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Resumo   

Considerada uma neoplasia oriunda de uma expansão clonal de percursores 

linfoides imaturos, a Leucemia linfoide aguda (LLA) é o câncer que mais acomete 

crianças em uma porcentagem de 70%, principalmente caucasianos do gênero 

masculino numa faixa etária de 2 à 5 anos de idade, percentual este que diminui entre 

adolescentes e jovens, aumentando em idosos a partir dos 60 anos de idade. Com 

avanços em diversos campos, a genética molecular e citogenética tem auxiliado no 

diagnóstico da LLA, uma vez que apresentam a capacidade de detectar as alterações 

de células hematopoiéticas, o que permite a análise dos mecanismos responsáveis 

pela etiologia e patogênese da doença, além do mapeamento de diversos genes 

envolvidos nos processos neoplásicos. Atualmente, tem-se inúmeros protocolos de 

tratamentos, destacando-se o transplante de medula óssea que tem sido muito 

significativo para a restauração da produção de células sanguíneas normais, 

entretanto a recaída da doença pós transplante permanece sendo uma objeção para 

o alcance da cura.   

   

Introdução   

Proveniente de uma proliferação clonal de linfoblastos e a diminuição da 

produção normal de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, a LLA é uma neoplasia 

hematológica heterogênea que embora acometa adultos, tem uma predileção à 

crianças, sendo que apesar de um elevado índice, muitos tem evoluído para a cura a 

partir da aplicação de drogas citotóxicas com ou sem associação ao transplante de 

medula óssea.    

São inúmeros os testes laboratoriais para o estabelecendo do diagnóstico de 

LLA, mas deve-se ressaltar a técnica de imunofenotipagem por citometria de fluxo, 

pois auxilia na identificação de subgrupos cujo apresentam maior complexidade do 

ponto de vista morfológico, além da aplicação da Biologia Molecular que facilita na 

compreensão da doença e dos fatores de risco que esta oferece.    

   Variando em um intervalo de dois a três anos, os protocolos de tratamentos são 

extensos, tendo em vista quatro grandes fases. Apesar da administração de altas 

doses de quimioterapia e radioterapia, o método que reestabelece a produção de 

células sanguíneas normais é o transplante de células tronco hematopoiéticas, visto 

que este é um tratamento efetivo para doenças neoplásicas hematológicas.  
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Considera-se assim como fontes alternativas, as células tronco hematopoiéticas 

periféricas e até mesmo sangue de cordão umbilical.    

Não obstante da relevância do transplante de medula óssea, tem-se um 

mecanismo de extrema importância a ser avaliado, a detecção precoce da reincidência 

da doença, uma vez que esta é essencial para o sucesso das intervenções 

terapêuticas, levando em consideração os principais métodos e a sensibilização que 

são indispensáveis para a identificação da doença residual mínima.   

   

Objetivo   

O objetivo deste trabalho é analisar métodos que possibilitem a detecção de 

células tumorais residuais provenientes da LLA na tentativa de ajustar a terapêutica 

adequada.    

   

Metodologia   

 A metodologia consiste em uma revisão bibliográfica com base em artigos 

científicos e livros sobre o tema.    

   

Desenvolvimento   

Leucemia aguda é uma definição dada à um grupo de células sanguíneas que 

sofreram uma transformação maligna na medula óssea, com uma proliferação 

demasiada que não permite o amadurecimento da linhagem celular gerando uma 

incapacidade na realização de funções normais1. A classificação das leucemias 

baseia-se em diagnósticos morfológicos e imunológicos, o que é de extrema 

importância para que possa identificar a linhagem e assim aplicar uma terapêutica 

adequada. A classificação de FAB foi desenvolvida em 1976 por um grupo de 

hematologistas franceses, americanos e britânicos para definir cada tipo de marcador 

presente em diferentes leucemias. Segundo a classificação FAB, a Leucemia mielóide 

aguda possui subtipos diferenciados de acordo com o estágio de desenvolvimento 

celular, dessa forma: M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 e M74. Em contrapartida, a LLA é 

classificada em três subtipos mediante os aspectos morfológicos – L1, L2 e L3 – com 

base no diâmetro celular, na forma do núcleo, número e protuberância dos nucléolos, 

além da quantidade e característica do citoplasma3. Em meados da década de 90, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu uma classificação que foi atualizada em 

2008 com o intuito de definir as doenças em diferentes categorias de acordo com 

aspectos morfológicos, imunofenotípicos, características genético-moleculares e 
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síndromes clínicas. Dessa forma, a porcentagem de blastos necessário para que se 

possa concluir o diagnóstico de LMA foi determinada em 20% para sangue periférico 

tal como para medula óssea. Em contrapartida, para LLA foi estabelecido cerca de 

25% ou mais de blastos presentes na medula óssea10.   

