
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DAS LEUCEMIAS MIELOIDES AGUDAS
Geovana de Cassia Malimpensa¹, Cristiane Aparecida Ferino Minhoni¹

¹Centro Universitário Central Paulista - UNICEP

Introdução 
As leucemias são um grupo de neoplasias hematológicas, 

que ocorrem na medula óssea e/ou nos tecidos linfoides, 

caracterizadas pela proliferação descontrolada e anormal das 

células hematopoieticas. 

Diversos fatores, como substâncias químicas, o vírus HTLV-1, 

e síndromes genéticas e hematológicas prévias, podem levar 

a uma proliferação descontrolada, pois causam alterações 

genéticas que acarretam na expansão clonal de uma 

célula-tronco hematopoietica (Fig. 1). 

Desenvolvimento

Leucemias Agudas:

● Identificação laboratorial → critério 

OMS: presença de mais de 20% 

de blastos do total de células na 

medula óssea (Fig. 3)

● Doenças de progressão muito 

rápida e muito agressivas ao 

paciente

Diagnóstico das LMAs

● Aspectos clínicos

● Análises laboratoriais: citomorfologia (hemograma, mielograma) (Fig. 4), 

citoquímica (Fig. 5), imunofenotipagem, citogenética (Fig. 5), biologia 

molecular

Leucemias Mieloides Agudas (LMAs)

● Tipo de leucemias agudas mais prevalentes (40%)

● Adultos → 80% dos casos;  início - 30 anos; pico - 60 e 65 anos

● Classificação FAB - morfologia celular → 7 subtipos: LMA M0 a LMA M7

Fig. 2. Acúmulo de células 
imaturas no sangue 
decorrente de uma 

leucemia (Richet, 2020).

Fig. 1. Classificação das leucemias.

A proliferação anormal do clone na medula prejudica a 

hematopoese, causando neutropenia, anemia eplaquetopenia 

(Fig. 2).

● Maioria das LMAs são causadas por 

alterações cromossômicas → análises 

citogenéticas e moleculares (Fig. 6) → 

diagnóstico mais preciso, prognóstico e 

terapia adequados para cada subtipo 

de LMA

Fig. 4. Blasto mieloide com bastão 
de Auer (Brainly, 2021).

Fig. 5. Citoquímica (mieloperoxidase) positiva 
em blastos e bastões de Auer (ACT, 2010).

Fig. 6. Técnica citogenética de FISH evidenciando alteração 
cromossômica em LMA M3 (Sagrillo et al., 2005).

Fig. 3. Blastos em leucemias agudas 
(Malvezzi, 2011).
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Objetivo
Revisar as características das leucemias 

mieloides agudas e discutir o diagnóstico 

laboratorial das mesmas. 

Metodologia
● Revisão de literatura

● Levantamento bibliográfico em livros e 

artigos científicos - Google Scholar e Scielo
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