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ESTRUTURA E NORMAS GERAIS DA DISCIPLINA 
A disciplina de Patologia Clínica II é estruturada em três módulos de 45 horas cada um: 

Hematologia, Bioquímica e Sorologia que são ministrados separadamente sob forma de rodízio 

entre as turmas. 

 

I. OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GERAIS 
Ao término da disciplina de Patologia Clínica II, o aluno deverá ter adquirido conhecimentos e 

habilidades específicas de laboratório aplicadas à clínica de acordo com as competências 

esperadas para um médico geral.  

 

01. Compreender a importância da Patologia Clínica na formação do médico e seu lugar no 

curso de graduação, no serviço público de saúde e na medicina privada em seus diferentes 

níveis de atenção à saúde. 

 

02. Conhecer terminologias, conceitos, princípios e técnicas de laboratório. 

 

03. Desenvolver atitudes positivas em relação ao laboratório, não somente durante o curso de 

graduação, mas também na sua vida de futuro médico.  

 

04. Compreender causas de erros e as limitações inerentes aos métodos, técnicas e resultados 

dos exames de laboratório. 

 

05. Adquirir conhecimentos e preparo para indicar, solicitar e especificar corretamente os 

pedidos de exame de laboratório em bases clínicas racionais. 

 

06. Conhecer os valores de referência dos exames de laboratório mais comuns na prática 

médica. 

 

07. Correlacionar os resultados dos exames com os sinais e sintomas obtidos pela anamnese e 

o exame clínico do paciente.  



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Os objetivos específicos serão discutidos e construídos com cada uma das turmas, no início de 

cada um dos módulos, norteados pela premissa de que, após concluir a disciplina de Patologia 

Clínica II o aluno deverá ser capaz de: 
1. Indicar, solicitar e interpretar corretamente os exames laboratoriais, bioquímicos, 

hematológicos e sorológicos, que competem ao médico geral e correlacioná-los com a clínica. 

2. Utilizar racionalmente a medicina laboratorial privilegiando o raciocínio clínico para a 

adequada utilização do laboratório.  

 

II. AVALIAÇÃO 
AVALIAÇÕES PARCIAIS 

• Três provas cognitivas parciais, aplicadas no horário da 10ª aula de cada um dos 

módulos, com valor de 20 pontos cada uma; 

• Três avaliações conceituais, relacionadas às apresentações de seminários e casos 

clínicos, participação nas atividades práticas propostas, assiduidade, pontualidade, 

conhecimento e interesse, com valor de 5 pontos cada uma. 
 

DISCUSSÃO, REVISÃO E FEEDBACK DAS AVALIAÇÕES PARCIAIS 

Ao longo do módulo haverá feedback individual e coletivo sobre o desempenho, 

relacionado à avaliação conceitual. 

Na 10ª aula de cada módulo, após a avaliação cognitiva parcial, haverá discussão e 

revisão dessa avaliação. 

 

AVALIAÇÃO FINAL 
Prova teórica cognitiva de 75 minutos de duração, aplicada ao final do semestre, após 

conclusão de todos os módulos da disciplina, com valor de 25 pontos. Compõe-se de 25 

questões objetivas (múltipla escolha) e tem como finalidade a avaliação integrada do conteúdo 

dos módulos que compõem a disciplina. 

 

EXAME ESPECIAL 
Avaliação teórica cognitiva, com valor de 100 pontos, aplicada no final do semestre para os 

alunos que não atingirem a nota mínima (60) para aprovação na disciplina. Compõe-se de 25 

questões objetivas com vistas à avaliação integrada do conteúdo programático dos módulos 

que compõem a disciplina. 

 



III. FREQUÊNCIA DO ALUNO 
Seguindo orientações do Colegiado do Curso Médico da FMUFMG, o registro de freqüência 

deve ser realizado para todos os alunos. A frequência às atividades programadas é obrigatória. 

Será reprovado, por insuficiência de frequência, o aluno que não comparecer a 75% das 
atividades da disciplina. O aluno infrequente fica com conceito insuficiente, mesmo que 

tenha suficiência em notas. É vedado o abono de faltas, com base no Capítulo III, Art. 65, 

Parágrafo 1º do Regimento Geral da UFMG. 

 

IV. PERDA DE PROVA 
 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÕES ANTECIPADAS OU EM 2ª CHAMADA 
 Os critérios para avaliações antecipadas ou em 2a chamada deverão seguir as normas 

abaixo descritas. 

 

1. Para os casos de estágio extracurricular (inclusive no exterior) durante o período letivo 

somente quando houver ligação ou afinidade direta com o curso de graduação em andamento 

(Curso de Medicina) e quando realizado em instituição de saúde que tenha programa 

credenciado. 

• Deverá ser preenchido um formulário específico e apresentados documentos comprobatórios 

à secretaria do PRO, em um prazo mínimo de 30 dias antes do início do estágio. 

 

2. Para as situações abaixo delineadas:  

2.1. Exercício de representação discente nos órgãos colegiados, durante os horários das 

avaliações; 

2.2. Convocação para cumprimento de serviços obrigatórios por lei; 

2.3. Doença aguda do aluno; 

2.4. Falecimento do cônjuge ou companheiro, filho (inclusive natimorto), pais (ou tutores), 

irmãos, avós, padrasto, madrasta, sogros e cunhados; 

2.5. Doença do cônjuge ou companheiro, filho (inclusive natimorto), pais (ou tutores) e 

irmãos. 

• Um formulário específico deverá ser preenchido e os documentos comprobatórios 

apresentados à secretaria do PRO, em um prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

imediatamente após o ocorrido, sempre na vigência do período letivo. 



OBSERVAÇÕES: 
1. Caso o pedido seja deferido, o aluno terá direito a uma nova avaliação a ser agendada com 

o professor responsável pela disciplina. 

2. Os casos não contemplados acima serão encaminhados à Câmara Departamental para 

decisão final. 

3. A avaliação perdida deverá ser realizada juntamente com a avaliação seguinte, seja esta 

parcial ou final. 

4. No caso de perda da Avaliação Final, o aluno deverá realizar Exame Especial, que terá valor 

de 100 pontos.  
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http://www.diabetes.org/


V - CASOS CLÍNICOS 
 
MÓDULO DE BIOQUÍMICA 

 
 

CASO CLÍNICO  I 
 
 
ANAMNESE: 
 
H.M.A: A.P., masculino, 45 anos, lavrador, casado, natural de Itaúna-MG. 
Relata que sua doença iniciou-se há cerca de um ano, com fraqueza, edema dos membros inferiores, 
abaulamento abdominal e oligúria. 
            Com o passar dos meses, esses sintomas foram se agravando a ponto de há cinco meses, não 
ter mais condições de trabalhar. Há três meses notou o aparecimento de coloração amarelada da pele e 
mucosas, assim como urina escura, manchando a roupa. 
 Relata etilismo, ingerindo em média 01 copo de aguardente por dia. Nega tabagismo e uso de 
medicamentos. A alimentação é escassa e hipoproteica. Libido diminuída. 
 
 
EXAME FÍSICO: 
 
       Paciente desnutrido, com acentuada hipotrofia muscular, icterícia, com edema (2+/4+) dos 
membros inferiores que se estende até a região sacra. Abdome abaulado com presença de ascite 
(3+/4+), circulação colateral tipo porta, hepatomegalia (fígado palpado pelo sinal do rechaço) e 
esplenomegalia. 
Havia também a presença de aranhas vasculares na região anterior do tórax e ginecomastia. 
 
 
DISCUTIR: 
- Hipóteses diagnósticas 
- Exames laboratoriais – Quais solicitar? Quais seriam os resultados esperados? 
 



MÓDULO DE BIOQUÍMICA 
 
 

CASO CLÍNICO  II 
 
 

ANAMNESE: 
 
Paciente: - J.M. 61 anos, sexo feminino, branca, doméstica, italiana, residente em São Paulo. 
Q.P.: - Dor epigástrica, febre, vômitos. 
H.M.A.: - Há quatro dias após ingestão de alimentos gordurosos apresentou dor tipo cólica no HD. Após 
algumas horas teve acentuação da dor que se tornou de caráter contínuo e com irradiação, em faixa por 
todo o abdome. Na história pregressa relata que há cerca de dez anos vinha apresentando cólicas de 
fígado em intervalos variáveis de meses até um ano, sendo geralmente a dor tipo cólica no HD com 
duração de poucos minutos a meia hora. Obtinha melhora da queixa ora espontaneamente, ora com 
uso de Buscopan®. 
Relatava também intolerância a alimentos gordurosos e náuseas ocasionais desde esta época. 
 
 
EXAME FÍSICO: 
Altura: 1,60m                   Peso: 80 kg                   Temp. 38°C 
Paciente prostrada, recurvada, sobre o abdome por causa da dor. 
Estado geral bom. Escleróticas ictéricas (1+/4+). Abdome globoso, doloroso em todo andar superior, 
mais intenso ao nível do hipocôndrio direito. Fígado e baço com palpação prejudicada pela dor. 
 
DISCUTIR: 
- Hipóteses diagnósticas 
- Exames laboratoriais – Quais solicitar? Quais seriam os resultados esperados? 
 



MÓDULO DE BIOQUÍMICA 
 
 

CASO CLÍNICO  III 
 
ANAMNESE: 
 
Paciente: M.S., sexo masculino, 32 anos, leucoderma, natural de Curvelo, residente em BH/MG, 
bancário. 
H.M.A.: Sempre gozou de boa saúde, mas há cerca de um mês, vem sentindo inapetência, cefaléia, 
náuseas e diarréia esporádica. Há uma semana vem apresentando febrícula e mal estar geral e nos 
últimos dois dias notou que a urina estava mais escura e as fezes descoradas. 
H.P.: Esteve no litoral de Salvador, há dois meses. 
 
