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Prefácio da 1ª edição

Existem poucos livros sobre a abordagem clínica do hemograma, e esse as-
sunto não é devidamente discutido na graduação. Durante o internato e a resi-
dência médica, várias gerações entram em diversos serviços hospitalares com as 
mesmas dificuldades na interpretação clínica do hemograma e ainda com muitos 
dos vícios da graduação: anemia microcítica é sinônimo de carência de ferro; ma-
crocítica é carência de B12 ou de folato ou dos dois; leucocitose ou é curada por 
algum antibiótico ou é uma leucemia; eosinofilia é igual à alergia ou a alguma pa-
rasitose; plaquetopenia é indicação de corticoterapia; pancitopenia é indicação 
irrevogável de mielograma e, às vezes, até biópsia de medula óssea; dependendo 
do seu valor, citopenias indicam inquestionável suporte hemoterápico. Anemia, 
leucocitose, eosinofilia, plaquetopenia e pancitopenia não são doenças, mas sim 
síndromes clínicas, guardiãs de numerosos diagnósticos!

Muitos médicos creem que a história clínica e os exames simples tornaram-se 
obsoletos pela revolução dos exames de ponta em imunologia, em citogenética, 
em biologia molecular e em radiologia. A verdade é que, mesmo com o avanço ex-
ponencial da Medicina, a arte do diagnóstico mantém-se a mesma desde tempos 
imemoriais. Os autores deste livro almejam que o leitor saiba aliar a história clínica 
detalhada com as vantagens que a interpretação do hemograma pode proporcio-
nar.

Em julho de 2015, a fase final da confecção desta obra se iniciou no Campus 
Itaperi, da Universidade Estadual do Ceará (UECE), a partir da realização de um 
evento denominado “Interpretação Clínica do Hemograma” junto com a Liga e 
com outros profissionais da área médica. A partir daí, foram estudados 98 casos 
reais oriundos de pacientes do Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira, do Hos-
pital Universitário Walter Cantídio e do Centro de Hematologia e Hemoterapia 
do Estado do Ceará, aos quais você terá acesso nas próximas páginas.

No transcorrer de um ano, vi a evolução de meus alunos colaboradores na 
abordagem dos casos aqui relacionados, e você, caro leitor, também poderá 
desfrutar dessa experiência ao ler o livro. Espero que, no final da última página, 
qualquer leitor seja capaz de perceber o quão mágico e inspirador pode ser se 
deparar com todas as possibilidades que um simples hemograma pode ensejar.

Desenvolver este material não seria possível sem a colaboração de todos. 
Uma boa leitura!

Herivaldo Ferreira da Silva
Doutor em Hematologia pela Universidade de Sāo Paulo

Professor de Semiologia e de Hematologia do Curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará

Preceptor do Internato e da Residência Médica do Hospital Geral César Cals de Oliveira

Médico do Serviço de Hematologia do Hospital Universitário Walter Cantídio

Médico hematologista do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Ceará 



Prefácio da 2ª edição

É com grande satisfação que o orientador, o colaborador e os membros da 
Liga de Oncologia e Hematologia da Universidade Estadual do Ceará (LOUECE) 
apresentam a segunda edição do livro “101 Casos em Hemogramas: Desafios Clí-
nicos Para o Médico.”

O texto redigido na segunda edição foi exaustivamente revisado, as respostas 
dos casos tiveram seus devidos acréscimos, com o intuito de ampliar a discussão 
clínica das doenças apresentadas. Todos os autores e colaboradores dedicaram 
a seus textos muita seriedade e competência.

Os casos clínicos e suas respostas de cada caso foram revistos para torná-los 
mais claros. Além disso, houve a adição de mais dois novos: “O estranho caso da 
mulher de sangue azul” e “Retrospectiva”. A primeira edição tornou uma tarefa 
árdua em uma agradável leitura e a segunda edição está ainda melhor, enrique-
cendo o aprendizado.

Acreditamos que a segunda edição deste livro seja útil a todos os estudantes 
da área de saúde e aos médicos, que fizeram sua formação especializada, mas 
não podem esquecer a medicina como um todo, ampliando e modernizando 
continuamente seus conhecimentos.

