuada sem consumo de amostra, 

utilização de reagentes ou produção de resíduos. As amostras são submetidas a uma 

homogeneização padronizada, sendo depois lidas uma primeira e uma segunda vez, após 

cerca de 30 minutos98. Esta leitura é efetuada com ajuda de um sensor óptico98. 

 

9.1.3 ADAMS A1c HA 8160 

O ADAMS A1c HA 8160 é um aparelho que permite a determinação de diferentes 

frações da hemoglobina, nomeadamente HbA1, HbA2, HbF e HbA1c, sendo utilizado 

principalmente na determinação da HbA1c. A hemoglobina glicosilada – HbA1c – permite 

efetuar o controlo a longo prazo dos níveis de glicose99. O método utilizado nestas 

determinações é a cromatografia de troca catiónica de fase reversa com deteção por 

colorimetria a 415 e 500 nm99. 
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Figura 9. Resultado quantitativo (A) e representação gráfica (B) provenientes de uma 

amostra analisada no aparelho ADAMS A1c HA 8160 

 

9.1.4 Sysmex CA-600 

O aparelho Sysmex Ca-600 é um autoanalisador que permite a determinação de 

parâmetros da coagulação em amostras de plasma, nomeadamente tempo de protrombina 

(TP), tempo de tromboplastina parcial ativada (APTT), INR e fibrinogénio. O método 

utilizado pelo aparelho na determinação do TP, APTT e fibrinogénio é a nefelometria (luz 

dispersa), o INR é calculado100.  

 

9.2 Técnicas Manuais 

9.2.1 Esfregaços sanguíneos 

Como referi anteriormente, os esfregaços sanguíneos apenas são efetuados quando 

os resultados do hemograma suscitem dúvidas. Por dia são efetuados uma média de 3 a 4 

esfregaços sanguíneos, sendo que a observação mais comum são eritrócitos em alvo, em 

forma de lápis, sendo o resultado de anemias. Por vezes também se observam alguns 

linfócitos atípicos e sombras nucleares. O kit de coloração utilizado no laboratório de 

análises clínicas S. Lázaro é o Hemacolor, que permite a diferenciação das diferentes células 

sanguíneas101. Esta coloração é muito semelhante á coloração de Wright-Giemsa com a 

vantagem de um menor tempo de imersão nos reagentes de coloração (metanol, eosina, azul 

de metileno e tampão)101. 

 

A B 
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9.2.2 Determinação do grupo sanguíneo ABO/Rh (método direto) 

A determinação do grupo sanguíneo pelo método direto consiste na pesquisa de 

isoaglutinogénios presentes na membrana dos eritrócitos numa amostra de sangue total102. 

Esta técnica é realizada em microcolunas (Cards), cujo princípio se baseia na aglutinação 

(linha vermelha na superfície do gel) ou não dos eritrócitos com os anti-soros102. 
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10. Casos Clínicos  

10.1 Anemia hipocrómica microcítica 

Mulher de 92 anos: 

Hemograma: 

 Eritrócitos: 2.71 x106/Ul 

 Hb: 4.8 g/dL 

 MCV: 66.8 fL  Microcitose 

 MCH:17.7 pg  Hipocromia 

 MCHC: 26.5 g/dL 

 RDW: 20.2 %  Anisocitose 

 PLT: 589x103/uL  Trombocitose 

 Leucócitos: 6.13x103/Ul 

   %  103/uL 

Neutrófilos 62.8 3.85 

Linfócitos:  24.0   1.47 

Monócitos 7.8   0.48 

Eosinófilos:  4.9   0.30 

Basófilos:  0.5   0,03 

 

 

Com os resultados obtidos no hemograma, e após repetição dos mesmos, foi efetuado um 

esfregaço para observação ao microscópio, onde foram observados eritrócitos pouco 

corados (hipocromia), de diferentes formas – em lápis e lágrima (poiquilositose) e 

tamanhos (anisocitose), assim como um número elevado de plaquetas (trombocitose). 

  

Figura.10 Histogramas correspondentes 

ao volume dos eritrócitos (A) e aos 

leucócitos (B) observados no Sysmex XT 

4000i 

A 

B 
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Esfregaço: 

  

Figura 11. Observação o esfregaço ao microscópio na ampliação de 10x (A) e 40x (B) 

 

Com estes dados é possível indicar que a utente tem uma Anemia Hipocrómica 

Microcítica, com Anisocitose e Trombocitose.  

A B 
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10.2 Pseudotrombocitopenia  

Homem de 56 anos: 

Hemograma: 

 Eritrócitos: 5.98 x106/Ul 

 Hb: 14.9 g/dL 

 MCV: 87.0 fL  

 MCH:29.3 pg 

 MCHC: 33.7 g/dL 

 RDW: 13,2 %  

 PLT: 77x103/uL  Trombocitopenia 

 Leucócitos: 7,09x103/Ul 

 

Com os resultados obtidos no hemograma, e após repetição do mesmo, foi efetuado um 

esfregaço para observação ao microscópio, onde foram observados agregados plaquetários 

(Fig.11). 

