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Aprender hematologia, seja clínica ou laboratorial, é um 
desafio. É, sem dúvida, uma das mais belas e instigantes 
especialidades da medicina. Na hematologia, qualquer 
tema, mesmo aqueles aparentemente mais superficiais, 
se revestem, com frequência, de uma complexidade 
surpreendente em termos fisiopatológicos, clínicos e 
laboratoriais.

O profissional moderno que se interessa pela hematologia 
clínica ou laboratorial enfrenta cada vez mais o desafio 
de conciliar duas habilidades: a de filtrar e extrair as 
informações essenciais acerca de um determinado assunto 
e a de lidar com a complexidade inerente aos testes e 
procedimentos hematológicos.

Neste contexto, Doenças Que Alteram os Exames Hematológicos, 
atualmente em sua 3ª edição, é um livro já consagrado 
entre profissionais e estudantes da área da saúde em busca 
de aprendizado rápido, objetivo e prático em hematologia 
clínica e laboratorial. Utilizando como ponto de partida 
a doença e adotando uma segmentação inovadora e 
lógica dos principais temas em série vermelha, branca, 
plaquetária e de hemostasia, o livro facilita uma rápida 
consulta ao conteúdo durante um período de estudos 
na universidade, na pós-graduação, entre uma e outra 
consulta, ou mesmo numa bancada de laboratório.

A leitura é bastante dinâmica e apoiada por dezenas 
de gráficos, diagramas e tabelas, além de sinopse 

Prefácio



fisiopatológica em forma de fluxograma e fotos de 
esfregaços sanguíneos em praticamente todos os tópicos. 

A nova edição traz as mais recentes atualizações no 
diagnóstico laboratorial das doenças hematológicas 
benignas e neoplásicas, além de outras condições 
patológicas que causam repercussão hematológica. Foram 
incluídos temas novos em hematologia maligna e benigna, 
com destaque para um capítulo inteiramente dedicado à 
COVID-19.

O meu intuito, como autor, é de que o leitor possa 
entender a hematologia de forma aplicada e indo direto 
ao ponto pretendido. Torço para que este livro contribua 
com o aprendizado de profissionais da saúde e cumpra o 
seu propósito maior, que é o de auxiliar aquele que está na 
outra ponta precisando de ajuda: o paciente.  

Flávio Augusto NAoum
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Introdução

O ferro é um elemento importante que participa de várias 
reações químicas dentro e fora das células do organismo. 
Sua principal função é a de integrar o grupo heme jun-
tamente com as globinas, participando assim ativamente 
na síntese da hemoglobina e no processo maturativo da 
linhagem eritroide. De fato, a medula óssea é o tecido 
humano que mais consome ferro e os eritrócitos, com 
95% do seu volume ocupado pela hemoglobina, abrigam 
a maior parte do ferro corporal.

Outros dois elementos indispensáveis à eritropoiese 
são a vitamina B12 e o ácido fólico, que também partici-
pam da proliferação e maturação das linhagens granulo-
cítica e megacariocítica. 

Metabolismo normal do ferro, 
vitamina B12 e ácido fólico 

Metabolismo normal do ferro

 � Ingestão: o ferro presente nos alimentos existe 
sob duas formas: o ferro heme (Fe2+), presente 
nas carnes vermelhas e de fácil absorção, e o ferro 
não heme (Fe3+), presente em verduras, grãos e 
cereais, cuja absorção depende de sua conversão 
para Fe2+ pela ação do PH ácido do estômago. 

Anemias carenciais

CAPÍTULO 1
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 � Absorção: diariamente são absorvidos cerca de 1 a 2 mg de ferro a partir 
da dieta, que é praticamente a mesma quantidade que se perde no mes-
mo período por descamação ou menstruação, por exemplo. A absorção 
do ferro ocorre principalmente na porção final do duodeno. 