A segunda edição não seria possível sem a colaboração de todos e da Editora 
Sanar, mais um resultado de todo o trabalho em conjunto. Nós agradecemos à 
editora pela ideia em melhorar o conteúdo dessa nova edição. Uma boa leitura!

Herivaldo Ferreira da Silva
Doutor em Hematologia pela Universidade de Sāo Paulo

Professor de Semiologia e de Hematologia do Curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará

Preceptor do Internato e da Residência Médica do Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira

Médico do Serviço de Hematologia do Hospital Universitário Walter Cantídio- Universidade Federal do Ceará

Médico hematologista do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Ceará 



Apresentação

A Liga de Oncologia e Hematologia da Universidade Estadual do Ceará (LOU-
ECE) foi concebida em 2005, com o nome de Liga de Oncologia da UECE, sob a 
orientação do Professor Dr. Antônio Wilson Vasconcelos, patologista e professor 
da UECE, falecido em 2015, deixando eternas lembranças aos alunos. Eram de-
senvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão em encontros e práticas 
no Campus do Itaperi e no Instituto do Câncer do Ceará.

Com o falecimento de nosso orientador, tornou-se necessário alguém que 
alavancasse novamente as atividades da liga, surgiu, então, como possibilida-
de o Dr. Herivaldo Ferreira da Silva, hematologista e professor de Medicina da 
UECE. O convite  foi realizado para a orientação da liga, o qual foi aceito. Assim, 
iniciou-se a inclusão do estudo da Hematologia às atividades da Liga.

Foram diversas mudanças, incluindo atividades de ensino e pesquisa nos 
espaços do Hospital Geral César Cals de Oliveira e do Centro de Hematologia e 
Hemoterapia do Ceará (HEMOCE). Desde então, o Dr. Herivaldo nos acompanha 
com toda atenção e esmero, instigando nosso aprendizado à boa prática huma-
na e científica da Medicina.

Desde o princípio, em 2015, ele propôs o desafio de escrevermos um livro 
de interpretação clínica do hemograma para acadêmicos e médicos, que viria 
a contar com a colaboração da Editora Sanar para o lançamento nacional do li-
vro “101 Hemogramas: Desafios Clínicos para o Médico”.  A produção de grande 
aprendizado para os alunos, os quais escreveram os casos a partir de relatos 
verídicos, elaborados e incrementados com o auxílio do Dr. Herivaldo em diver-
sos encontros no HEMOCE. Não se imaginava a repercussão que o livro teria no 
território nacional. 

Dando continuidade à parceria com a Editora Sanar, fomos propostos a pro-
duzir mais outro livro de grande relevância para a prática médica: “Mapas men-
tais em antibióticos”. O título aborda as importantes questões das infecções 
pelos micro-organismos e a resistência aos antibióticos que eles vêm desen-
volvendo, sendo, então, esquematizado de forma a contextualizar cada um dos 
fármacos mais utilizados atualmente, acompanhados de mapas mentais para 
consulta rápida.



Em mais uma produção junto à Editora Sanar, a LOUECE lançou o livro “He-
mograma: um guia prático”. O hemograma é o exame complementar mais re-
quisitado na prática médica, e a abordagem etiológica e diagnóstica sobre suas 
principais alterações e aspectos são de grande valia na apreciação do exame. 
Essa ferramenta laboratorial tem grande relevância diagnóstica, bem como 
para controle evolutivo e acompanhamento. Dessa forma, foram esquematiza-
dos figuras, quadros e fluxogramas, os quais fornecem orientações rápidas e 
práticas aos estudantes e aos profissionais.

Contando agora com mais uma produção junto à Editora Sanar, a LOUECE 
apresenta a segunda edição do livro “101 Casos em Hemogramas: Desafios Clí-
nicos para o Médico”. Em virtude da grande repercussão nacional da primeira 
edição, a LOUECE traz agora uma abordagem mais completa e detalhada dos 
temas contidos na primeira edição do livro, enfatizando os aspectos clínicos e 
fisiopatológicos das doenças. 

Esse projeto é um  trabalho conjunto da LOUECE com seus orientadores, Dr. 
Herivaldo Ferreira da Silva e Dr. Deivide de Sousa Oliveira. Ainda, teve a contri-
buição de alunos dos mais variados semestres do curso de Medicina da UECE, e 
é imensurável a aprendizagem que os alunos tiveram nesse decorrer. 