EXAME FÍSICO: 
Bom estado geral, mucosas coradas, pele e escleróticas amareladas (2+/4+). 
Abdome plano, flácido, não doloroso à palpação, fígado palpável a 4 cm do rebordo costal direito, mole. 
Baço não palpável. 
 
DISCUTIR: 
- Hipóteses diagnósticas 
- Exames laboratoriais – Quais solicitar? Quais seriam os resultados esperados? 
 



MÓDULO DE BIOQUÍMICA 
 
 

CASO CLÍNICO  IV 
 
 
ANAMNESE: 
 A.L.S., 30 anos, masculino, lavrador, natural e residente cem Governador Valadares, casado. 
Relata que sua doença iniciou há 2 semanas, quando foi acometido repentinamente de violenta 
hematêmese, vomitando ± 2 litros de sangue vermelho rutilante e uma certa porção de sangue escuro 
coagulado, seguido de tonteira e sudorese. Foi internado imediatamente quando recebeu 
hemoderivados (4 bolsas de concentrado de hemácias). No dia seguinte à internação, surgiu-lhe 
melena, que durou de 3 a 4 dias. Sete dias após recebeu alta hospitalar. Já em bom estado de saúde, 
foi-lhe recomendado procurar recursos em Belo Horizonte para submeter-se a tratamento cirúrgico. 
Relata contato permanente com águas naturais da região. 
 
EXAME FÍSICO: 
 Paciente em bom estado de nutrição, mucosas hipocoradas (2+/4+), PA 120/70 mmHg, pulso 72 
pulsações/minuto, com hepatoesplenomegalia e circulação colateral abdominal tipo porta. Fígado 
palpável a 3 dedos (5,5cm) do rebordo costal direito, de consistência aumentada, liso, indolor. Baço tipo 
III de Boyde. Ausência de ascite, edemas, aranhas vasculares. 
 
DISCUTIR: 
- Hipóteses de diagnóstico 
- Exames laboratoriais – Quais solicitar? Quais seriam os resultados esperados? 
 



MÓDULO DE BIOQUÍMICA 
 
 

CASO CLÍNICO  V 
 
ANAMNESE: 
Paciente H.M.A., sexo masculino, 31 anos, natural de Ipatinga, procura atendimento queixando-se de 
gripe, náuseas e dor abdominal difusa há 7 dias. Relata piora clínica no dia anterior à consulta. Foi 
aconselhado por sua esposa a procurar assistência médica, pois estava meio amarelado. 
AE - Sintomas gerais: Relata perda de apetite há 1 semana. Nega febre. 
COONG - Nega rinorréia; relata cefaléia holocraniana em aperto. Nega outras alterações.  
ACV - Hipertenso em uso de Captopril 25mg BID 
AR - Nega tosse ou dispnéia. Não é tabagista. 
AD - Relata hábitos intestinais fisiológicos.  
AGU - Nega disúria; relata urina de cor escura hoje de manhã. 
S.N - Nega alterações. 
Conta ter tido uma relação sexual desprotegida com uma profissional do sexo há 3 meses e agora está 
com medo de ter adquirido AIDS. 
 
EXAME FÍSICO: 
PA: 140 x 90 mmHg    FC: 90 bpm   FR: 20 irpm 
Paciente BEG, corado, hidratado, ictérico (2+/4+), acianótico. Ausência de linfonodomegalias. 
ACV - BNRNF em 2T sem sopros. Pulsos radiais e pediosos cheios, rítmicos e simétricos. 
AR - Tórax simétrico, expansibilidade preservada. Sons respiratórios normais sem ruídos adventícios. 
AD - Abdome plano, ausência de abaulamento ou retrações. Ausência de dor abdominal à palpação 
superficial e dor à palpação profunda do hipocôndrio direito. Ausência de sinais de irritação peritoneal e 
Blumberg negativo. Fígado palpável a 2 cm do rebordo costal direito. 
 
DISCUTIR: 
- Hipóteses diagnósticas 
- Exames laboratoriais – Quais solicitar? Quais seriam os resultados esperados? 



 
MÓDULO DE BIOQUÍMICA 
 
 

CASO CLÍNICO  VI 
 
 
ANAMNESE: 
Paciente J.G.S, sexo masculino, 68 anos, etilista social, portador de HAS, asma brônquica e 
dislipidemia. Admitido em serviço de pronto atendimento, com queixa de precordialgia intensa em 
aperto, com irradiação para braço esquerdo, com 4 horas de evolução, associada à sudorese e 
dispnéia. A dor não cedeu com o uso domiciliar de dipirona. Acompanhante (esposa) relata que seu 
marido faz uso irregular de hidroclorotiazida, salbutamol spray e sinvastatina. 
 
EXAME FÍSICO: 
Paciente hipocorado (1+/4+), PA = 160x90mmHg, pulsos cheios, simétricos e rítmicos, FC = 67 bpm, 
SatO2 de 90%, perfusão capilar adequada. Sem alterações nos demais sistemas. Paciente foi medicado 
com AAS, isordil, propranolol, O2 por cateter nasal e heparina não fracionada. 
Trouxe resultados laboratoriais realizados no mês anterior à consulta: 
Perfil lipídico: 
Colesterol Total:......280 mg/dL 
                  HDL:.......40 mg/dL 
Triglicérides:...........150 mg/dL 
Glicemia de jejum:..105 mg/dL 
 
 
DISCUTIR: 
- Valores do LDL e VLDL 
- Risco cardiovascular 
- Hipóteses diagnósticas 
- Exames laboratoriais – Quais solicitar? Quais seriam os resultados esperados? 



MÓDULO DE BIOQUÍMICA 
 
 

CASO CLÍNICO  VII 
 
 
Paciente do sexo masculino, 42 anos, procurou atendimento médico para avaliação de rotina. Sem 
queixas exceto ganho de peso nos últimos 5 anos (cerca de 8 Kg). Relata vida sedentária. Bebe 
aproximadamente 10 doses de uísque por semana. Nega tabagismo. Refere um irmão com 
coronariopatia aos 50 anos. Nega uso de medicamentos. 
 
Exame físico: 
Altura: 1,75 m 
Peso: 85 kg 
Circunferência abdominal = 101 cm 
 
ACV: FC: 85 bpm         PA: 160x105 mmHg 
Restante do exame sem alterações de importância clínica. 
 
EXAMES: 
Glicemia de jejum: 125 mg/dL      Colesterol total: 340 mg/dL    Triglicérides: 600 mg/dL 
HDL: 35 mg/dL                LDL: 185 mg/dL        VLDL: 120 mg/dL 
Glicemia 2 horas após 75g de Dextrosol: 180 mg/dL 
 
 
PERGUNTAS: 
1) Como você classificaria o paciente do ponto de vista do metabolismo de carboidratos? 
 
2) Como você classificaria o paciente do ponto de vista do perfil lipídico? 
 
3) Baseado na sua resposta aos itens 1 e 2, quais seriam os riscos que este paciente estaria correndo. 
 
4) Quais seriam as suas recomendações ao paciente para que a dosagem de glicose após dextrosol 
fosse considerada padronizada? 
 
5) Quais os critérios de diagnóstico para DM segundo classificação da ADA? 
 
6) Como você conduziria esse paciente? 



MÓDULO DE BIOQUÍMICA 
 
 

CASO CLÍNICO  VIII 
 
 
L.O.C., 30 anos, sexo feminino. 
 
QP: Tremores há cerca de 2 meses. 
 
HMA: Há seis anos iniciou quadro de tremores. Relata bócio há cerca de dois meses, indolor e perda 
ponderal de 5 Kg. Queixa-se também de cefaléia holocraniana, em peso e edema em membros 
inferiores. Nega dispnéia, disfagia e dor cervical. Apetite e hábito intestinal preservados. 
 
HF: Mãe operada de bócio nodular aos 46 anos e diabética tipo 2. Avô materno com história de bócio, 
tia com história de câncer de tireóide. 
 
EXAME FÍSICO: 
P: 60 kg Altura: 1,66 m   FC: 120 bpm  PA: 110x80 mmHg. 
Tremor frio em extremidades e exoftalmia. 
Tireóide: Bócio tireoidiano difuso, de grande volume. 
 
 
DISCUTIR: 
- Hipóteses diagnósticas 
- Exames laboratoriais – Quais solicitar? Quais seriam os resultados esperados? 
 



MÓDULO SOROLOGIA 
 

CASO CLÍNICO I 
 
 

Paciente: M.C., masculino, 32 anos, leucoderma, casado, procedente de Felixlândia, MG. 
Data: 01/10/2003 
 
H.M.A.: Paciente com relato de desânimo, irritação há aproximadamente 01 semana. Queixa-se 
também de prurido intenso, generalizado. 
Relata colúria e acolia fecal. Nega algúria ou disúria. Refere-se à dor na região do hipocôndrio direito 
que é discreta e ocasional. 
 
           
Exame Físico: Paciente hipocorado (+/4+), hidratado e ictérico (4+/4+). 
  
A.C.V.: P.A.: 120 x 80 mmHg  F.C.: 80bpm   
 Bulhas normorrítmicas e normofonéticas. Sem B3. Sem sopros 
A.R.: Murmúrio vesicular fisiológico. Sem ruídos adventícios. 
A.D.: Abdome discretamente doloroso à palpação profunda. Sem evidências de ascite.   
Hepatomegalia  discreta sob o rebordo costal direito. 
 
Hipótese diagnóstica: hepatite viral aguda? 