Em condições adequadas, todas as células são produzidas na medula óssea, 

sendo que esta detém de um pequeno número de células imaturas, que são 

diferenciadas de acordo com estímulos, processo que recebe o nome de 

hematopoese. No caso da LLA, uma neoplasia hematológica heterogênea, há uma 

disfunção das células tronco da medula óssea, que leva a uma proliferação clonal 

desordenada das células percussoras de origem linfoide, impedindo que estas se 

desenvolvam e atinjam o estágio de linfócitos B ou T, o que resulta em um acúmulo 

de linfócitos imaturos anormais na medula óssea, além de migrarem para a corrente 

sanguínea, podendo se concentrar em diversos órgãos1.    

   

Incidência    

   Considerado o câncer mais comum que acomete a faixa etária infantil, a LLA 

corresponde a cerca de um terço de todas as neoplasias malignas da criança2. Embora 

possa ocorrer em qualquer idade, predominam em crianças de 2 à 5 anos, numa 

porcentagem de cerca de 70%, diminuindo entre adolescente e adultos jovens, cujo 

corresponde a 20%, aumentando após os 60 anos de idade. Entre as crianças o maior 

percentual é em caucasianos do gênero masculino3. A incidência de LLA nos Estados 

Unidos é de aproximadamente 3,4 casos por 100.000 crianças menores de 15 anos 

de idade. Após o desenvolvimento e a combinação de diferentes metodologias de 

tratamento, a LLA que até então era considerada uma doença incurável e de difícil 

tratamento, foi revertida a partir da aplicação de drogas citotóxicas com ou sem 

transplante de medula óssea, o que resultou em um aumento de 80% na porcentagem 

de cura de crianças acometidas, de modo que, anualmente cerca de 1.500 crianças 

estão evoluindo para o quadro de cura. Entretanto, dos 75.000 novos casos de LLA 

que são diagnosticados anualmente em todo o mundo, cerca de 60.000, o que equivale 

a um percentual de 80% dos casos, não tem acesso aos tratamentos e, portanto, são 

excluídos desse processo de cura.  No Recife, Pernambuco a evolução foi de 29% nos 

anos 80 para 75% na atualidade2.    

No Brasil, estima-se que a leucemia aguda corresponda de 95 a 98% dos casos 

de doenças malignas em crianças e, que entre 70 e 80% das leucemias agudas sejam 



4  

  

LLA, ocorrendo entre 3 e 7 anos de idade4. Dessa forma, ressalta-se que o desafio de 

tornar a LLA como uma doença curável torna-se mais próximo de ser vencido a partir 

do aumento da taxa de sobrevida em mais de 50% nos locais que apresentam acesso 

ao tratamento2.   

  

Diagnóstico Laboratorial    

O diagnóstico da LLA consiste na execução de análises morfológicas e 

imunocitoquímicas das células neoplásicas, podendo assim, estabelecer uma 

classificação. Entretanto, em determinadas ocasiões a reprodutibilidade desses 

critérios e a dificuldade de categorização faz com que haja a busca por novos 

parâmetros. Assim, o diagnóstico e a classificação fundamentam-se em sua maioria 

nos estudos imunofenotípicos por citometria de fluxo, o que auxilia na identificação de 

subgrupos difíceis de serem detectados do ponto de vista morfológico, além do uso da 

Biologia Molecular que tem auxiliado na melhor compreensão da doença e fatores de 

riscos que esta oferece3.   

O primeiro exame a ser realizado é o hemograma que consiste na contagem 

dos elementos sanguíneos, direcionando à um diagnóstico preciso, podendo revelar 

um perfil de anemia normocítica e normocrômica e plaquetopenia. A contagem de 

leucócitos apresenta-se muito alta, entretanto, pode ocorrer quantidades normais ou 

diminuídas. Os blastos, por sua vez, podem ser ausentes ou raros em pacientes 

leucopênicos e numerosos em caso de leucocitose. No mielograma o diagnóstico 

baseia-se na presença de 25% de células linfoblásticas na medula óssea, sendo que 

os espaços adiposos e com células normais são substituídos por células leucêmicas, 

os percussores mielóides apresentam-se normais e os megacariócitos são ausentes 

ou diminuídos3.   