Liga de Oncologia e Hematologia da UECE



Homenagens

In Memoriam

Quando Dr. Herivaldo falou comigo sobre a ideia de fazer um livro de hemo-
gramas, como um livro de desafios e respostas, lá pelos idos de 2014, pensei, 
inicialmente, que seria uma tarefa quase impossível, tendo em vista que ele 
desejava fazer mais de cem casos, com questões e explicações. Conseguimos 
fazer junto com a Liga de Onco-Hematologia da Universidade Estadual do Ce-
ará (LOUECE). Nos últimos anos, lançamos mais alguns livros, tanto na área da 
Hematologia quanto na de antibioticoterapia.

Acompanhei Dr. Herivaldo por muitos anos, desde quando ainda estava no 
terceiro semestre do curso de Medicina da UECE. Desde então, tenho acompa-
nhado muitos de seus passos em sua rotina frenética. O dia dele durava mais 
de 24 h certamente! Por entre todas as coisas que ele tinha de fazer, dar aulas 
e preparar próximos livros foram umas das coisas que mais o causavam satis-
fação. Além de um ótimo professor e mestre, um pai e esposo maravilhoso, um 
homem devotado ao bem de sua família! Sempre ético e dedicado ao seu servi-
ço, Dr. Herivaldo era sinônimo de trabalho.

É com extremo pesar que temos de noticiar aos leitores dessa obra que o 
grande mestre dela partiu do mundo humano; no entanto, devemos ressaltar 
que pessoas como ele não se firmam nos limites do mortal, do “morrível”; Dr. 
Herivaldo é imortal! Imortal em nós que o conhecemos e em vocês que o leem e 
o lerão, porque a obra dele será duradoura, quiçá eterna.

O que podemos dizer é apenas um singelo obrigado por tudo que apren-
demos e tudo o que criamos juntos ao senhor. Sua vida se eterniza em nossas 
mentes e nessas páginas que ora serão lidas.

Deivide de Sousa Oliveira



Homenagem póstuma ao Dr. Herivaldo Ferreira da Silva

À primeira vista, quando um aluno tivesse uma amostra de conhecimento do 
Dr. Herivaldo, fosse na sala de aula da UECE, nas reuniões noturnas no HEMO-
CE, ou nos corredores do César Cals, era perceptível a aura honrosa de grande 
intelectualidade, em sua calma e atrapalhada fala. Porém, no pouco tempo de 
convivência, mesmo em um só encontro, ficavam claros os seus ensinamentos.

Ilustrava com todo cuidado as doenças do sangue, de forma acessível para 
aqueles que tiveram seu primeiro contato da Hematologia com ele. Instigava 
bastante o conhecimento daqueles alunos que já tinham certa base clínica, fa-
zia pensar em diversas hipóteses, questionava todos seus aspectos. Não havia 
erros quando se aprendia em cada explicação que ele dava para cada pensa-
mento posto, sempre demonstrava o que havia de mais relevante em cada caso. 

Indo além do que muitos profissionais encaram como um trabalho técnico-
-científico, ele trazia em questão a realidade do paciente, não dispensava as 
observações sobre a vida difícil do paciente. Intervia com toda minúcia e zelo, 
lembrava cada um deles, ensinava a se ter empatia. Aliás, tinha consideração 
com todos seus alunos, prezando por cada momento de aprendizado com eles. 
Dr. Herivaldo era sem dúvidas equivalente à palavra competência, não somente 
por seu conhecimento, mas por sua atitude cuidadora.

Apesar da grande saudade que ele deixa conosco, teremos sempre em men-
te um pouco do que nos ensinou, especialmente ao caro leitor, que tem em suas 
mãos o livro do 101 Hemogramas, a concretização do seu sonho de vida, se eter-
nizando nessas páginas suas palavras. Era um incrível professor, com grande 
amor ao seu trabalho, uma pessoa extraordinária. Só temos a agradecer tudo 
que ele pôde compartilhar conosco, dos ensinamentos que ele deixou.