 
 
RESULTADOS DOS TESTES SOROLÓGICOS 

 
Anti-HAV  IgM (MEIA): positivo 
 
Anti-HAV  (MEIA): positivo 
 
Anti-HBc  IgM (quimiluminescência): negativo 
 
Anti-HBc  (quimiluminescência): negativo 
 
Anti-HBs  (quimiluminescência): negativo 
 
Anti-HCV(MEIA):negativo
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CASO CLÍNICO II 

 
 
Paciente: V.F.R., masculino, 33 anos,  leucoderma,  casado, frentista, procedente de Belo Horizonte. 
Data: 19/04/95 
 
História: Paciente com queixa de estar “amarelo” há mais ou menos duas semanas, desanimado, com 
febre não termometrada, hiporexia, náuseas, vômitos, além de apresentar dor abdominal difusa de leve 
intensidade. Nega transfusões sanguíneas e uso de drogas injetáveis. 
 
Exame Físico: Paciente hidratado, hipocorado +/4+, acianótico. Icterícia 4+ /4+. Ausência de 
linfoadenomegalias. Afebril. 
 
  
A.R.:  Eupnéico. Murmúrio vesicular fisiológico. 
A.C.V.  Bulhas normorrítmicas e normofonéticas. 
 F.C.: 80 bpm.   P.A. 110 x  75 mmHg. 
 
Abdome: Hepatomegalia com fígado a 3cm do R.CD e a 5cm AX, doloroso à palpação superficial.  Baço 
sob o rebordo costal esquerdo. 
 
 

RESULTADOS SOROLÓGICOS 
 
20/04/95 HbsAg (quimiluminescência): positivo 
  Anti-HBc (quimiluminescência): positivo 
  Anti-HBc IgM (quimiluminescência): positivo   
  Anti-HBs (quimiluminescência): negativo  
  Anti-HAV (MEIA): negativo 
 
09/06/95 HbeAg (MEIA):   positivo 
  Anti-Hbe(MEIA): negativo 
 
19/09/95 HBsAg: negativo 
  HBeAg negativo 
  Anti-HBc: positivo 
  Anti-HBc IgM negativo 
  Anti-HBe: positivo 
  Anti-HBs:positivo > 1000 mUI/mL 
 
Resultados de anti HBs > 10 mUI/mL traduzem proteção 
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CASO CLÍNICO III 

 
Paciente: A.R.S., feminino, 56 anos, leucoderma, viúva, do lar, natural de Nova Lima e procedente de 
Belo Horizonte. 
 
Data: 05/02/2003. 
 
H.M.A.: Há 01 ano, a paciente apresentou episódio de icterícia, com desaparecimento natural e 
espontâneo. Atualmente é assintomática; mas tem níveis sanguíneos de transaminases 
persistentemente elevados. É diabética e hipertensa, fazendo uso regular de medicamentos para 
controle. 
 
Exame Físico: Paciente lúcida e ativa. Corada, hidratada, anictérica e acianótica. Sem edemas 
periféricos. Eupnéica e afebril. 
P.A. = 190 x 110 mmHg      F.C. = 100 bpm 
Sem visceromegalia abdominal 
 
 
 
EXAMES COMPLEMENTARES 
9/3/2003 
 
      VALORES REFERÊNCIA. 
 
Transaminase glutamo oxalacética (T.G.O. - AST): 102 U/L 5-50 U/L 
Transaminase glutamo pirúvica (T.G.P. - ALT):  l42 U/L  2-40 U/L 
Gama glutamil transferase (γ-GT):  l76 U/L       0-30 U/L 
Fosfatase alcalina (F.A.):   l92 UI/L 7-45,1 UI/L 
Bilirrubina total (B.T.):     1,8 mg% 0,2-l,0 mg% 
Bilirrubina direta (B.D.):     l,2 mg% 0,1-0,4 mg% 
Bilirrubina indireta (B.I.):   0,6 mg% 0,1-0,6 mg% 
 
 
 
SOROLOGIA 
 
08/05/2002: HbsAg (ELISA): positivo 
  HbeAg (ELISA): positivo  
  Anti-Hbe (ELISA): negativo   
 
    
17/10/2002: HBeAg: positivo 
         Anti-HBe: negativo 
 
 
09/03/2003: HbeAg: positivo 
  Anti-Hbe: negativo 
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CASO CLÍNICO IV 

 
 
Paciente: I.S.T., masculino, 45 anos, leucoderma, casado, aposentado, natural de Barra do Cuité-MG e 
procedente de B.H. 
 
Data: 11/06/99 
 
História Clínica: Paciente admitido no H.C com quadro de hemorragia digestiva alta (hematêmese e 
melena) e ascite volumosa. Há relato de ter recebido uma transfusão sanguínea após grave acidente há 
mais ou menos 20 anos. Nega etilismo e tabagismo. 
 
 
Exame Físico: Paciente lúcido e cooperativo.  Mucosas hipocoradas (2+/4+), acianótico e ictérico. 
Taquidispnéia leve-moderada. Afebril. 
 
 A.C.V.: P.A: 140 x 80 mmHg. 
  Bulhas normorrítmicas e normofonéticas. 
  
A.R.: Murmúrio Vesicular e frêmito tóraco-vocal diminuídos nas bases pulmonares. 
 
A.D.: Abdome distendido com cicatriz umbilical plana. Sinal de piparote positivo. Ascite volumosa. 
 
 
Exames Complementares: 
 
- Endoscopia Digestiva: Varizes de grande e médio calibre no esôfago e fundo gástrico, com sinais de 
sangramento recente.  Cicatriz antiga de úlcera duodenal. 
 
 
SOROLOGIAS PARA HEPATITES: 

 
 Anti-HAV (MEIA): negativo 
 
   HbsAg (ELISA): negativo 
 
 HbeAg   (ELISA): negativo 
 
 Anti-HBs (ELISA): negativo 
 
   Anti-HBc (ELISA): negativo 
 
 Anti-HCV (quimiluminescência): positivo: 95,0          Valor de corte= 1,0 
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CASO CLÍNICO V 
 
 
DATA: 17/08/94 
 
D.M.: 1 ano, natural e residente em Contagem-MG. 
 
INFORMANTE: Tia 
 
H.M.A.: Paciente trazido pela tia para avaliação. Mãe internada há 05 dias com AIDS e patologia 
relacionada à AIDS. 
Paciente teve pneumonia há um mês, tratamento domiciliar sem intercorrências. 
Já teve abcesso em couro cabeludo, sendo drenado (6 meses de idade aproximadamente). Atualmente, 
paciente inapetente. Urina rotina recente normal. 
 Nega febre recorrente por mais de 30 dias, perda recente e acentuada de peso, linfadenopatias 
crônicas, tosse por mais de 30 dias, diarréia, erupção pruriginosa, eczema/molusco, mancha branca na 
boca, “sapinho” (candida), “cobreiro” (zoster recorrente). 
 
H.P: Parto normal, hospitalar, a termo, PN = 3260g       A = 51 cm, sem intercorrências. 
 
Alimentação: leite materno desde o nascimento até o momento (atualmente: LM + comida de sal).  
Vacinação em dia (SIC). 
Desenvolvimento neuro-psico motor: engatinha desde os 10 meses, fala algumas palavras, dentes 
incisivos centrais superiores nascendo há poucos dias. Nega hospitalizações prévias, hemotransfusões, 
hemoglobinopatias ou coagulopatias, púrpura, otite, diarréia ou doenças comuns da infância. 
 
H.F.: Mãe, sorologia p/ HIV positiva; sintomática, infectada possivelmente via sexual. 
        Pai, promíscuo; sintomático; não sabe informar sobre sorologia HIV. Não mora com a família.  É 
muito magro e doente. 
        Irmãos (3), saudáveis, não HIV + (outro pai). 
        Nega doenças heredo-familiares. 
 
 
E.F.: A = 70 cm   P: 7,0 Kg 
 
        Fácies atípica, hidratado, desnutrido, ausência de palidez, cianose ou icterícia, pele normal, 
ausência de linfadenomegalias. 
 
COONG.: Olhos, otoscopia, nariz, parótidas, orofaringe sem alterações. 
A.D.: Ausência de visceromegalias. 
A.G.U.: Ausência de secreção uretral. 
A.R. e A.C.V.: NDN 
 
Região perianal: normal 
 
S.N.: Ativo, reativo ao exame físico, ausência de movimentos anormais, ausência de meningismo. 
 
PROBLEMAS: Desnutrição protéico-calórica e mãe HIV positiva 
 
HD: Infecção pelo HIV - transmissão vertical. 
 
CONDUTA: Solicitados: Sorologia anti-HIV (Elisa e Western Blot), hepatites, toxoplasmose, sífilis, 
hemograma, urinálise, EPF. 
 



 
RETORNO: 21/09/94 (13 meses) 
 
        Anti HIV - Elisa e MEIA: positivos 
                       Western-Blot: positivo 
   HbsAg (ELISA): negativo  
             Urina rotina: sem alteração 
  VDRL: negativo 
  Hemograma:  Hb: 11,9 g%, Hm: 5,2 x 106 /mm3, HT 36,6%    
  (hipocromia/microcitose) 
  Leucócitos: 7.600/mm3 

Toxoplasmose (MEIA): negativo IgM e IgG  
   EPF: negativo  

             
 Paciente com bom apetite, funcionamento intestinal regular. 

 
DNPM:  Anda com apoio, balbucia sílabas. 
E.F.:   P = 7.550g  E = 71 cm PC = 44,5 cm 
 
  Tranquilo, afebril, desnutrido. Linfonodos axilares e inguinais medindo 0,5 – 1 cm, 
móveis, indolores. Restante Ok. 
 
H. D - Infecção por HIV/CDC – 1987: P.0 (Infecção indeterminada em menores de 15 meses, exposição 
perinatal) 
        - Desnutrição: primária? Secundária a HIV? 
 
CONDUTA:  - Orientação por estímulo sensorial e nutricional 
  - Sulfato ferroso + polivitamínicos. 

- Dosagem de CD4 e CD8 e Imunoglobulinas.  
 