As reações citoquímicas podem auxiliar na diferenciação entre LLA e LMA. As 

reações mieloperoxidade e Sudan Black são úteis para estabelecer e confirmar o 

diagnóstico de LMA, uma vez que que os linfoblastos são uniformemente negativos. 

Os linfoblastos T revelam atividade paranuclear na estarese inespecífica logo que 

realizada em pH ácido, tendo maior atividade de 75% na fosfatase ácida. No ácido 

periódico de Schiff (PAS), os linfoblastos da LLA frequentemente demonstram uma 

evidente coloração e forma de anéis concêntricos de grânulos grosseiros ou blocos 

maciços. Uma reação PAS negativa é mais freqüente na LLA de linhagem T se 

comparada a linhagem B3. Além disso, os linfoblastos pré B e pré T para a 
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imunocoloração por desoxinucleotidil – transferase terminal (TDT) expressam uma 

DNA polimerase sendo positivo para mais de 95% dos casos11.   

Exames citogenéticos fornecem informações sobre a estrutura e o número do 

cromossomo presentes, sua ausência, cromossomos extras ou anormais ajudam a 

confirmar o subtipo específico da LLA, uma vez que estas alterações cromossômicas 

são apenas encontradas em células leucêmicas1. A aplicação de técnicas de 

imunofenotipagem (IFT) aumenta para 99% o percentual de casos corretamente 

identificados3. A classificação imunofenotípica das LLAs, caracteriza as leucemias de 

acordo com a expressão de antígenos específicos em populações celulares de 

interesse, sendo em linhagem T e B, correspondendo as características 

imunofenotípicas dos linfoblastos, onde é possível mostrar a linhagem celular e o nível 

de diferenciação do processo leucêmico5. Os antígenos de membrana são comuns a 

diferentes tipos de células. Diferentemente, os antígenos citoplasmáticos são 

específicos, e possibilitam classificar as leucemias em linfóides ou mielóides. As 

células leucêmicas da linhagem B expressam mais comumente os antígenos de 

membrana: CD10, CD19, CD22, CD24 e o antígeno citoplasmático CD79. Os 

antígenos de membrana de células T mais comuns são: CD2, CD3, CD5, CD7; e o 

citoplasmático: CD36.   

As leucemias de linhagem B foram divididas de acordo com estágios de 

diferenciação normal dos progenitores B na medula óssea, classificando-os em próB, 

comum, pré-B e B-maduro. A LLA pró-B equivale a 5% dos casos na infância e 10% 

em adultos. As células expressam HLA-DR, TDT, CD34, CD19 e CD22(c). A do tipo 

comum (Calla) expressa CD10, os CD22, CD19 e CD20, representam 75% de casos 

na infância e 50% em adultos. A pré-B expressa cadeia μ citoplasmática junto a CD19, 

CD20 e CD10, representando 15% de casos infantis e 10% em adultos. A do tipo 

Bmaduro por sua vez, está presente em 2 a 5% em crianças e adultos, apresentando 

um fenótipo incomum, cujo se caracteriza pela expressão de cadeias de 

imunoglobulinas na superfície da membrana. Em contrapartida, as leucemias de 

linhagem T dividem-se de acordo com antígeno de diferenciação correspondendo a 

LLA pré-T, T-intermediária e madura. Na LLA pré-T, as células expressam CD3 no 

citoplasma e na superfície celular apresenta CD7, CD2, CD5 e Tdt. Na LLA  

Tintermediária as células expressam CD3,CD2, CD1 e podem co-expressar CD4 e 

CD8. A LLA madura, corresponde aos timócitos medulares, os quais expressam CD2, 

CD5 e CD35.   
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Dessa forma, a IFT baseia-se na reação antígeno-anticorpo, utilizando 

anticorpos monoclonais conjugados a fluorocromos como a ficoeritrina (PE), o 

isotiocianato de fluoresceína (FITC) e a aloficocianina (APC) na identificação dos 

diferentes marcadores celulares, os quais podem ser intracitoplasmáticos e/ou de 

superfície celular. Sugere-se um painel mínimo de combinações de anticorpos e 

fluorocromos para a imunofenotipagem, capaz de identificar e caracterizar as 

leucemias agudas com um número limitado de anticorpos4. Além disso, a citometria 

de fluxo é fundamental para a distinção entre leucemia linfóide aguda imatura (LLA) e 

leucemia mielóide aguda (LMA), subtipagem imunológica e predição de anormalidades 

biomoleculares cariotípicas, expressão de marcadores prognósticos, descoberta de 

moléculas potencialmente exploráveis como objetivo para imunoterapia (CD20, CD52, 