Liga de Oncologia e Hematologia
da Universidade Estadual do Ceará



Sobre a leitura deste livro

O hemograma é um dos exames complementares mais solicitados da prá-
tica médica, tendo grande relevância por apresentar um vislumbre do quadro 
do paciente, o que auxilia no diagnóstico mais certeiro. A dificuldade de sua 
interpretação tem raiz ao nível da graduação, quando o contato dos estudantes 
com os parâmetros hematimétricos é muito tímido. Isso afeta tanto o raciocínio 
clínico quanto a compreensão das alterações do hemograma, importantes para 
elucidar a enfermidade do paciente.

Sob essa perspectiva, foi lançado em 2015 a primeira edição desse livro, con-
tendo 99 desafios clínicos, acompanhados de hemogramas que, juntamente 
com o quadro apresentado pelo caso, continham as peças para o entendimento 
completo da apresentação de cada paciente. Ao final de cada caso, perguntas 
norteadoras direcionavam os vários aspectos para os quais se deve atentar, e 
as respostas ao final apresentavam as resoluções para as perguntas, além de 
abordar as condutas terapêuticas, de forma sucinta e clara.

Nessa nova edição, o relançamento do livro não se centra na mera adição 
de dois casos à edição anterior, mas uma repaginação das respostas ao final 
do livro. Agora, a maioria das doenças são abordadas de forma mais completa, 
resumindo os aspectos clínicos e fisiopatológicos das doenças, além de falar 
sobre o diagnóstico e a terapia.

Pode-se falar que é um livro de abordagem abrangente, por não só conter 
casos que aprofundem a Hematologia, mas também a Medicina Interna, de for-
ma que instiga a curiosidade em procurar sobre as doenças apresentadas.

Daniel Girão Britto
Graduando do Curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará

Membro da Liga de Oncologia e Hematologia da UECE

Para mais conteúdos em 
hemograma, confira o SanarFlix!

sanarflix.com.br



Sumário

Prefácio (1ª edição) _____________________________________________ 8
Prefácio (2ª edição) _____________________________________________ 9
Apresentação _________________________________________________ 11
Homenagens _________________________________________________ 13
Sobre a leitura deste livro _______________________________________ 15
Hemograma Referência _________________________________________17
Siglas Usadas _________________________________________________19