 
RETORNO: 23/11/94 (15 meses) 
 
 História de febre intermitente, inapetência e prostração há 2 semanas, com aparecimento de 
lesões concomitantes em couro cabeludo. 
E.F.: P = 6.900g 
        Prostrado, pálido (+/4+), afebril. Lesões crostosas em couro cabeludo. Monilíase oral discreta. 
Opacificação em membrana timpânica bilateralmente. Lesões descamativas com pápulas satélites em 
períneo. 
 
Resultados de exames de 08/11/94 
 
CD4: 801,0/mm3                 (VR: 12 - 18 meses: 2307 a 2864/mm3) 

CD8: 634/mm3  (VR: 12 - 18 meses: 351 a 2479/mm3) 
Relação CD4/CD8 1,26         (VR: 12 - 18 meses: 1,2 a 6,2/mm3) 

 
IgG: 1.240 mg%  (VR: 01 - 02 anos: 349 - 1139 mg%)  
IgA:   316 mg%  (VR: 01 - 02 anos:   13 -  102 mg%)  
IgM:  340 mg%  VR: 01 - 02 anos:   40 -  229 mg%) 
 
H.D :   - OMA. 
 - Dermatite seborreica infectada 
 - Prostração + febre intermitente: TBC ?? 
 
CONDUTA: Amoxicilina + antibiótico tópico. 
         Solicitados: PPD + Rx de tórax. 
 
 
 



RETORNO: 07/12/94 
 
 Relata melhora do quadro anterior, porém persistindo com febre intermitente 37,5 - 38°C). 
Melhora do apetite, não há tosse ou diarréia. Melhora das lesões orais e perineais. 
E.F.: P = 7.200g A = 73 cm SC = 0,4m2 

        Hipoativo, restante inalterado. 
 
CONDUTA: Início do AZT (SC: 0,4m2 180mg/m2/dia). 
  SMZ + TP profilático. 
        Manter sulfato ferroso + polivitamínicos. 
        Aguardo PPD + RX de tórax. 
 
08/02/95: PPD não reativo/RX de tórax normal. 
  Não houve novos episódios febris. Apetite preservado. Sono agitado. 
  Engatinha, anda com apoio. 
  P = 8.050g A = 74 cm 
  Restante 0k 
  Conduta mantida 
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CASO CLÍNICO VI 
 
Paciente: MCV, 52 anos, melanoderma, casado, servente, natural de Teixeiras/MG e residente em Belo 
Horizonte. 

Paciente saudável até maio de 99 quando passou a apresentar tosse com expectoração de difícil 
eliminação, sensação de aumento da temperatura corpórea e perda de peso significativa. Evoluiu assim 
por duas semanas, até que em 05/06/99, teve confusão mental, hemiparesia direita, desvio da 
comissura labial para a esquerda e disartria, fazendo-o procurar o PA-HC em 10/06/99. 
Ao exame estava hipocorado 1+/4+, desidratado 2+/4+, anictérico, acianótico, afebril e com boa 
perfusão capilar. 

PA: 140/90   FC: 100 b.p.m   FR: 28 r.p.m 
Crepitações na base do pulmão esquerdo e roncos difusos em ambos hemitórax. 

No momento de sua internação apresentou crise convulsiva parcial iniciada em membro superior direito, 
evoluindo para crise tônico-clônica generalizada e de remissão espontânea após alguns minutos. 
Avaliação neurológica nesta data: hemiparesia à esquerda, paralisia facial central homolateral, disartria 
e escala de Glasgow 9.  
 
RX tórax: hipotransparência paracardíaca esquerda e derrame pleural à direita. 

Foi prescrito difenil-hidantoína e ceftriaxona. 

 

Exame do LCR em 12/06: 

Glicose = 43 mg% (VR:  50 - 80 mg% ou 1/3 da glicose sérica ) 
Proteínas: 292 mg% (VR: 15 - 45 mg%) 
Hemácias: ausentes  
Células nucleadas: 16/mm3 

Diferenciação das células: monócitos 40% e linfócitos 60% 
Pesquisa de fungos e bactérias: negativa 
VDRL: não reativo 
 

TC de crânio: imagens císticas distribuídas em região frontal 
 

Em 13/06 (3º dia de internação) houve rebaixamento do nível de consciência, dificuldade respiratória 
intensa e hipotensão arterial. Foi submetido à ventilação mecânica. 
Devido à piora do quadros, pulmonar e neurológico, acrescentou-se à terapêutica: rifampicina, 
isoniazida, pirazinamida, sulfadiazina, pirimetamina, ganciclovir. 

Evoluiu com bradicardia, hipotensão e hipotermia intensa, sem resposta a doses altas dopamina, 
aquecimento externo e infusão de soro aquecido. 

Em 18/06 houve piora hemodinâmica rápida e o paciente evoluiu para o óbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Principais exames complementares: 

 10/06 11/06 14/06 16/06 17/06 
Hb 15 11.9 14.9 13.1 12.5 
Plaquetas 128.000 135.000 57.000 46.000 57.000 
Leucóc. 8.800 5.100 3.800 2.700 3.100 
Bastões 16% 04% 06% 04% 17% 
Segmentos 71% 75% 63% 84% 55% 
Linfócitos 07% (616) 12% (612) 21% (798) 08% (216) 24% (744) 
Pa O2mmHg 126    54 
Pa CO2 29    27 

 
Anti - HIV 1 e 2  
ELISA: positivo 
MEIA : positivo 
Western Blot : Positivo ( presença de p24, p31, gp 41, p52, p55, p66, gp 120/160) 
 
Sorologia para Toxoplasmose (quimiluminescência): IgG positivo , IgM negativo 
 
Sorologia para Citomegalovírus (MEIA): IgG positivo,  IgM positivo 
 
Ex. Oftalmológico: retina com exsudatos algodonosos e aspecto de microangiopatia associada 
ao HIV. 
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CASO CLÍNICO VII 
 
 
HMA: Trata-se de LMS, l8 anos, leucodérmica, solteira, estudante, natural de Piranga-MG e procedente 
de BH, internada na Santa Casa de BH em Dezembro de 1993. 
A paciente relatava edema de mãos e punhos e artralgia em punhos, simétrica , apresentando  
remissões e exacerbações e acompanhada de febre  não termometrada. Os primeiros sintomas haviam 
surgido cerca de 9 meses antes da data da internação e foram posteriormente seguidos de edema de 
MMII e artralgia e tumefação de joelhos e tornozelos. Relatava ainda, no mesmo período, urina escura e 
"espumosa" e queda de cabelos, além de anemia documentada laboratorialmente (SIC) e tratada com 
Noripurun (sulfato ferroso) e Citoneurin (B12).  
             
AE: sem outros sintomas além dos citados na HMA        
HP: ndn  
HF:  mãe diabética tipo II 
 
EXAME FÍSICO:   
Ectoscopia:  Bom estado geral, hidratada  hipocorada (+/4+), acianótica, anictérica, boa  perfusão 
capilar, febril  (38,2°C). 
      
AR:  Eupneica. MVF s/ R.A 
  
ACV: FC  120 bpm,PA 120 x 70 mmHg 
Pulsos periféricos de amplitude e formas normais BNRNF em 2 tempos.             
 
AD: Abdome plano, peristáltico, normotenso, doloroso ä palpação de hipocôndrio direito. Fígado 
palpável a ± 2cm do RCD. 
 
AL: Edema de MMII, depressível, (2 +/ 4+). 
Tumefação de articulação de ambos os joelhos e tornozelo D, sem calor ou hiperemia. 
 
 
EXAMES COMPLEMENTARES: 
 
 HEMOGRAMA: 
 Hb 8,5 g/dl     Leucócitosl:7.300/mm3 

 Hm 3 310 000/mm3     bastonetes: 3% 
 Ht 26%      segmentados: 62% 
 VCM 78,6  fl      eosinófilos: 1% 
 HCM: 25,7 pg                 basófilos: 0% 
 CHCM 32,7 g/dl     monócitos: 1% 
        linfócitos: 33% 
 Plaquetas: 236.000/mm3 
 
 
            VHS: 115 mm ( 1 hora )                    VR: até 20 mm 
 
Uréia: 44mg/dL (VR até 36mg/dL)  Creatinina: 1,2 mg/dl ( VR até 1,2 mg/dL) 
 
Colesterol total: 392 mg/dL Triglicérides: 330mg/dL  Glicemia: 111mg/dL        
   
Proteínas totais:  5,2 g% 
Albumina:  2,9 g% 
Globulinas:  3,3 g% 



 
EXAME DE URINA ROTINA: 
Características Gerais: 
Volume enviado 20ml 
Cor amarelo citrino 
Aspecto turvo 
pH 5,0 
Densidade: 1025 
 
Elementos anormais: 
  Albumina + 
  Hemoglobina + + +  
  Cetona 0 
  Glicose 0 
  Pigmentos Biliares 0 
  Nitrito  negativo 
 
Sedimentoscopia: 
 Piócitos: raros 
 Hemácias: 45 p/c 
 Cristais: urato amorfo + 
 Cilindros hialinos, epiteliais, granulosos, graxos, hemáticos e céreos; corpos graxos ovalados; 
 Flora bacteriana escassa 
  
 
Proteinúria  de 24 horas: 1,97 g/24h 
 
Fator reumatóide (nefelometria): < 10 UI/L (VR < 12 UI/L) 
 
Proteína C Reativa (turbidimetria): 6 mg/L  (VR < 10 mg/L) 
 
VDRL: não reativo 
 
FAN Hep-2 (IFI):  positivo até título 1/640 padrão nuclear homogêneo. (Valor de corte 1/80) 
 
Anti DNA (IFI):  positivo até título 1/160. (Valor de corte 1/10) 
 
Biópsia renal: quadro morfológico de glomerulopatia proliferativa mesangial de padrão compatível c/ 
LES. 
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CASO CLÍNICO VIII 
 
 
G.A.A., 45 anos, cor branca, casada, do lar residente em Itabirito - MG. 