 � Transporte e regulação: a disponibilização do ferro absorvido na mu-
cosa intestinal ou estocado no sistema mononuclear fagocitário para o 
transporte plasmático depende da ação ferroportina, uma proteína que 
exporta para o plasma o ferro contido no enterócito. A atividade da fer-
roportina é controlada por uma outra proteína, a hepcidina, cuja função 
é degradar a ferroportina dentro dos enterócitos e macrófagos, contro-
lando, por restrição, a disponibilização plasmática do ferro (Figura 1.1).

Uma vez no plasma, o transporte do ferro é realizado pela transferrina, 
uma proteína produzida pelo fígado, cuja síntese é inversamente proporcional 
ao estoque de ferro.

Distribuição corporal: em condições normais, a quantidade de ferro pre-
sente no corpo humano gira em torno de 40 a 50 mg por kg de peso, sendo 
que a maior parte deste elemento (30 mg/kg) está incorporada à hemoglobi-
na (Figura 1.2). O ferro que não está incorporado à hemoglobina encontra-se 
principalmente armazenado nas proteínas de estoque – ferritina e hemossideri-
na – presentes nas células do sistema mononuclear fagocitário do fígado, baço 
e medula óssea, e no parênquima hepático. 

Não há via de excreção para o ferro, de forma que o mesmo é perdido por 
meio de descamação celular, principalmente no trato gastrointestinal, e pela 
menstruação nas mulheres. 

Figura 1.1 – Controle da disponibilização do ferro pelo enterócito. (A) Exportação do ferro intracelular 
para o plasma realizada pela ferroportina. (B) Ação controladora da hepcidina, que degrada a ferropor-
tina e reduz a disponibilização do ferro.
Fonte: Academia de Ciência e Tecnologia (AC&T).
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Metabolismo normal da vitamina B12 e do ácido fólico

A Tabela 1.1 relaciona as principais características biológicas e metabólicas da 
vitamina B12 e do ácido fólico. 

Tabela 1.1 _____________________________________________________________________________

Características metabólicas da vitamina B12 e do ácido fólico

Vitamina B12 Ácido fólico

Família metabólica Cobalaminas Folatos

Compostos importantes na 
síntese do DNA

Metilcobalamina Tetra-hidrofolato

Alimentos Carne animal e derivados como 
leite, queijo e ovos

Verduras (folhas), couve-flor, 
brócolis, frutas e fígado

Local de absorção Íleo terminal (mediada pelo fator 
intrínseco)

Intestino delgado

Necessidade diária 2 µg/dia 200 µg/dia

Duração do estoque após 
interrupção da ingesta

3 a 6 anos 3 a 6 meses

Fonte: Academia de Ciência e Tecnologia (AC&T).

Figura 1.2 – Distribuição do ferro nos diversos tecidos e células do sangue de uma pessoa adulta. 
Observar a função receptora e distribuidora de ferro efetuada pela transferrina.
Fonte: Academia de Ciência e Tecnologia (AC&T).

Ferro da dieta

Transferrina
(3 mg)

Músculo
(300 mg)

Fígado
(1.000 mg)

Sistema mononuclear
fagocitário
(600 mg)

Medula óssea
(300 mg)

Eritrócitos
(1.800 mg)

Duodeno
(1-2 mg/dia)

Ferro de estoque
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Dentre as funções mais importantes da vitamina B12 e do ácido fólico, 
destacam-se suas participações na síntese do DNA e, portanto, no processo de 
divisão celular. A Figura 1.3 ilustra este processo.