01 O mal do interno ___________________________________________ 28

02 Do corte às plaquetas _______________________________________ 30

03 Três vacinas para três sinais __________________________________ 32

04 O estranho caso do Sr. Addison Biermer ________________________ 34

05 Algo a sempre se pensar _____________________________________ 36

06 Águas paradas não movem moinhos ___________________________ 38

07 Entre perdas e ganhos _______________________________________ 40

08 Mega dieta ________________________________________________ 42

09 Idosa dengosa _____________________________________________ 44

10 Tem infecção? ______________________________________________ 46

11 Foi-se o tempo ______________________________________________ 48

12 Artralgia não reumatológica __________________________________ 50

13 Um jovem carente __________________________________________ 52

14 Cinderela do abdome ________________________________________ 54

15 Uma família premiada _______________________________________ 56



16 Da Geriatria à Hematologia ___________________________________ 58

17 Cadê minha virose? _________________________________________ 60

18 Perna ansiosa ______________________________________________ 62

19 Assim como o vinho _________________________________________ 64

20 As horas de ouro ___________________________________________ 66

21 Quanto mais alto, maior a queda ______________________________ 68

22 Anemia da ginecologista _____________________________________ 70

23 Aranhas gástricas___________________________________________ 72

24 Típica atipia _______________________________________________ 74

25 Dias febris_________________________________________________ 76

26 As mil e uma hemoglobinas __________________________________ 78

27 α ou β? ___________________________________________________ 80

28 Escleras azuis, sangue pálido _________________________________ 82

29 Palidez à portuguesa ________________________________________ 84

30 Olhar suspeito _____________________________________________ 86

31 Efeito borboleta ____________________________________________ 88

32 A vegana engana ___________________________________________ 90

33 Sem delongas _____________________________________________ 92

34 Time reserva ______________________________________________ 94

35 Linfocitose na Terceira Idade _________________________________ 96

36 Preste atenção na prescrição _________________________________ 98

37 Calazar ou não calazar?  Eis a questão! _________________________ 100

38 Te inibe! _________________________________________________ 102

39 As sete perdas ____________________________________________ 104

40 A valva esquisita __________________________________________ 106



41 Eliminando infecção _______________________________________ 108

42 Nem de nenos, nem “DMARD” _______________________________ 110

43 Nos menores frascos, os piores venenos  _______________________ 112

44 Picacismo _______________________________________________ 114

45 Trama plaquetária _________________________________________ 116

46 Púrpura anêmica __________________________________________ 118

47 Entre gastrites e quedas ____________________________________ 120

48 Invasores siderais _________________________________________ 122

49 A nociva rebelde __________________________________________ 124

50 Caso alfa ________________________________________________ 126

51 O triunvirato ______________________________________________ 128

52 Como diria Hobbes ________________________________________ 130

53 Fantástica hemólise _______________________________________ 132

54 “Dengue” esquisita ________________________________________ 134

55 Vestido escarlate __________________________________________ 136

56 Sangue lento _____________________________________________ 138

57 Um prurido não clássico ____________________________________ 140

58 Faça o seu julgamento _____________________________________ 142

59 Uma ligação com a infecto __________________________________ 146

60 Basta estar no Ceará _______________________________________ 148

61 Jovem tensão _____________________________________________ 150

62 Parece, mas não é! _________________________________________ 152

63 Uma bagagem febril _______________________________________ 156

64 Sopa de aveia ____________________________________________ 158

65 Chagas aberto, coração “Ferido” _____________________________ 160



66 Oceano de plaquetas _______________________________________ 162

67 Hemorragia multinacional __________________________________ 164

68 Maquinaria da dor _________________________________________ 166

69 RO-HO __________________________________________________ 168

70 Anéis e pérolas ____________________________________________ 170

71 Manto de linfócitos _________________________________________ 172

72 MMA ____________________________________________________ 174

73 Males do Mediterrâneo _____________________________________ 176

74 Uma combinação infrutífera _________________________________ 178

75 Ele não se safou... _________________________________________ 180

76 Três em um _______________________________________________ 182

77 Uma anemia complexa _____________________________________ 184

78 Quiromancia _____________________________________________ 186

79 Nem sempre é tuberculose? _________________________________ 188

80 Esquerda ou Droit? ________________________________________ 190

81 “AVC” febril _______________________________________________ 192

82 Positividades negativas _____________________________________ 194

83 O enigma africano _________________________________________ 196

84 Esquisitos inimigos ________________________________________ 198

85 O ocaso das hemácias ______________________________________ 200

86 Quente ou frio? ___________________________________________ 202

87 Combinando o teste _______________________________________ 204

88 “Chorando se foi” _________________________________________ 206

89 Duas hemoglobinas para uma mãe ___________________________ 208

90 Sangue azul ______________________________________________ 210



91 π = 3,1415… ______________________________________________ 212

92 Através do nada ___________________________________________ 214

93 O mistério das plaquetas ___________________________________ 216

94 Nem tudo são flores _______________________________________ 218

95 Síndrome de Estocolmo ____________________________________ 220

96 Mosquito dá em nada!______________________________________ 222

97 Le Festin du Macrophage ____________________________________ 224

98 Não tão normal ___________________________________________ 226

99 O último desafio __________________________________________ 228

100 O estranho caso da mulher do sangue azul ____________________ 230

101 Retrospectiva ____________________________________________ 232

Respostas ___________________________________________________234
Referências __________________________________________________308
Anotações ___________________________________________________ 311



CASO

h
e
m
o
g
r
a
m
a

28

Apresentação do caso clínico

Interno de Medicina, 24 anos, procurou preceptor com queixa de não conseguir 
estudar à noite por dificuldade de concentração e, às vezes, sonolência. Há cinco 
anos, alterou dieta por opção familiar, não fazendo ingestão de carne vermelha. An-
tecedentes: sem história prévia de sangramento evidente, negou tabagismo, etilis-
mo, uso de medicamentos e de drogas ilícitas. O estudante não referia alterações do 
hábito intestinal e do apetite. Ao exame físico, apresentava apenas discreta palidez.

