
Legenda
WBC: leucócitos totais; RBC: eritrócitos; HGB: 
concentração de hemoglobina; HCT: hematócrito; MCV: 
volume corpuscular médio; MCH: hemoglobina corpuscular 
média; MCHC: concentração de hemoglobina corpuscular 
média; PLT: contagem de plaquetas; MPV: volume 
plaquetário médio; RETIC: contagem de reticulócitos; CHr: 
concentração de hemoglobina dos reticulócitos; LUC: 
células não coradas. No diferencial de leucócitos: % 
(valores relativos) e # (valores absolutos).

Descrição do esfregaço
Série vermelha: sem anormalidades morfológicas
Série branca: sem anormalidades morfológicas
Série plaquetária: sem anormalidades morfológicas



Caso clínico:

Paciente do sexo feminino, 46 anos, previamente hígida, que em exame de rotina apresenta 
alteração no hemograma. Nega antecedentes de infecções de repetição. Se recorda que na 
família do pai, vários primos apresentam “redução da defesa”. Exame físico normal. 

Em relação ao hemograma e à história clínica, é correto afirmar que:

1. O caso exige avaliação hematológica pela possibilidade significativa de diagnóstico de 
leucemia aguda

2. O dado da anamnese sobre a recorrência familiar de “redução da defesa” deve ser ignorado 
pelo médico sob pena de confundir a investigação mais adequada

3. Diante da magnitude da neutropenia, e do risco de infecções decorrente desta alteração, a 
informação de ausência de infecções de repetição deve ser confirmada através de CT de 
tórax, para investigação de lesões pulmonares residuais.

4. A investigação da paciente deve incluir sorologias para hepatites e HIV, pesquisa de 
doenças auto-imunes, além da avaliação dos hemogramas de familiares



Opção correta: 4

Feedback: 

Descrição sistematizada do hemograma: hemograma completo mostrando leucopenia às custas de 
neutropenia, sem outras alterações quantitivas ou qualitativas.

Interpretação: uma vez confirmadas em novo hemograma (as neutropenias estão frequentemente 
associadas a causas transitórias como infecções virais), o diagnóstico diferencial das 
neutropenias isoladas inclui neutropenias reacionais à presença de infecções virais 
crônicas (hepatites e HIV), colagenoses (LES e artrite reumatóide), neutropenias familiares 
e neutropenia crônica idiopática (NCI). A magnitude da neutropenia na NCI é de leve a 
moderada, não representando risco iminente ao paciente. Nenhuma destas condições está 
associada a risco aumentado de transformação maligna para leucemia aguda. O risco 
infeccioso é diretamente relacionado à contagem sendo elevado abaixo de 500 
neutrófilos/mcl, e muito elevado abaixo de 100/mcl. O hemograma não apresenta 
alterações específicas, e a avaliação da medula óssea não é normalmente indicada, exceto 
nas formas mais graves, já que a neutropenia crônica grave congênita está sim associada 
à transformação maligna. A HD para o presente caso é de neutropenia familiar.

. 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3