PLASMA

Metil-THF

CÉLULA

Ácido
fólico

Homocisteína

Metionina

5,10 THF-metileno

THF DHF

SÍNTESE DO DNA
DIVISÃO CELULAR

Metil-THF

Vit.
B12

dietadid eta

Figura 1.3 – Participação da vitamina B12 e do ácido fólico no processo de divisão celular. O ácido fó-
lico entra na composição do metil-tetra-hidrofolato (metil-THF), que doa o grupo metil à vitamina B12 que 
por sua vez o transfere para a homocisteína, formando o aminoácido metionina. Esse processo termina 
com a formação do tetra-hidrofolato (THF), o qual é convertido em 5,10 tetra-hidrofolato metileno (5,10 
THFmetileno), cuja conversão para di-hidrofolato (DHF) caracteriza-se pela produção dos compostos 
necessários ao processo de síntese de DNA e divisão celular. 
Fonte: Academia de Ciência e Tecnologia (AC&T).

Avaliação laboratorial

Avaliação laboratorial do ferro

Os principais testes bioquímicos utilizados para avaliação do perfil de ferro são 
as determinações do ferro sérico, capacidade total de ligação do ferro, satura-
ção da transferrina e da ferritina sérica (Tabela 1.2). 

Tabela 1.2 _____________________________________________________________________________

Valores de referência para a determinação laboratorial das concentrações de fer-
ro sérico, capacidade total de ligação do ferro (CTLF), saturação da transferrina e 
ferritina sérica

Testes laboratoriais Valores de referência

Ferro sérico (µg/dL) Homem: 50-180; Mulher: 50-150 

CTLF (µg/dL) 250-420

Saturação da transferrina (%) 20-50

Ferritina sérica (ng/mL) Homem: 30-400; Mulher: 30-300
Fonte: Academia de Ciência e Tecnologia (AC&T)
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 � Ferro sérico: pouco sensível na avaliação das alterações do metabolismo 
do ferro, mas a sua determinação é obrigatória para o cálculo da satura-
ção da transferrina. 

 � Capacidade total de ligação do ferro: é a determinação do ferro e da 
capacidade de fixação do ferro não saturado por método colorimétrico. 
Na prática, a determinação deste parâmetro é importante para o cálculo 
da saturação da transferrina. 

 � Saturação da transferrina: indica a quantidade de ferro ligada à prote-
ína de transporte transferrina. É calculada a partir da divisão do valor 
do ferro sérico pela capacidade total de ligação do ferro. Apresenta boa 
correlação com situações de deficiência e sobrecarga de ferro.

 � Ferritina sérica: a ferritina sérica aferida laboratorialmente corresponde 
à menor fração dessas moléculas que, após ser produzida pelo retículo 
endoplasmático liso das células, é secretada no plasma ao invés de perma-
necer estocada no meio intracelular. Assim, a ferritina plasmática reflete 
a quantidade de ferro armazenado dentro das células. Entretanto, a fer-
ritina plasmática comporta-se também como proteína de fase aguda da 
inflamação, sendo secretada em grande quantidade na vigência de qua-
dros infecciosos, processos inflamatórios, neoplasias e lesão tecidual. Nes-
sas situações, os resultados alterados são de difícil interpretação, pois não 
refletem adequadamente a quantidade de ferro estocada no organismo. 

 � Outros parâmetros automatizados: a determinação da hemoglobina re-
ticulocitária é um bom parâmetro para avaliar a disponibilidade de ferro 
e, quando diminuída, um marcador precoce da eritropoiese deficiente 
em ferro. As porcentagens de eritrócitos hipocrômicos e microcíticos 
são também parâmetros acurados da fração de eritrócitos maduros que 
apresentam conteúdo insuficiente de ferro.

Avaliação laboratorial da vitamina B12 e do ácido fólico

As determinações das concentrações séricas de vitamina B12 e de ácido fólico 
constituem a forma mais utilizada para quantificação desses elementos, confor-
me mostra a Tabela 1.3.