1. Quais as principais alterações encontradas no hemograma?
2. Com os dados clínicos acima e as alterações do hemograma, que hipóteses 

diagnósticas devem ser lembradas? 
3. Paciente com LDH e contagem de reticulócitos normais. Diante disso, que 

exames devem ser solicitados para esclarecimento diagnóstico da anemia?
4. Qual abordagem terapêutica deve ser instituída?

QUESTÕES PARA ORIENTAR A DISCUSSÃO

?

01

O mal do interno
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Eritrograma
Hemácias 5,6 milhões/mm³

Hemoglobina 12,1 g/dL

Hematócrito 39,4 %

VCM 70,3 fL

HCM 21,7 pg

CHCM 30,8 g/dL

RDW 14,8 %

Leucograma
% /mm³

Leucócitos 6100

Neutrófilos 67 4087

Promielócitos 0 0

Mielócitos 0 0

Metamielócitos 0 0

Bastões 2 122

Segmentados 65 3965

Eosinófilos 1 61

Basófilos 1 61

Linfócitos 22 1342

Monócitos 9 549

Blastos 0 0

Plaquetograma
Plaquetas 241800 /mm³

Obs.:
MICROCITOSE. HIPOCROMIA.
NEUTRÓFILOS SEM SINAIS DEGENERATIVOS. LINFÓCITOS SEM 
ATIPIA.
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02

Do corte às plaquetas

Apresentação do caso clínico

Mulher, 36 anos, com diagnóstico de plaquetopenia imune há três anos. Rea-
lizou vários exames laboratoriais; afastou-se LES e SAF. Abordagens terapêuticas 
já realizadas: corticosteroides, imunoglobulina humana, azatioprina, vincristina 
e dapsona. A paciente não adquiriu perfil cirúrgico adequadamente. Após trans-
fusões de plaquetas e otimização da imunossupressão, uma conduta terapêuti-
ca foi realizada. 

1. Que medida terapêutica foi realizada?

2. Que achado no hemograma pode se esperar do paciente que realizou a me-

dida terapêutica da questão 1?

3. Antes da medida terapêutica da questão 1, o paciente deve realizar imuni-

zação para que agentes infecciosos?

QUESTÕES PARA ORIENTAR A DISCUSSÃO

?
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Eritrograma
Hemácias 3,4 milhões/mm³

Hemoglobina 10,8 g/dL

Hematócrito 30,9 %

VCM 89,7 fL

HCM 31,4 pg

CHCM 35,0 g/dL

RDW 14,8 %

Leucograma
% /mm³

Leucócitos 8950

Neutrófilos 52 4654

Promielócitos 0 0

Mielócitos 0 0

Metamielócitos 0 0

Bastões 0 0

Segmentados 52 4654

Eosinófilos 5 447

Basófilos 2 179

Linfócitos 30 2686

Monócitos 11 984

Blastos 0 0

Plaquetograma
Plaquetas 14600 /mm³

Obs.:
DISCRETA POLICROMASIA, PRESENÇA DE MACRÓCI-
TOS, CORPÚSCULOS DE HOWELL-JOLLY, PONTILHA-
DO BASOFÍLICO, PRESENÇA DE MACROPLAQUETAS.
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Três vacinas para três sinais

Apresentação do caso clínico

Mulher, 24 anos, há quatro dias referia cefaleia holocraniana de moderada inten-
sidade, associada a náuseas, vômitos persistentes e febre (38,5ºC), sem calafrios. 
Fez o uso de analgésicos, antitérmicos e antieméticos, mas sem melhora. Ao exa-
me físico, apresentava-se orientada, com semblante de dor, taquipneica, afebril, 
anictérica e pálida (+1/+4). Neurológico: paciente orientada no tempo e no espaço e 
com sinais de irritação meníngea (sinais de Brudzinski, Kernig e Lasègue positivos).

1. Quais são as alterações no hemograma da paciente?

2. Qual a principal hipótese diagnóstica? 

3. Que exames confirmariam o diagnóstico?

QUESTÕES PARA ORIENTAR A DISCUSSÃO

?