CD33), presença e quantificação do número de células na Doença Residual Mínima 

(DRM), avaliação de clonalidade de células B e células T, entre muitas outras 

características passíveis de identificação6.   

Os avanços da genética molecular e da citogenética têm aumentado a 

capacidade de detecção das alterações das células neoplásticas hematopoiéticas e 

de tumores sólidos, possibilitando, em muitos casos, o esclarecimento dos 

mecanismos responsáveis pela etiologia e patogênese das neoplasias. Além disso, 

tem permitido o mapeamento de vários genes envolvidos nos processos neoplásicos. 

A aplicação cada vez mais abrangente de técnicas de biologia molecular em análises 

clínicas pode ser resumida por meio do uso de três métodos cientificamente aprovados 

para este fim: Southern blotting, Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), e 

Hibridização “in situ” por Fluorescência (FISH). Sendo que, a citogenética 

convencional, imunofenotipagem, FISH e PCR são métodos usados para avaliar a 

DRM ou recaída de um paciente pós-transplante de medula óssea e os submetidos a 

tratamentos quimioterápicos6.   

Tratamento   

Os protocolos modernos para LLA consistem em quatro grandes fases, o que 

faz o tratamento ser prolongado, variando em um período de dois a três anos. Tais 

fases são: Indução da remissão, consolidação, prevenção da leucemia no sistema 

nervoso central (SNC) e manutenção da remissão. Na indução são utilizadas cerca de 

quatro drogas: corticóides, vincristine, L–asparaginase e daunoblastina. A variação da 

quantidade de drogas dá-se em virtude de que a terapia da leucemia seria curativa se 
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o tratamento precoce fosse o suficiente para erradicar as células malignas antes que 

se tornassem resistente as drogas, logo o tratamento tornou-se progressivamente 

mais intensivo, principalmente no que se diz respeito a pacientes com alto risco de 

recaída. A fase de consolidação é indicada para erradicar as células leucêmicas 

residuais, reconhecendo esta como a fase que fornece a melhoria dos resultados. A 

prevenção da recaída da leucemia no SNC é parte integral do tratamento curativo da 

LLA, normalmente, é realizada mediante o uso de quimioterapia intratecal e 

radioterapia de crânio, entretanto a radioterapia pode resultar em uma neurotoxicidade 

e eventualmente tumores cerebrais, especialmente em crianças mais jovens, logo, há 

uma substituição dessa modalidade de terapia por doses adicionais de quimioterapia 

intratecal e uma quimioterapia sistêmica mais intensiva para manutenção2.   

Como são administradas grandes doses de quimioterápicos e radioterápicos, 

pode ser utilizado o transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) como 

método para restaurar a produção de células normais do sangue7. Este pode ser 

dividido em três tipo, dependendo do doador das células progenitoras: Alogênico, 

Autólogo, Singênico8.   

    As células-tronco hematopoéticas periféricas (CTP) praticamente substituíram 

as de medula óssea (MO) como fonte de células-tronco nos transplantes autólogos e 

nos últimos anos é usada com maior freqüência nos alogênicos, particularmente no 

tratamento de doenças avançadas, isso deve-se ao fato de que a habilidade de 

mobilizar tais células do compartimento medular para a periferia utilizando 

quimioterapia ou fatores de crescimento hematopoiéticos o que possibilita a coleta de 

um número suficiente de CTP para a realização dos transplantes. Tem-se outra fonte, 

como o sangue de cordão umbilical que possuem células transplantáveis apesar de 

ser em número limitado9.   

