
nome idade

entidade nº beneficiário

informação clínica data

linfócitos

  Populações linfocitárias T (CD4 e CD8),  
B e NK, quantificação, citometria de fluxo

  Populações linfocitárias T (CD4 e CD8), 
quantificação, citometria de fluxo

  Populações linfocitárias B (CD5 e cadeias  
leves kappa e lambda), quantificação, 
citometria de fluxo

  Populações linfocitárias T (receptor da célula 
T alfa/beta e gama/delta), quantificação, 
citometria de fluxo

   Populações linfocitárias T (CD4 e CD8)  
em Lavados Bronco-Alveolares, quantificação 
citometria de fluxo

  Populações linfocitárias T (CD4 e CD8) e 
populações leucocitárias em Lavados  
Bronco-Alveolares, quantificação, citometria 
de fluxo

   Células T (CD4 ou CD8) de memória e virgens, 
quantificação, citometria de fluxo, cada

  Células B de memória, quantificação,  
citometria de fluxo

  Imunodeficiências primárias, estudo inicial, 
citometria de fluxo

gânglios e líquidos biológicos  
(líquido ascítico, líquido pleural…)

  Populações linfocitárias T (CD4 e CD8), 
quantificação citometria de fluxo

  Populações linfocitárias T (CD4 e CD8)  
e populações leucocitárias, quantificação  
por citometria de fluxo

  Linfócito B - pesquisa de clonalidade

  Quantificação e caracterização  
do perfil fenotípico dos linfócitos B,  
estudo inicial

  Quantificação e caracterização  
do perfil fenotípico dos linfócitos B,  
estudo complementar

  Pesquisa de linfoma de Hodgkin

  Pesquisa de células não hematológicas

dados hematológicos              Hemoglobina =                    g/dL     Leucócitos =                    x103/ l     Linfócitos =                    %     Plaqueta =                    x103/ l

amostra    Sangue Periférico            Medula Óssea       Aspirado Gânglio         Lav. Bronco-Alv.           Líq. Ascítico            Líq. Pleural

Outra:

pedido de determinações analíticas por citometria de fluxo

outras análises

Outros pedidos (por favor contactar o laboratório)

linfomas
Patologia B

  SLP B, quantificação e caracterização do perfil 
fenotípico dos linfócitos B, estudo inicial, 
citometria de fluxo

  SLP B, quantificação e caracterização  
do perfil fenotípico dos linfócitos B,  
estudo complementar, citometria de fluxo

Patologia T e NK

  SLP T ou NK, quantificação e caracterização  
do perfil fenotípico dos linfócitos T ou NK, 
estudo inicial

  SLP T ou NK, quantificação e caracterização  
do perfil fenotípico dos linfóciTOS T ou NK, 
estudo complementar

leucemias

  Leucemias agudas,  quantificação e 
caracterização do perfil fenotípico das células 
blásticas, estudo inicial

  Leucemias agudas,  quantificação e 
caracterização do perfil fenotípico das células 
blásticas, estudo subsequente

mieloma múltiplo  
e outras doenças de plasmócitos

  Pesquisa da presença de plasmócitos 
patológicos

  Caracterização do perfil fenotípico  
dos plasmócitos

síndromas mielodisplásicas e 
neoplasias mieloproliferativas

  SMD e mieloproliferativos, caracterização 
fenotípica do perfil maturativo e quantificação 
das cél. Blásticas

 
neutrófilos e monócitos

  Capacidade fagocítica dos neutrófilos  
e monócitos por citometria de fluxo

  Capacidade oxidativa dos neutrófilos e 
monócitos, avaliação, citometria de fluxo

plaquetas

  Plaquetas, fenotipagem de antigénios 
plaquetários, cada antigénio, citometria de fluxo

  Plaquetas, quantificação de glicoproteínas 
plaquetárias, cada glicoproteína, citometria  
de fluxo

hlab27

  HLA B27, avaliação da expressão,  
citometria de fluxo

hemoglobinúria  
paroxistica nocturna

  Hemoglobinúria Paroxística Nocturna,  
estudo inicial

  Hemoglobinúria Paroxística Nocturna,  
estudo complementar

hemorragia feto-materna

  Eritrócitos fetais (hemoglobina F),  
quantificação, citometria de fluxo

alergias

  Desgranulação de basófilos, avaliação da  
resposta a alergéneos, citometria de fluxo

  Autorizo, caso necessário para esclarecimento 
do diagnóstico, a realização de marcadores 
adicionais.
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