Esfregaço: 

   

Figura 12. Observação do esfregaço ao microscópio com agregados plaquetários na 

ampliação de 10x 

 

Com estes dados é possível indicar que o utente possuía uma pseudotrombocitopenia com 

formação de agregados plaquetários, no entanto o utente já apresentava histórico desta 

situação.

   %  103/uL 

Neutrófilos 64.1% 4.55 

Linfócitos:  26.1 %   1.85 

Monócitos 5.8%   0.41 

Eosinófilos:  3.7%   0.26 

Basófilos:  0.3%   0,02 
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10.3 Infeção urinária 

Foi feita uma análise de uma urina de uma utente com 30 anos, na qual também foi 

solicitada urocultura. 

 

Avaliação no Clinitek Novus: 

 Leucócitos – positivo (+) 

Avaliação do sedimento urinário: 

 Células epiteliais – 2 a 5 por campo 

Leucócitos – 5 a 10 por campo 

Eritrócitos – 0 a 2 por campo 

 

Depois da análise nos dois aparelhos da química urinária e do exame microscópico 

do sedimento foi feita a sementeira da urina em meio CLED. Na manhã seguinte verificou-

se crescimento de colónias mucoides, suspeitando-se de Klebsiella pneumoniae (Fig. 13) 

 

Figura 13. Colónias mucoides em meio CLED 

 

Após esta observação foi indicado pelo responsável do setor a identificação e 

antibiograma. A identificação confirmou que se tratava de K. peneumoniae e o 

antibiograma indicou que este microrganismo era resistente apenas à ampicilina.  
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10.3 Infeção Auricular 

Uma criança com 11 meses apresenta pús no ouvido. Tendo-se feito um exsudado do 

ouvido, procedeu-se à sementeira em meios GS, GC, MSA e MacCokey. Foram obtidos os 

seguintes resultados às 24h de incubação: 

  

Meios: Observação 

GC Colónias muito pequenas, esbranquiçadas (Fig.14 A)  

GS Sem crescimento 

MAS Sem crescimento 

MacConkey Sem crescimento 

 

A observação microscópica com coloração de Gram do exsudado revelou numerosos 

cocobacilos gram negativos, permitindo a suspeita de Hemophilus spp (Fig.14B). 

  

Figura 14. (A) Observação de colónias pequenas esbranquiçadas em meio gelose chocolate 

e (B) observação microscópica de numerosos cocobacilos gram negativos. 

 

Procedeu-se à identificação em galeria API NH (Fig.15), onde foi identificado o 

microrganismo como sendo Hemophilus influenzae. Foi depois efetuado o ATB em galeria 

API, onde foi observada resistência a moxifloxacina e a eritromicina (Fig.16). 

 

Figura 15. Resultado do API NH sendo identificado o Hemophilus influenzae 

A B 



 

38 

 

 

Figura 16. Resultado do ATB Haemo, mostrando que este microrganismo apresenta 

resistência a moxifloxacina e a eritromicina. 
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11. Conclusão 

No decorrer do meu estágio pude aplicar a maioria dos conhecimentos teóricos e 

práticos que adquiri durante os dois anos do Mestrado em análises clínicas. Desta feita, esta 

experiência profissional teve o mérito de me ir mostrando a aplicabilidade de tudo o que 

nas diversas disciplinas do mestrado fui aprendendo. Quando se passa da teoria para a 

prática, é que se percebe amplamente a importância dos conhecimentos teóricos que nos 

foram previamente transmitidos. 

Em boa verdade, foi durante este estágio que fui tendo a noção clara de como uma sólida 

teoria é fundamental para enquadrar e orientar uma boa prática, munindo-nos de 

competências que, de outro modo, não poderíamos adquirir. 

Espero que est experiência seja apenas o início de uma carreira na área das análises 

clínicas. Queria aqui deixar mais um agradecimento a toda a equipa de trabalho do 

laboratório de Análises Clínicas S. Lázaro. 
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Anexo 1 

 

Tabela I. Procedimento de colheita de sangue venoso 

Material: Procedimento de colheita: 
 

 Garrote 

 Adaptador 

 Agulha 

 Tubos de 

Vácuo 

 Álcool 

 Algodão 

 Penso  

1. Colocar as etiquetas nos tubos correspondentes; 

2. Adaptar a agulha ao sistema (vacutainer – adaptador de 

tubos); 

3. Colocar o garrote acima do local a puncionar; 

4. Selecionar a veia, sendo que deve ser pedido ao paciente 

que mantenha a mão fechada, para provocar a tumefação 

das veias, tornando-as mais fáceis de detetar; 

5. Desinfetar a zona da punção; 

6. Puncionar, logo que o local esteja seco, com o bisel da 

agulha para cima; 

7. Aliviar o garrote; 

8. Após a colheita dos tubos, retira-se a agulha; 

9. Colocar algodão sobre a zona puncionada e advertir o 

paciente para pressionar levemente e manter o braço 

esticado para evitar hematomas; 