  

Doença Residual Mínima    

Embora os avanços dos tratamentos das neoplasias hematológicas com 

transplante de medula óssea tenham sido significativos, a recaída da doença pós 

transplante permanece sendo uma objeção para o alcance da cura. Dessa maneira, 

faz-se necessário a utilização de métodos que possibilitem a detecção de células 

tumorais residuais ou recaídas precoces, mesmo quando não há manifestações 

clínicas, para que sejam empregados na tentativa de ajustar a terapêutica adequada 

o mais rápido possível12.    
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De acordo com os atuais protocolos de tratamentos, as crianças que 

apresentam LLA em 95% dos casos conseguem alcançar a remissão da doença, 

sendo que o diagnóstico é definido a partir de microscopia óptica apresentando menos 

de 5% de blastos na medula óssea. Entretanto, cerca de 25% destes pacientes ainda 

manifestam um quadro clínico de recaída, que na maioria das vezes, esta condição é 

dada por um clone idêntico ou relacionado ao que já se apresentava no diagnóstico. 

A avaliação da citoredução na medula óssea e no sangue periférico como resposta 

inicial ao tratamento demonstra um importante fator prognóstico que permite identificar 

a possibilidade de recaída de cada paciente, considerando-se que em crianças com 

LLA, os dados clínicos e laboratoriais convencionais que são usados para que se 

possa definir a estratificação dos tratamentos de acordo com os grupos de risco 

estabelecidos, deixam de detectar de 20 a 30% dos doentes que apesar de um bom 

prognóstico no início, recaem mesmo com tratamentos bem estabelecidos13.     

Tratando-se da remissão de neoplasias hematológicas, é preciso considerar 

que mesmo com reduções significativas da massa tumoral, da ordem de 3 logs, é 

possível ter em torno de 109 células tumorais no organismo. A quimioterapia é capaz 

de eliminar as células tumorais em frações do número total de células, isto é, elimina 

90%, 99% ou mesmo 99,99% das células. O limite de detecção clínica consiste em 

109 células, o que significa que com 108 células não seria notado, apesar da grande 

quantidade de células residuais. Logo, torna-se fundamental a aplicação de métodos 

mais sensíveis para que seja possível a detecção de um número menor de células, 

uma vez que, a doença residual é o limite mínimo de detecção de doença em pacientes 

em remissão clínica completa quando avaliados pelos métodos disponíveis12. Tal 

identificação pode ser dada por metodologias como citometria de fluxo, citogenética, 

FISH ou PCR14.    

Considerada uma metodologia mais sensível, a citometria de fluxo possibilita 

um diagnóstico de clones celulares a partir de antígenos de superfície, dessa forma, 

analisando as particularidades das células anômalas, torna-se passível de 

identificação sinais de clones residuais em uma massa tumoral de até 109 células, o 

que sugere uma DRM. A sensibilidade do método é maior do que as análises 

morfológicas e histopatológicas que apenas é capaz de detectar uma massa tumoral 

que apresente um valor mínimo de 1011 células. Em contrapartida, uma técnica mais 

especifica, mas com menor grau de sensibilidade é a citogenética convencional, uma 

vez que, detecta uma célula em cada 100 células, porém apenas se estiverem em fase 
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de metáfase, o que faz com que a determinação da DRM seja a partir do conhecimento 

prévio do crescimento celular adequado, assim como possíveis alterações que são 

primordiais para a detecção por essa ferramenta. FISH por sua vez, permite uma 

determinação precoce de alterações cromossômicas, o que direciona à um diagnóstico 

precedente de recaída. No caso da PCR, é imprescindível um acompanhamento 

sequencial na detecção de recaída, pois apesar de ser capaz de identificar 1 célula 

em 106, a técnica pode detectar células residuais que apresentem transcrições 

imaturas, podendo demorar anos até que possa se erradicar as mesmas14.   

  

Resultados   

   Não pertinente por se tratar de um trabalho de revisão bibliográfica.   

  

Considerações finais   

   Observando os atuais protocolos de tratamentos, é possível verificar que 

crianças com LLA tem alcançado a remissão da doença em grande parte dos casos o 

que é um excelente prognóstico, entretanto há uma porcentagem considerável de 

pacientes que por sua vez sofrem um quadro clínico de recaída, em virtude de técnicas 

sensíveis mas que não são capazes de detectar uma quantidade mínima de clones 

idênticos ou oriundos da primeira expressão. Sendo assim, faz-se necessário o 

aperfeiçoamento de estudos e novas técnicas para que se possa estabelecer um maior 

grau de sensibilidade e um diagnóstico mais preciso, evitando a doença residual 

mínima e alavancando os índices de cura.    
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