Tabela 1.3  ____________________________________________________________________________

Valores de referência para a determinação laboratorial das concentrações séricas 
de vitamina B12 e ácido fólico

Testes laboratoriais Valores de referência

Determinação sérica de vitamina B12 200-900 ng/L

Determinação sérica de ácido fólico > 2,5 ng/mL
Fonte: Academia de Ciência e Tecnologia (AC&T).
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Com base no metabolismo da vitamina B12 e do ácido fólico ilustrado pela 
Figura 1.3, há outros dois testes que podem avaliar de forma precoce e sensível 
às discretas alterações nas concentrações de vitamina B12 e ácido fólico, que são 
os seguintes:

 � Determinação sérica do ácido metilmalônico. Valor de referência: infe-
rior ou igual a 0,5 µmol/L.

 � Homocisteína plasmática. Valor de referência: 5-14 µmol/L.

Valores de referência para a série vermelha

Os valores de referência para recém-nascidos, crianças e adultos são apresenta-
dos, respectivamente, nas Tabelas 1.4 a 1.6.

Tabela 1.4  ____________________________________________________________________________

Valores de referência para a série vermelha em recém-nascidos*

Tempo de vida E (milhões/µL) Hb (g/dL) Ht (%) VCM (fL)

Sangue do cordão 3,5-6,7 13,7-20,1 47-59 90-118

Até 96 horas 3,8-6,5 14,2-24,0 46-75 101-137

Recém-nascido 4,1-6,7 15,0-24,0 44-70 102-115

*Adaptado de Bain B, 2015.

A presença de eritroblastos é comum e fisiológica nos primeiros dias de vida 
dos recém-nascidos, com cerca de 3 a 10 eritroblastos em 100 leucócitos contados 
em RN nascidos à termo e de 25 eritroblastos em 100 leucócitos contados em RN 
prematuros. A presença de grande quantidade de eritroblastos por mais de 5 a 7 
dias de vida pode ser um sinal de hemólise, hipóxia ou infecção aguda. 

Tabela 1.5  ____________________________________________________________________________

Valores de referência para a série vermelha em crianças e adolescentes*

Tempo de vida E (milhões/µL) Hb (g/dL) Ht (%) VCM (fL)

1-24 meses 3,8-5,4 10,5-14,0 32-42 72-88

1-4 anos 3,5-5,3 10,7-15,1 31-45 72-100

5-8 anos 3,45-5,49 10,3-15,1 31-44 71-99

9-12 anos 4,11-5,49 11,3-15,3 34-44 72-99

13-18
Masc.
Fem.

4,34-5,88
3,9-5,4

12,7-17,0
11,3-15,4

37-49
35-46

77-96
75-94

* Adaptado de Bain B, 2015.
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Tabela 1.6  ____________________________________________________________________________

Valores de referência para a série vermelha em adultos (>18 anos)
 

Tempo de vida E (milhões/µL) Hb (g/dL) Ht (%) VCM (fL) HCM (pg) CHCM (g/dL)

Masc. 4,5-6,1 12,8-16,8 47-59 80-98

Fem. 4,0-5,4 11,5-16,3 36-48 80-98 27-32 30-35

Recém-nascido 4,1-6,7 15,0-24,0 44-70 102-115

Valor de referência para RDW: 11-15% (Masc. e Fem.).

Fonte: Academia de Ciência e Tecnologia (AC&T).