Data do Exame: 08/06/93 

Q.P.:  dor nos punhos,mãos, joelhos tornozelos, pés, cotovelos. 

H.M.A.: Há 10 anos início do quadro com dor na região plantar dos calcanhares. Fez exames que 
deram "reumatismo", sendo prescritos medicamentos que não se recorda. A seguir apresentou artrite 
dos punhos impossibilitando-a de fechar as mãos. A seguir, artrite de joelhos e tornozelos. Tem rigidez 
matinal de 3 horas e olhos irritáveis há 6 anos(vários episódios/ano). Parestesia de mãos 
principalmente à noite. 

H.P.:Sem patologias prévias. Perineoplastia há 13 anos. Histerectomia há 2 anos. 

H.F.: Pai com tumor de próstata, 92 anos. 
 Mãe com "problema reumatológico"de diagnóstico desconhecido. 
 Uma sobrinha com "artrite". 

E.F.:  Ombro D - dor discreta, porém sem limitação 
 Ombro E - normal. 
 Cotovelos - normais  
 Punhos - flexão diminuída bilateralmente   
 Extensão - normal. 
 Mãos - dor nas articulações metacarpofalangianas  
 Coluna lombar - flexão discretamente ↓ /extensão ok/lateralidade ok 
 Coluna cervical - lateralidade D e E limitadas 
 Joelhos com derrame articular discreto em ambos 
 Pés - dor metatarsofalangianas e na palpação de calcanhar 
 

H.D.: Artrite reumatóide 

Solicitados: hemograma, Proteína C Reativa, Fator Reumatóide,  FAN, Rx  joelhos, pés e mãos. 

 

Resultados de exames 

 

17/08/93: Fator Reumatóide (turbidimetria): < 10 UI/L   (VR < 12 UI/L) 
  FAN-Hep-2: negativo 
  Rx de mãos, joelhos e punhos: normais 
H.D.: Artrite Reumatóide soro-negativa com boa evolução. 

 

10/12/93:  

Hemograma Hb: 17,1g/dl   
Leucócitos. 4.500/mm3 

  Segmentados 60% ,linfócitos 39%,monócitos 0%,eosinófilos 1% 
Plaquetas: 200.000/mm3 

 
Fator Reumatóide (turbidimetria): < 10 UI/L 
Proteína C Reativa: 48mg/L  (VR < 10 mg/L) 
FAN-Hep-2(IFI): negativo  
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CASO CLÍNICO IX 

 
Data: 12/03/86 
R.G.C, 44 anos, branca, do lar, residente em Itabirito- MG 
QP: Dor nas juntas 
Encaminhada do Serviço de Oftalmologia com diagnóstico de ceratoconjuntivite seca. Paciente relata 
que desde os 14 anos é portadora de “reumatismo”. Iniciou com dores nas articulações 
interfalangeanas, metacarpofalangeanas, metatarsofalangeanas. Com o passar do tempo evoluiu para o 
acometimento de várias articulações de maneira simétrica, com maior intensidade pela manhã. Na 
adolescência, ficou restrita ao leito por alguns meses. 
Há 4 anos começou a sentir dores em todas as articulações, exceto coluna lombossacra e  coxo-
femorais. Nota edema discreto, rubor e calor, inconstantes, nas articulações comprometidas. Rigidez 
matinal de 2 horas que alivia com água quente ou movimentos. Ao longo do tempo, formam aparecendo 
nódulos nos cotovelos, superfícies extensoras dos antebraços, dedos e joelho E. Relata febre não 
termometrada, emagrecimento, olhos secos com sensação  de corpo estranho, fotobobia e boca seca. 
Nega hiporexia,  insônia e angustias, nega Raynaud e alopécia. Hábito intestinal e urinário normais. 
HP: Hipertensão 
HF: sem história semelhante na família 
E.F: paciente em BEG, corada, hidratada. Boca seca. Olhos com boa lubrificação. Afebril. 
Ausência de edema e sinais flogísticos articulares 
Presença de nódulos subcutâneos em cotovelos, articulações interfalangeanas distais e 4º dedo pé E 
Hipotrofia de interósseos das mãos (dorso de camelo) 
Dedos em fuso, em pescoço de cisne e em martelo nas mãos 
Movimentos de flexão e extensão limitados nos punhos e articulações metacarpofalangeanas, 
Interfalangenas proximais, interfalangeanas distais. 
Dor à movimentação dos ombros 
 
HD: Artrite Reumatóide clássica 
Ceratoconjuntivite seca + xerostomia: Síndrome de Sjogren 
 
CD: Indometacina 
       Hemograma, VHS, Fator reumátoide, FAN com fracionamento ( se necessário), RX de mão e 
punho, urina rotina, EPF, PCR. 
 
21/04/86 
Resultado de exames: 
Hemograma: Hb 12,8g/dL         Leucócitos: 7400/mm³         Plaquetas 300.000/mm³  
VHS: 41 mm (1 hora) 
Proteína C-Reativa: 45mg/L     (VR < 10mg/L) 
Urina rotina: sem alterações 
Exame parasitológico de fezes: negativo 
Teste do fator reumátoide (Nefelometria): 250UI/mL (VR<15 UI/mL) 
FAN - Hep-2 (IFI) – Positivo padrão nuclear pontilhado fino título 1/640 
ANTI-SSA-Ro – Positivo    
ANTI-SSB-La – Positivo   
(Método: hemaglutinação) 
 
Rx de mão e punho: osteoporose difusa, diminuição dos espaços articulares (carpo-metacarpo, 
interfalangeanas e metacarpofalangeanas. 
Cistos ósseos, poucas erosões.  
Subluxação da articulação interfalangeana do 5º dedo da mão D. 
Exame Físico: corada, emagrecida, febril. Lesões articulares presentes. 
ID: S. Sjögren secundária + artrite Reumatóide clássica  
CD: mantida 
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PERFIS SOROLÓGICOS DE TOXOPLASMOSE 
 

CASO 1: S.B.R, neonato, cuja mãe teve toxoplasmose na gestação. Estes exames foram solicitados 
pela Infectologia Pediátrica, como parte da propedêutica para investigação da infecção congênita. 
 
Toxoplasmose IgG positivo 158 UI/ml   (MEIA)   valor de corte = 3 UI/ml 
                         IgM positivo  0,93          (MEIA)   valor de corte = 0,50 
MEIA = imunoensaio enzimático em micropartículas 
 
 
CASO 2: R. F. G., 1 mês, em propedêutica para toxoplasmose congênita. Não  foi informada a sorologia 
materna ou dados clínicos. 
 
Toxoplasmose IgG: positivo 88 UI/ml (MEIA)  
                        IgM: negativo              (MEIA) 
 
Imunofluorescência IgG positivo 1 / 2048    (  ≥ 1/16 = exposição ao parasita) 
 
 
CASO 3: K.F.C, 23 anos, portadora de HIV 
 
Toxoplasmose  
 IgG positivo 50 UI/ml (MEIA)            
 IgM negativo (MEIA) 
 
 
CASO 4: V.S.N., 10 anos, apresentou-se no Posto de Saúde com quadro de febre há 3 dias,  
linfadenomegalia generalizada, diminuição do apetite e mal estar. Solicitou-se ao laboratório: 
 
Hemograma: leucócitos 13.000/uL, presença de linfocitose (80%)   com linfócitos atípicos 
 
Sorologia para CMV:  IgG positivo 43 UI/ml – MEIA 
                                     IgM negativo – MEIA 
 
Sorologia para Toxoplasmose: IgG negativo (MEIA) 
                                                      IgM positivo 0.600 –(MEIA) 
 
Sorologia para EBV  IgG  (ELISA): negativo         Monoteste: negativo  
                                   IgM (ELISA): negativo 
 
 
 
CASO 5: M.S.C, 30 anos, gestante 22 semanas, G2,p2,AO, em propedêutica de pré-natal. 
Sorologia anterior desconhecida. 
 
Toxoplasmose:  IgG positivo  63 UI/mL (MEIA) 
                          IgM negativo – (MEIA) 
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CASO 6: A.N., 26 anos, gestação 14 semanas, em prodedêutica de pré-natal. Sorologia anterior para 
toxoplasmose IgG e IgM negativos 
 
Toxoplasmose:  IgG negativo –  (MEIA) 
                          IgM positivo 0,80   -  (MEIA) 
 
Sorologia 15 dias após, realizada com pareamento de amostras: 
IgG: positivo 45 UI/ML   (MEIA) 
IgM positivo 5,0   (MEIA) 
             * Valores obtidos na 1ª amostra: IgG negativo, IgM positivo 0,79 
 
 
 
Caso 7: R.P, 32 anos, gestação 16 semanas, em propedêutica de pré-natal. 
 
