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Recomendações do ICSH 

• É responsabilidade do Laboratório relatar as características morfológicas que 

contribuam para o diagnóstico diferencial.

• As alterações morfológicas devem ser informadas quando presentes em 

quantidade moderada ou intensa. (Exceção – esquistócitos).

• Os valores do VGM devem ser considerados para a determinação das alterações 

de tamanho (Micro, macro e normocitose).

• Os valores da HGM deve ser utilizado para a avaliação da hipocromia ou células 

hipercrômicas

• Os laboratórios devem realizar um exame mais detalhado dos casos duvidosos.



• Os equipamentos automatizados não são capazes de enumerar ou classificar 

populações de células anormais ou de reconhecer anormalidades morfológicas. 

• Essas amostras necessitam de um exame microscópico realizado em lâmina bem 

confeccionada e bem corada, condição imprescindível para a correta identificação 

celular.

• A diferenciação celular é um processo que envolve a identificação de características 

relativas ao tamanho e forma do núcleo, padrão de cromatina e tamanho e aspecto 

do citoplasma.
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• A contagem automatizada analisa alguns milhares de células em contraste com a 

contagem manual que identifica de 100 a 200 células. 

• Por este motivo, na ausência de células anormais, a contagem automatizada é 

mais precisa. Valores muito baixos ou muito elevados de leucócitos tornam a 

contagem manual menos acurada e menos reprodutível.

É recomendado que a contagem automatizada seja considerada sem revisão manual 

somente nos casos em que não existam alterações quantitativas nem a presença de 

alarmes (flags). 

A contagem automatizada também pode ser liberada depois da revisão da lâmina e 

da confirmação dos alarmes.
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Anormalidades citoplasmáticas

HIPERGRANULAÇÃO DOS NEUTRÓFILOS, GRANULAÇÕES TÓXICAS.

• Os neutrófilos podem apresentar grânulos basofílicos como resposta à infecção 

ou ao uso de Fator de crescimento.

• Estes grânulos são mais escuros e mais evidentes que os vistos normalmente.

A recomendação é de citar e quantificar a presença da hipergranulação sempre que 

vista.
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Anormalidades citoplasmáticas

VACUOLIZAÇÃO NOS NEUTRÓFILOS

• Podem parecer como buracos de agulha – vacúolos pequenos e discretos ou podem ser 

maiores. 

• Causas de vacuolização pode ser a toxicidade alcoólica ou a exposição prolongada ao 

EDTA (artefato de conservação).

A recomendação é a de relatar a presença de vacúolos 

sempre que presentes.
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ANORMALIDADES QUALITATIVAS NAS CÉLULAS LINFÓIDES

• Variação morfológica causada pelos vários estímulos imunológicos presentes nas 
doenças inflamatórias e infecciosas (principalmente nas de origem viral) assim 
como nas neoplasias (leucemias e linfomas), resultando em linfócitos com 
alterações morfológicas em diversas quantidades.

• A terminologia para estes linfócitos é muito variada e confusa com muitos termos 
para descrever a mesma célula. Linfócitos, variantes, reativos, ativados, anormais 
ou atípicos. 

• Células de Downey Tipo 1, 2 ou 3, Células de Turk, Imunoblastos ou mesmo 
combinações de células como linfócitos monocitóides. 

A recomendação é que o termo “linfócito reativo” seja usado para descrever 

linfócitos de etiologia benigna e o termo “linfócito anormal” quando houver suspeita 

de malignidade ou etiologia clonal.
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LINFÓCITOS REATIVOS

• Tamanho da célula.

• Imaturidade do núcleo com a presença de nucléolo e cromatina sem 

condensação.

• Contorno nuclear irregular ou lobulação.

• Basofilia ou vacuolização do citoplasma. 

• O citoplasma pode ser abundante com uma variação de cores desde o 

azul pálido até  o azul intenso principalmente nos pontos de contato com 

as células adjacentes.

• Contorno irregular da célula. 
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LINFÓCITOS REATIVOS – Mononucleose Infecciosa

Célula de Downey – Citoplasma abundante, basófilo, contornando as células 
adjacentes

A recomendação é comentar a presença de linfócitos reativos sendo 

contados como uma população distinta na diferencial.
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LINFÓCITOS REATIVOS - Grandes Linfócitos Granulares (GLG)  

• São maiores que os linfócitos comuns.

• O citoplasma é claro contendo grânulos azulados bem visíveis.

• O núcleo é oval ou arredondado com cromatina densa.

• Podem estar aumentados nas infecções virais, doenças autoimunes, em 

pacientes pós-esplenectomia e em algumas leucemias.

Podem representar de 10 a 20% dos linfócitos em indivíduos normais. 

Os GLG não devem ser contados separadamente dos linfócitos. 

Embora os GLG devam ser contados como linfócitos, quantidades aumentadas deste tipo celular 
devem ser descritas no laudo e a investigação por imunofenotipagem recomendada.

Nota: Os linfócitos predominam nas amostras de crianças até os 4 anos. Estas células são mais 
pleomórficas que as encontradas em amostras de adultos normais.  
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LINFÓCITOS REATIVOS – Células Plasmáticas

• A célula plasmática é maior que o pequeno linfócito

• Citoplasma profundamente azul, 

• Núcleo excêntrico, redondo ou oval com cromatina condensada

• Zona de Golgi ou halo perinuclear adjacente ao núcleo. 

A recomendação é contar as células 

plasmáticas como uma população 

distinta na diferencial.
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