03
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Eritrograma
Hemácias 3,5 milhões/mm³

Hemoglobina 10,9 g/dL

Hematócrito 32,8 %

VCM 92,9 fL

HCM 30,8 pg

CHCM 33,2 g/dL

RDW 14,1 %

Leucograma
% /mm³

Leucócitos 16200

Neutrófilos 82 13284

Promielócitos 0 0

Mielócitos 0 0

Metamielócitos 0 0

Bastões 1 162

Segmentados 81 13122

Eosinófilos 1 162

Basófilos 0 0

Linfócitos 8 1296

Monócitos 9 1458

Blastos 0 0

Plaquetograma
Plaquetas 377000 /mm³

Obs.:
ANISOCROMIA.
LINFÓCITOS SEM ATIPIAS.
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O estranho caso  

do Sr. Addison Biermer

Apresentação do caso clínico

Homem, 90 anos, comerciante aposentado, branco, há dois meses com adi-
namia progressiva, parestesia de membros inferiores e perda de peso de 2,0 kg 
nesse mesmo período, motivos pelos quais procurou a UPA. Realizou hemogra-
ma que revelou alterações, sendo encaminhado a um centro de referência em 
Hematologia. Negou tabagismo e etilismo. Ao exame físico, apresentava palidez 
(+2/+4) e icterícia (+1/+4). Exames complementares: Bilirrubina total: 3,2mg/dL 
(BD=1,1 e BI=2,1). T4 livre e TSH normais. LDH=1.208 U/L.

1. Quais as alterações do hemograma?

2. Quais as principais hipóteses diagnósticas?

3. Que outros exames complementares seriam úteis para a confirmação 

diagnóstica, sabendo que a dosagem sérica de B12 está reduzida?

QUESTÕES PARA ORIENTAR A DISCUSSÃO

?

04
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Eritrograma
Hemácias 1,7 milhões/mm³

Hemoglobina 6,1 g/dL

Hematócrito 19,5 %

VCM 109,1 fL

HCM 34,4 pg

CHCM 31,5 g/dL

RDW 25,5 %

Leucograma
% /mm³

Leucócitos 2820

Neutrófilos 34,2 964

Promielócitos 0 0

Mielócitos 0 0

Metamielócitos 0 0

Bastões 0 0

Segmentados 34,2 964

Eosinófilos 2,0 56

Basófilos 0,5 14

Linfócitos 60,2 1699

Monócitos 3,1 87

Plaquetograma
Plaquetas 76000 /mm³

Obs.:

HEMÁCIAS MACROCÍTICAS: 34,1%. 
HEMÁCIAS MICROCÍTICAS: 7,1%.  
HEMÁCIAS HIPOCROMICAS: 8,6%. 
ANISOCITOSE. ANISOCROMIA. POIQUILOCITOSE.
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Algo a sempre se pensar

Apresentação do caso clínico

Homem, 43 anos, procurou a Emergência por apresentar dor abdominal di-
fusa, sem náuseas e vômitos, há aproximadamente 12 horas. Ao exame físico, 
apresentava sinais de irritação peritoneal.

1. Quais as principais alterações do hemograma?

2. Estamos diante de um quadro de abdome agudo: que hipóteses diagnós-

ticas podemos formular?

3. Nas últimas três horas, paciente relata que a dor migrou para o quadran-

te inferior direito do abdome. Foi realizado USG abdominal que confir-

mou a principal hipótese diagnóstica. Qual a etiologia mais provável do 

abdome agudo desse paciente? 

QUESTÕES PARA ORIENTAR A DISCUSSÃO

?

05
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Eritrograma
Hemácias 5,2 milhões/mm³

Hemoglobina 15,3 g/dL

Hematócrito 45,9 %

VCM 87,8 fL

HCM 29,3 pg

CHCM 33,3 g/dL

RDW 12,6 %

Leucograma
% /mm³

Leucócitos 16880

Neutrófilos 90 15192

Promielócitos 0 0

Mielócitos 0 0

Metamielócitos 0 0

Bastões 2 338

Segmentados 88 14854

Eosinófilos 0 0

Basófilos 0 0

Linfócitos 6 1013

Monócitos 4 675

Blastos 0 0

Plaquetograma
Plaquetas 279000 /mm³

Obs.:  HEMÁCIAS MORFOLOGICAMENTE NORMAIS.