Toxoplasmose    IgG: positivo 380 UI/mL – (MEIA)                valor de corte = 3 UI/ml 
                            IgM positivo 0,60   (MEIA)                           valor de corte = 0,50 
 
 

IgG (IFI): positivo 1/1024 
IgM (IFI): negativo 

 
Avidez de IgG (ELFA) 88% .   <30% - compatível com infecção nos últimos 3- 4 meses 

                                                30-60% - indeterminado 

                                                > 60% - sugere infecção ocorrida há mais de 4 meses 

 
 
Caso 8: T.C.J. 37 anos, gestação 28 semanas, primeira visita ao pré-natal. Não traz exames anteriores 

Toxoplasmose IgG: positivo 200 UI/ml  – MEIA 

                        IgM positivo 0.75 – MEIA 

 

IFI IgG: positivo 1/8192 

IFI IgM: negativo 

Avidez de IgG (ELFA): 75%  
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Valores de referência 
ADULTOS 

Parâmetro Sexo masculino Sexo feminino Parâmetro  

Hemácias (106/mm3)  4.3 – 5.7 3.8 –5.1 Leucócitos (103/mm3) 4 – 11 

Hemoglobina (g/dL) 13.5 – 17.5 12 – 16 Neutrófilos (103/mm3) 1,8- 7,8 

Hematócrito (%) 39 – 49 35 – 45 Bastonetes (103/mm3 ) 0,0 – 0,7 

VCM (fl) 80 – 100 80 – 100 Segmentados (103/mm3 ) 1,8 – 7,1 

HCM (pg) 26 – 34 26 – 34 Linfócitos (103/mm3) 1,0 – 4,5 

CHCM (g/dL) 31 – 36 31 – 36 Monócitos (103/mm3) 0,2 – 1,0 

RDW (%) 12 - 15 12 – 15 Eosinófilos (103/mm3) 0,02 – 0,60 

   Basófilos (103/mm3) 0,02 – 0,20 

 
CRIANÇAS 

Idade Hemácias (106/mm3) Hemoglobina 

(g/dL) 

Hematócrito 

(%) 

VCM (fl) HCM (pg) CHCM 

(g/dl) 

RN (cordão) 3,9 - 5,5 13,5 - 19.5 42 - 60 98 - 118 31 - 37 30 - 36 

1 semana 3,9 - 6,3 13.5 - 21.5 42 - 66 88 -126 28 - 40 28 - 37 

1 mês 3,0 - 5.4 10,0 - 18,0 31 - 55 85 - 123 28 - 40 29 - 37 

2 - 6 meses 2,7 – 4,9 9,0 - 14,0 28 - 42 74 - 108  25 - 35 29 - 37 

0,5 - 2 anos 3,7 - 5,3 10,5 - 13,5 33 - 39 70 - 86 23 - 31 30 - 36 

2 - 6 anos 3,9 - 5,3 11,5 - 13,5 34 - 40 75 - 87 24 - 30 31 - 37 

6 - 12 anos 4,0 - 5.2 11,5 - 15,5 35 - 45 77 - 95 25 - 33 31- 37 

 
 

Idade Global 

(103/mm3) 

Neutrófilos (103/mm3) Linfócitos 

(103/mm3) 

Monócitos 

(103/mm3) 

Eosinófilos 

(103/mm3) 

Basófilos 

(103/mm3)  Total Bast. Segm. 

RN 9,0 - 30,0 6,0 -26,0 < 3,5 6,0 - 22.5 2,0 - 11,5 0,3 - 3,1 0,05 - 1,0 0 - 0,3 

1 ano 6,0 - 18,0 1,0 - 8,5 0 - 1,0 0,6 - 8,2 4,0 - 10,5 0,05 - 1,0 0,05 - 0,7 0 - 0,2 

4 anos 5,0 - 15,0 1,5 - 7,5 0 - 1,0 1,5 - 6,5 2,0 - 8,0 0 - 0,8 0,02 - 0,65 0 - 0,2 

6 anos 5,0 - 15,0 1,5 - 7,0 0 - 1,0 1,5 - 6,0 1,5 - 7,0 0 - 0,8 0 - 0,6 0 - 0,2 

10 anos 4,5 - 13,5 1,8 - 7,0 0 - 1,0 1,8 - 6,0 1,5 - 6,5 0 - 0,8 0 - 0,6 0 - 0,2 

14 anos 4.5 - 13.0 1,8 - 7,0 0 - 1,0 1,8 - 6,0 1,2 – 5,8 0 - 0,8 0 – 0,6 0 - 0,2 

 
PLAQUETAS (103/mm3) = 150 - 450 
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS: ADULTO - 0,5 a 1,5% e RN - 2,0 a 6,0%  
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO 
 

Idade 
(anos) 

homens Mulheres 

0-17 10 mm 10 mm 
18- 50 10 mm 20 mm 
51- 60 12 mm 20 mm 
61-70 14 mm 20 mm 
> 70 30 mm 35 mm 

 



 
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA EM PH ALCALINO 
 
Padrão AA, com traços de Hb fetal e Hb A2 
 
 
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA FETAL 
 
RN: 40 - 70% 
Até 1 mês: 20 - 40% 
2 a 6 meses: 2  - 10% 
> 1 ano e adultos: até 1,2% 
 
 
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA A2 
 
 2,3 -3,5% 
 
 
COAGULAÇÃO 
 
TEMPO DE SANGRIA (Ivy modificado): até 12 anos: 1 a 9 minutos;  > 12 anos: 1’30’’ a 7’ 

TEMPO DE PROTROMBINA 

TEMPO: relação paciente/controle até 1,3 

ATIVIDADE: 70 a 110% 

TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO: relação paciente/controle: 0,9 - 1,3 

FIBRINOGÊNIO: 200 a 450 mg/dL
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CASO CLÍNICO I 
 

M.A.A., 45 anos, sexo feminino, branca, solteira, professora, residente em Belo Horizonte. 
Paciente queixando-se de fraqueza e dispnéia aos grandes esforços há aproximadamente 2 meses. Na 
anamnese especial informa hipermenorréia. Hemograma realizado pela paciente evidenciou: 
 
Hemácias: 5.120.000/mm3 

 
Leucócitos: 8.300/mm3 

 
Basófilos: 0% 

Hemoglobina: 9,7g/dL 
Hematócrito: 32,3% 

Bastonetes: 02%  
Segmentados: 68% 
Eosinófilos: 08% 

Linfócitos: 22% 
Monócitos: 0% 

 
Anisocitose com microcitose, hipocromia. 
 
Plaquetas: 450.000/mm3 

 
 
Exame físico:  mucosas hipocoradas (++/4), sem edemas. 
  PA = 180/110 mmHg, FC = 100 bpm 
  Murmúrio vesicular fisiológico. 
  Massa palpável no hipogástrio. 
 
Hipóteses diagnósticas: 
 
Exames complementares:  
 
Reticulócitos: l,7% 
Ferro sérico (colorimétrico): 25 μ/dL (VR: 50 - 170) 
Capacidade total de combinação do Ferro (colorimétrico): 450 μ/dL (VR: 250 -450) 
Ferritina sérica: 10,0 ng/mL  
 
Exame parasitológico de fezes: ovos de Necator americanus e cistos de Entamoeba coli 
 
Ultrassom pélvico: mioma uterino 
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CASO CLÍNICO II 
 
M.L.V., 58 anos, morena, solteira, aposentada, residente em Caeté-MG, há aproximadamente 30 dias, 
apresentando dor e desconforto nas pernas, tonteira e canseira para caminhadas. Usou sulfato ferroso 
300 mg bid por vinte dias sem melhora. Nega sangramentos, tosse, dispnéia paroxística noturna e 
ortopnéia, febre ou emagrecimento. Menopausa há 10 anos. Faz uso de Puran T4 há cerca de 2 anos. 
Tabagista (três cigarros/dia), etilismo social. 
 
Exame físico: Estado geral preservado; mucosas hipocoradas (+++/4); obesidade significativa; sem 
linfadenomegalias; sem equimoses ou petéquias. Tireóide palpável, aumentada de volume 
principalmente em lobo esquerdo. PA: 190/100 mmHg. FC: 110 bpm; BNF, taquicárdicas. Pulmões 
limpos. Abdome obeso; baço e fígado não palpáveis. 
 
Exames Laboratoriais: 
 
Hemograma 
Hemácias: l.300.000/mm3  
Hemoglobina: 5,4 g/dl  
Hematócrito: l5% 

Leucócitos: 2.300/mm3 

Bastonetes: 03% 
Segmentados: 43% 
Eosinófilos: l,5%  

Basófilos: 0%  
Monócitos: 11% 
Linfócitos: 4l,5% 

Anisocitose, com predomínio de macrocitose, poiquilocitose acentuada, policromasia moderada. 
 
Plaquetas: 100.000/mm3 

 
Reticulócitos: 2,2% 
 
Vitamina B12 sérica: 230 pg/mL 
(VR 200 a 900 pg/mL). 
Ácido fólico sérico: 9,5 ng/mL 
(VR 3,0 a 17,0 ng/mL). 
 
 
Mielograma 
Medula óssea hipercelular. Índice G/E = 0,5. 
Série eritrocítica: hiperplasiada com maturação predominantemente megaloblástica. Presença de 
eritroblastos gigantes, com binucleação, lobulação nuclear, atenuação de cromatina e corpúsculos de 
Howell-Jolly. Presença de lagos citoplasmáticos e pontes intercitoplasmáticas, pontilhado basófilo e 
vários eritroblastos ortocromáticos, megaloblásticos. Número aumentado de mitoses. 
Série granulocítica: hipocelularidade relativa com maturação predominantemente megaloblástica 
(presença de metamielócitos e bastonetes gigantes). Presença de bastonetes com formas nucleares 
bizarras. Observados ainda alguns neutrófilos hipersegmentados. 
Série linfoplasmocitária: sem alterações. 
Série megacariocítica: megacariócitos presentes com produção plaquetária evidente. Observado 
assincronismo de maturação núcleo-citoplasmática e algumas células com núcleo hipolobulado. 
 
 
Endoscopia digestiva alta: gastrite atrófica de corpo.  
Biópsia gástrica: atrofia de mucosa de corpo e fundo gástrico. 
 