10. Caso tenham sido colhidos tubos com anticoagulante, 

deverão estes ser invertidos suavemente para promover a 

mistura do sangue com o anticoagulante; 

11. Após a paragem da hemorragia, colocar um penso sobre a 

zona puncionada e advertir o paciente para que não realize 

esforços com o braço puncionado; 

Adaptado de 103 
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Tabela II. Procedimentos de colheita de exsudados Faríngeos, Nasais 

Produto Material Procedimento 

Exsudado 

Nasal 

 

 

 

 

Meios de Cultura 

2 Zaragatoas estéreis 

2 Lâminas 

1. Colocar uma zaragatoa numa das 

cavidades nasais e friccionar 

vigorosamente nas paredes da mesma, 

depois repetir o procedimento para a 

outra cavidade nasal; 

2. Inocular nos meios previamente 

divididos e identificados com “nasal 

direito” e “nasal esquerdo”; 

3. Depois, com as zaragatoas, preparar 

um esfregaço em 2 lâminas para cada 

cavidade, para exame a fresco e após 

coloração. 

Exsudado 

Faríngeo 

Meios de Cultura 

2 Zaragatoas estéreis 

2 Lâminas 

1. Colocar a zaragatoa na zona das 

amígdalas, faringe posterior e áreas 

com eventual inflamação ou 

exsudação, devendo sempre evitar o 

contacto com as paredes da cavidade 

oral; 

2. Inocular nos meios de cultura 

previamente identificados; 

3. Depois, com a zaragatoa, preparar um 

esfregaço em 2 lâminas, para exame a 

fresco e após coloração. 

Adaptado de 103 
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Tabela III. Procedimento de colheita de exsudados vaginais e supurações 

Produto Material Procedimento 

 

 

Exsudado 

Vaginal 

 

Meios de Cultura 

2 Zaragatoas estéreis 

2 Lâminas 

Soro fisiológico 

Tubo de ensaio 

1. Introduzir a zaragatoa na vagina, o mais 

profundamente possível; 

2. Rodar a zaragatoa nas paredes da vagina 

para que sejam absorvidas as secreções; 

3. Inocular nos meios; 

4. Depois, com a zaragatoa, preparar um 

esfregaço em 2 lâminas, para exame a 

fresco e após coloração; 

5. Repetir o procedimento com outra 

zaragatoa e introduzi-la no tubo de 

ensaio com algumas gotas de soro 

fisiológico, para posterior pesquisa de 

Trichomonas spp. 

 

 

 

Supurações 

 

 

Meios de Cultura 

2 Zaragatoas estéreis 

2 Lâminas 

1. Lavar a ferida superficialmente com soro 

fisiológico; 

2. Separar as periferias da ferida; 

3. Introduzir a zaragatoa o mais 

profundamente possível; 

4. Inocular nos meios de cultura; 

5. Repetir o procedimento com outra 

zaragatoa e preparar um esfregaço em 2 

lâminas, para exame a fresco e após 

coloração. 

Adaptado de 103 
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Anexo 2 

Tabela IV.  Parâmetros e respetivas técnicas e amostras analisados no ADVIA 1800 

Testes Técnica Amostra 

Ácido Úrico Uricase/Peroxidase8 Soro, Plasma, Urina8 

Albumina Ligação de corantes BCG20 Soro ou plasma20 

Amílase Taxa (RRA)28 Soro, Plasma, urina28 

Bilirrubina Total Oxidação com Vanadato12 Soro, plasma12 

Bilirrubina Direta Oxidação com Vanadato13 Soro, plasma13 

Cálcio Arsenazo III22 Soro, plasma, urina22 

CK NAC ativado, IFCC31 Soro, plasma31 

Colesterol total Enzimático4 Soro e plasma4 

Creatinina Jaffe, picrato alcalino, cinética com 

correção da velocidade do branco9 

Soro, plasma9 

Ferro Ferrozina29 Soro, plasma29 

ALP IFCC modificado14 Soro, plasma14 

Fósforo Fosfomolibdato23 Soro, plasma, urina23 

Glicose Glucose oxidase7 Soro, plasma, urina e CSF7 

-GT IFCC modificado15 Soro, plasma15 

HDL Eliminação/Catalase5 Soro, Plasma5 

LDH Lactato/NAD32 Soro, plasma32 

Magnésio Azul de Xilidili24 Soro, plasma, urina24 

Microalbumina Imunoturbidimetria10 Urina10 

PCR Imunoturbidimetria21 Soro e plasma21 

Proteínas totais Biureto18 Soro, plasma18 

Proteínas totais 

(ur) 

Ligação de Corantes19 Urina e LCR19 

FR Imunoturbidimetria33 Soro33 

TASO Imunoturbidimetria34 Soro, plasma34 

TGO (AST) IFCC modificado16 Soro, plasma16 

TGP (ALT) IFCC modificado17 Soro, plasma17 

Transferrina Imunoturbidimetria30 Soro, plasma30 

Triglicerídeos GPO, Trinder sem branco do soro6 Soro, plasma6 

Ureia Urease com GLDH11 Soro, plasma e urina11 

 

 