Anticorpo anti-tireoidiano: positivo 
Anticorpo anti-célula parietal: positivo 
Anticorpo anti-fator intrínseco: positivo 
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CASO CLÍNICO III 
 

J.W.T., 4 anos e 6 meses, branco, masculino, residente em Santa Rita de Minas, e encaminhado ao HC 
devido à anemia persistente. 
Aos onze meses apresentou palidez, prostação e febre quando foi internado com diagnóstico de 
anemia, pneumonia e esplenomegalia a esclarecer. Ficou internado 8 dias tendo recebido transfusão. 
Alta hospitalar em uso de sulfato ferroso sem esclarecimento diagnóstico. Dois meses após ficou 
novamente pálido, com edema das articulações. Internado, houve melhora dos sintomas articulares, 
mas não da anemia. Feito nesta época o diagnóstico de artrite reumatóide. Aos 2 anos nova internação 
para tratamento de pneumonia estando ainda em uso de sulfato ferroso e sem melhora da anemia. Há 3 
meses detectou-se icterícia, hepatomegalia e febre baixa. Há 15 dias foi internado com infecção 
pulmonar, tendo recebido transfusões. Pais e 2 irmãos sadios. Tio paterno faleceu com "hepatite e 
anemia". 
 
Exame físico: Hipocorado (++/4), ictérico (+/4), ausência de linfadenomegalias e sem edemas 
  AD: Fígado de consistência aumentada a 6 cm do RCD e a 5 cm do apêndice   
            xifóide. Baço não palpável.  
 
Hipótese diagnóstica: 
 
Exames laboratoriais: 
 
Hemograma 
Hemácias: 2.690.000/mm3 

Hemoglobina: 7,3 g/dl 
Hematócrito: 23,4% 
 

 
Leucócitos: 21.600/mm3 

Bastonetes: 04% 
Segmentados: 49%  
Eosinófilos: 01% 

 
Linfócitos: 45% 
Monócitos: 01% 
Basófilos: 0% 
 

Anisocitose e poiquilocitose intensas, policromatofilia, presença de drepanócitos. Identificados 19 
eritroblastos em 100 leucócitos contados. 
 
Plaquetas: 375.000/mm3 

 
Reticulócitos: 12,3% 
 
Bilirrubinas: BT - 4,0 mg/dL (VR: 0,3 - 1,4)   BD – 0,3 mg/dL (VR: até 0,3) 
Fosfatase alcalina: 160 U/L (VR: 150 - 530) 
TGO: 24 U/I (VR: 15 - 46)   TGP: 18 U/L (VR: 11- 66) 
Atividade de protrombina: 97% 
Tempo de tromboplastina parcial ativado:           controle =  28”             paciente = 31”  
Proteínas totais: 6,3 g/dL (VR: 6 - 8)   albumina: 3,4 g/dL (VR: 3,5 - 5,0) 
 
Pesquisa de drepanócitos: positiva 
 
Eletroforese de Hemoglobina: Hb tipo AS (A1: 44%, S:40%, F:16%) 
 
Coombs direto: negativo 
 
Dosagem de Hemoglobina Fetal: 15,3% (Betke) 
 
Exame de urina: densidade = 1010  urobilinogênio = ++/4 
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CASO CLÍNICO IV 
 

M.B.J.C., 2l anos, sexo feminino, branca, natural e procedente de Virginópolis, MG. 
Paciente hígida quando, após parto cesáreo por desproporção feto pélvica (la gestação), desenvolveu 
icterícia tendo sido feito diagnóstico clínico de hepatite aguda (sic). Fez uso de cloranfenicol no pós-
parto imediato. Dois meses após o parto iniciou com metrorragia diária, de moderada intensidade. 
Concomitantemente, apareceram petéquias e equimoses nos membros e tronco. Desde esta época 
vem apresentando fraqueza intensa, palpitações, falta de ar, inclusive com dois episódios de síncope 
neste período. Há 25 dias foi internada em Virginópolis onde recebeu várias transfusões sanguíneas. 
Foi transferida para o Hospital João XXIII há seis dias. Relata febre desde a internação em sua cidade. 
Há uma semana iniciou com dor de garganta intensa e odinofagia importante. Apresenta também 
cefaléia holocraniana e otalgia (principalmente à direita, sem secreção local). Sem outras queixas. 
Transferida para o Hospital das Clínicas/UFMG. Está em uso de Ceftazidime (cefalosporina de 3ª. 
Geração com ação anti-Pseudomonas) e amicacina há 3 dias. 
 
Exame físico: 
Paciente hipocorada (++/4), hidratada no limiar, lábios ressecados com exulcerações.  
PA = 130/70 mmHg   FC = 70 bpm   Temp. axiliar = 39oC. 
COONG: Cavidade oral com amígdalas hiperemiadas e presença de várias placas esbranquiçadas, 
raras petéquias no palato, língua saburrosa. Otoscopia: coágulo no conduto auditivo direito. 
A.C.V.: n.d.n. 
A.R.: Sibilos inspiratórios e expiratórios difusos e pouco freqüentes. 
A.D.: n.d.n. 
 
Hipótese diagnóstica: 
 
Exames complementares: 
 
Hemograma  
Hemácias: 1.920.000/mm3  
Hemoglobina: 5,8 g/dl 
Hematócrito: 17,5%  

Leucócitos: 900/mm3 

Bastonetas: 0% 
Segmentados: 04%  
Eosinófilos: 0% 

Basófilos: 0% 
Linfócitos: 88% 
Linfócitos atípicos: 06% 
Monócitos: 02% 

Plaquetas: 5.000/mm3 

 
Reticulócitos: 0,1% 
Tempo de tromboplastina parcial ativado:  controle = 28”          paciente = 28” 
Atividade de protrombina: 86% 
 
Mielograma: 
Células reticulares: 14,4% 
Células plasmáticas: 13,0% 
Série eritrocítica: l,8% 
Série granulocítica: l,4% 
Linfócitos: 69,4% 
I.D.: medula óssea acentuadamente hipocelular. Séries, eritrocítica, granulocítica e megacariocítica 
extremamente hipocelulares. Série linfoplasmocitária sem alterações. Ausência de fungos, parasitos e 
atipias. 
 
Biopsia de crista ilíaca: aplasia medular global. 
Marcadores virais para hepatite: 
Anti HAV - IgG: negativo 
Anti HAV - IgM: negativo 
Anti HBC - IgG: positivo 
Anti HBS: negativo 
HBS Ag: positivo 
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CASO CLÍNICO V 
 
J.V.A.S, 6 anos, branco, masculino, natural e residente em Curvelo, MG. Mãe informa que a criança é 
“anêmica” desde o nascimento. Com 01 ano de idade foi internada e recebeu a primeira 
hemotransfusão. Desde então, vem fazendo uso contínuo de sulfato ferroso (Combiron - 10 mL, 2 vezes 
ao dia) sem obter melhora. 
Há dois anos, após episódio de pneumonia, apresentou fraqueza e icterícia sendo internada e 
submetida a quatro hemotransfusões. Relata hepatite aos 2 anos de idade, infecções recorrentes de 
trato urinário inferior e episódios de otite crônica recidivante. As fezes são escuras e de consistência 
aumentada e a urina por vezes é escura. Atualmente, queixa de dor no ouvido esquerdo e febre.  
História familiar de esplenectomia (avó e prima paternas). 
 
Exame físico: 
Peso: 18,5 Kg  
Estatura: 1,10m 
Temperatura: 36,7°C, Pulso= 96 bpm 
Ectoscopia: Hipocorada +/4, acianótica, anictérica, ausência de linfonodos palpáveis, sem edemas. 
COONG: membrana timpânica opacificada e abaulada à E. 
AR: MVF. Ausência de ruídos adventícios 
AD: Fígado palpável a 2 cm do RCD, de consistência amolecida e superfície lisa. Baço palpável a 1 cm 
do RCE. 
Demais aparelhos sem alterações. 
 
Hipótese diagnóstica: 
 
Exames Complementares: 
 
Hemograma 
Hemácias: 3.470.000/mm3 Leucócitos: 14.900/mm3 Basófilos: 0% 
Hemoglobina: 10,0 g/dl Segmentados: 80% Linfócitos: 17% 
Hematócrito: 27,3%    Bastonetes: 0% ‘ 

Eosinófilos: 02% 
Monócitos: 01% 
 

Policromatofilia, presença de microesferócitos 
 
Plaquetas: 476.000/mm3   

 
Reticulócitos: 12,7% 
 
Bilirrubinas: BD - 0,2 mg/dl (VR: até 0,3)          BT: 2,0 mg/dl (VR: 0,3 – 1,4) 
 
Ferro sérico (colorimétrico): 64 μ/dl (VR: 50 – 120) 
Capacidade total de ligação do ferro (colorimétrico): 226 μ/dl (VR: 250 – 450) 
 
Eletroforese de hemoglobina: Hb tipo A1 
 
Pesquisa de drepanócitos: negativa 
 
Curva de fragilidade osmótica: aumento da fragilidade osmótica 
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CASO CLÍNICO VI 
 

D.E.M, 3 anos e quatro meses, masculino, feodérmico, natural e residente em Inhapim, MG.  
Mãe relata que a criança está “doente” há aproximadamente dois anos. Procurou assistência médica e 
fez tratamentos inespecíficos, mas ainda não tem diagnóstico.  
 
Exame físico: criança febril e desanimada. Palidez cutâneo-mucosa acentuada, anictérica e acianótica. 
Edema de membros inferiores (+/4). Baço palpável na altura da cicatriz umbilical. Fígado palpável a 6 
cm do RCD, duro, liso, indolor. 
 
Hipótese diagnóstica: 
 
Exames laboratoriais: 
 
Proteínas totais: 6,0g% (VR: 6-8) 
Albumina: 2,2g% (VR: 3,5 – 5,0) Globulinas: 3,8g% (VR: 1,9 – 2,7) Relação A/G: 1/1,7 (VR > 1) 
 
Hemograma 
Hemácias: 2.100.000/mm3  
Hemoglobina: 5,5 g/dl  
Hematócrito: 17% 

Leucócitos: 2.000/mm3 

Bastonetes: 0% 
Segmentados: 34% 
Eosinófilos: 0%  

Basófilos: 0% 
Linfócitos: 58%  
Monócitos: 08% 
 

Anisocitose, poiquilocitose, hipocromia, hemácias em alvo. 
 
Plaquetas: 100.000/mm3 

 
Velocidade de hemossedimentação: 60 mm em 1 hora. 
 
Reticulócitos: 0,8% 
 
Mielograma: 
Punção esternal 
Medula óssea aparentemente normocelular. 
Série eritrocítica - aparentemente normocelular. 
Série granulocítica - aparentemente normocelular. 
Ausência de eosinófilos 
Série megacariocítica - aparentemente normocelular. 
Hiperplasia de células reticulares 
Presença de leishmanias no citoplasma de algumas células reticulares, bem como de formas livres, em 
vários campos examinados. 
Discreta plasmocitose 
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CASO CLÍNICO VII  
 
P.A.G.S., 6 meses, masculino, branco, natural e residente em Belo Horizonte. 
Mãe relata aparecimento de manchas arroxeadas pelo corpo há cerca de 24 horas. Há duas semanas 
apresentou quadro gripal caracterizado por febre, coriza hialina, irritação e hiporexia, tendo sido 
medicado, por orientação médica, com AAS infantil. 
Informante nega contato com produtos químicos, nega uso de medicamentos além do citado, nega 
outros sinais e sintomas associados. 
H.P.: Parto cesariana, a termo, sem intercorrências. PN: 2780 gr. 
Est.: 51 cm. Período neonatal: n.d.n.. Vacinação em dia. Alimentação: leite de vaca. 
H.F.: n.d.n. 
 
Exame físico: 
Criança normocorada, hidratada, anictérica, acianótica, sem linfadenomegalias; presença de petéquias 
no lábio superior, tronco e membros inferiores; hematoma prepucial. 
COONG: Hiperemia de orofaringe 
AR: Eupneico; MVF sem ruídos adventícios 
ACV: BNRNF 
AD: Abdome globoso, normotenso; fígado palpável a 2 cm do RCD e 3cm do AX; baço não palpável 
AGU: Testículos na bolsa 
 
Hipótese diagnóstica: 
 
Exames laboratoriais: 
Hemograma 
Hemácias: 3.750.000/mm3  
Hemoglobina: 10,6 g/dl  
Hematócrito: 33% 

Leucócitos: 10.400/mm3 

Bastonetes: 01% 
Segmentados: 28%  
Eosinófilos: 03%  

Basófilos: 0% 
Linfócitos: 58%  
Monócitos: 10% 
 

Plaquetas: 30.000/mm3  

Atividade de protrombina: 80%    
Tempo de sangramento (Ivy modificado): 11 minutos  
Tempo de tromboplastina parcial ativado:       controle = 35”        paciente = 40” 
Fibrinogênio: 200 mg/dl 
 
ELISA para HIV1 e HIV2: negativo 
ELISA IgG e IgM para Citomegalovírus: negativo 
Monotest: negativo 
 
Mielograma:  
Medula óssea hipercelular. Indice G/E: 4,5. 
Série eritrocítica: normocelular com maturação normoblástica. 
Série granulocítica : hipercelular com maturação predominantemente normoblástica. 
Série linfoplasmocitária: sem alterações. 
Série megacariocítica: hipercelular com predomínio de elementos imaturos. Produção plaquetária 
evidente. 



MÓDULO HEMATOLOGIA 
 

CASO CLÍNICO VIII 
 
J.A.S., l7 anos, masculino, leucodérmico, solteiro, lavrador, natural e residente em Capoeirão, Pains, 
MG. 
Queixa principal: fraqueza, vômitos de sangue. 
História da moléstia atual: 
Há cerca de dois anos, vem notando fraqueza e palidez. Após alguns meses, vomitou sangue preto, 
com coágulos. Na mesma época, notou fezes negras e fétidas.  Procurou médico em Pains, onde foi 
internado e tratado com transfusões de sangue e medicamentos, com alguma melhora.  Voltou para 
casa e posteriormente teve mais dois episódios de vômitos sanguinolentos, precedidos de náuseas e 
peso no estômago. Veio para Belo Horizonte procurar tratamento. 
Exame físico: estado nutricional regular, mucosas descoradas; sem edemas. 
A.R.: n.d.n. 
ACV: Bulhas normofonéticas. 
Pulso: l00 bpm  PA: l00 x 60 mm Hg, 
A.D.: Abdome protruso, sem sinais de ascite, sem circulação colateral. Fígado palpável (lobo esquerdo). 
Baço palpável sob a RCE. 
 
Hipótese diagnóstica: 
 
Exames laboratoriais: 
 
Hemograma 
Hemácias: 2.800.000/mm3  
Hemoglobina: 8,2g/dl  
Hematócrito:23% 

Leucócitos: 3.500/mm3 

Bastonetes: 01% 
Segmentados: 46% 

Basófilos: 00% 
Linfócitos: 42% 
Monócitos: 02% 

 Eosinófilos: 09%  
Plaquetas: 80.000/mm3 

 
Tempo de Sangria (Ivy modificado): 3 minutos 
Atividade de Protrombina: 70% 
Tempo de tromboplastina parcial ativado:     controle = 35”       paciente = 40” 
 
Exame de Fezes: Ovos de S.mansoni e N.americanus. 
 
Exame de Urina (rotina): sem alterações 
 
Mielograma: 
Punção esternal 
Celularidade aumentada. 
Série eritrocítica: hipercelular, maturação normoblástica. 
Série granulocítica: hipercelular com aumento de eosinófilos. 
Série megacariocítica: hipercelular com discreta produção plaquetária. 
Ausência de parasitas. 



MÓDULO HEMATOLOGIA 
 
 

CASO CLÍNICO IX 
 

F.C.A., 8 anos, branco, sexo masculino, natural  e residente em Governador Valadares. 
Criança hígida até a duas semanas, quando iniciou com quadro de manchas roxas disseminadas pelo 
corpo. Há dois dias buscou assistência médica em sua cidade, sendo realizado hemograma, que 
mostrou leucocitose com predomínio de linfócitos e trombocitopenia. Nesta ocasião foi medicada com 
corticóide (informante desconhece a droga e dose) e encaminhada ao Serviço de Hematologia do 
Hospital das Clínicas da UFMG. 
Mãe nega febre, dores ósseas ou outro tipo de hemorragia. 
 
Exame físico: 
Peso: 24 Kg    Estatura: l,25 m  Temperatura  axilar: 36,3°C 
Ectoscopia: criança corada, hidratada, anictérica, acianótica, presença de petéquias e equimoses no 
tronco e membros inferiores, ausência de edemas, linfonodos cervicais palpáveis bilateralmente 
medindo cerca de 1,0 x 0,5 cm.  
COONG: petéquias no  palato e  mucosa  oral; amígdalas e otoscopia sem alterações. 
AR: eupneico, murmúrio vesicular fisiológico, sem ruídos adventícios 
ACV: bulhas normorítmicas e normofonéticas 
AD: abdome flácido, indolor à palpação superficial e profunda, fígado palpável a 3 cm do apêndice 
xifóide e a 6 cm do RCD, baço palpável a 7cm do RCE, duro e indolor. 
 
Hipótese diagnóstica: 
 
Exames laboratoriais:  
 
Hemograma  
Hemácias: 4.050.000/mm3  
Hemoglobina: 12,0 g%  
Hematócrito: 36,6 % 

Leucócitos: 260.000/mm3 

         Blastos: 80% 
         Segmentados: 09% 
         Linfócitos: 11% 

  
Plaquetas: 26.000/mm3 

 
Reticulócitos: 0,2% 
 
Mielograma: 
Medula óssea hipercelular, infiltrada por 94% de blastos com características de linfoblastos. 
Séries eritrocítica, granulocítica e megacariocítica acentuadamente hipocelulares. 



MÓDULO HEMATOLOGIA 
 

CASO CLÍNICO X 
 

A.S.D., 40 anos, branco, masculino, procedente da Bahia. Desde há cinco meses notou o crescimento 
do abdome, principalmente do lado esquerdo, com dor nessa região. Notou concomitantemente inchaço 
nas pernas.  Há uma semana queixa-se de falta de ar e fraqueza. Interrogado, conta que tomou banho 
de lagoa na região onde morava. 
 
Exame físico: 
PA: l30 x 80 mmHg 
Estado geral regular, mucosas hipocoradas. Edema de membros inferiores; abdome globoso. Fígado a 
l0 cm da RCD, liso, duro e indolor. Baço na altura da cicatriz umbilical, duro e doloroso. 
 
Hipótese diagnóstica: 
 
Exames laboratoriais: 
 
Hemograma  
Hemácias: 2.600.000/mm3  
Hemoglobina: 7,3 g/dl  
Hematócrito: 23% 

Leucócitos: 470.000/mm3 

Mieloblastos:03%  
Promielócitos: 05%  
Mielócito: 20% 
Metamielócitos: 10%  
 

Bastonetes: 16% 
Segmentados: 36% 
Eosinófilos: 06%  
Linfócitos: 01% 
Monócitos: 0% 
Basófilos: 03% 

Presença de anisocitose e policromasia. 
 
Plaquetas: 650.000/mm3. 

 
Mielograma: 
Medula óssea acentuadamente hipercelular. 
Indice G/E: 16,0/1,0 
Série eritrocítica: hipocelular com maturação normoblástica 
Série granulocítica: hipercelular com maturação normoblástica. Presença de assincronismo de 
maturação núcleo-citoplasmática. Basofilia e eosinofilia. Aumento do número de mielócitos. 
Série megacariocítica - megacariócitos em número aumentado com produção plaquetária evidente. 
Série linfoplasmocitária - sem alteração 
 
Pesquisa de cromossomo Ph1: positiva 
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