Anemia ferropriva 

A deficiência de ferro é a causa de metade dos casos de anemia e é um dos 
problemas nutricionais mais frequentes no mundo, atingindo cerca de dois 
bilhões de pessoas. Essa doença é particularmente comum em crianças e ges-
tantes. Nas mulheres, o aumento do volume menstrual é a principal causa 
de anemia ferropriva, enquanto as doenças do trato gastrointestinal (úlce-
ras, gastrites, doença diverticular, etc.) respondem pela maioria dos episódios 
tanto em homens quanto em mulheres que já atingiram a menopausa. Além 
do cansaço e fraqueza característicos de qualquer anemia, a deficiência acen-
tuada de ferro pode ocasionar estomatite angular (inflamação da mucosa da 
boca), queda de cabelo, unhas quebradiças e apetite por substâncias não nu-
tritivas como terra, gelo e alimentos crus. A deficiência de ferro prejudica a 
eritropoiese, resultando na produção de eritrócitos com menor quantidade 
de hemoglobina no seu interior e, portanto, de menor volume e mais “pá-
lidos”. A contagem de reticulócitos encontra-se geralmente diminuída. No 
hemograma, as alterações típicas são anemia microcítica e hipocrômica, RDW 
elevado e, por vezes, plaquetose de discreta a moderada intensidade. A morfo-
logia eritrocitária revela anisocitose significativa, com presença de leptócitos 
(eritrócitos alongados e hipocrômicos); a poiquilocitose não é tão acentuada 
como nas talassemias. Nas fases iniciais da doença ou se houver deficiência 
simultânea de vitamina B12 e ácido fólico, o VCM e o HCM podem estar nor-
mais. Quando há ferropenia, o organismo consegue inicialmente manter o 
aporte aos tecidos a partir da mobilização do ferro depositado na forma de es-
toque. Assim, a ferritina é geralmente o primeiro parâmetro a se alterar. Uma 
vez esgotado o estoque, começa a mobilização do ferro ligado às proteínas 
de transporte, em especial a transferrina, diminuindo a saturação da mesma 
pelo ferro. Por fim, quando não há mais ferro no estoque, nem ligado a pro-
teínas de transporte, a concentração do ferro sérico diminui e a eritropoiese 
fica prejudicada. O diagnóstico diferencial deve ser feito principalmente com 
talassemias e anemia de doença crônica.
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Sumário das alterações hematológicas

Hb
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(pg)

15
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130

70

100
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15

25

RDW Aumentado

Contagem de reticulócitos Diminuída

Plaquetometria Normal ou aumentada

Ferro sérico Diminuído

CTLF Aumentada

Saturação da transferrina Diminuída

Ferritina Diminuída

Citologia Anisocitose com frequentes micrócitos hipocrômicos e 
presença de leptócitos

Sinopse fisiopatológica

Deficiência
de ferro

Ferritina sérica
(consumo do

estoque)

Saturação da
transferrina

( ferro disponível
para transporte)

Ferro sérico
( oferta de ferro

aos tecidos)

Eritropoiese
deficiente em ferro

Anemia
microcítica e
hipocrômica

Reticulócitos
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Anemia megaloblástica 

A anemia megaloblástica é causada pela deficiência de vitamina B12 e/ou 
ácido fólico, geralmente resultante do déficit nutricional de alimentos ricos 
nessas substâncias (ex.: vegetarianos, idosos institucionalizados, internação 
prolongada em UTIs, etc.) e má absorção decorrente de gastrectomias, res-
secções intestinais e doenças inflamatórias do intestino. A anemia perniciosa 
é outra causa de anemia megaloblástica em que autoanticorpos são produ-
zidos contra as células parietais do estômago, causando gastrite atrófica e 
reduzindo a produção do fator intrínseco, que é necessário para a absorção 
de vitamina B12. Além do quadro clínico pertinente à anemia, é importan-
te destacar a possibilidade de manifestações neurológicas na deficiência de 
vitamina B12 (devido à degeneração da bainha de mielina dos neurônios) 
como parestesias, fraqueza muscular e dificuldade de deambulação. O prin-
cipal mecanismo fisiopatológico nessa doença é a hemólise intramedular, 
que configura o quadro de eritropoiese ineficaz, caracterizado pela presen-
ça de medula óssea hipercelular associada à anemia no sangue periférico. 
Assim, o mielograma revela medula óssea hipercelular, com hiperplasia da 
série vermelha e presença de frequentes megaloblastos (eritroblastos com 
volume muito aumentado), além de metamielócitos e bastonetes gigantes. 
No hemograma, a principal apresentação é a pancitopenia, uma vez que 
a restrição no processo de divisão celular causado pela doença não se res-
tringe apenas à série vermelha. A anemia é acompanhada de macrocitose 
de moderada a acentuada intensidade (VCM 110-130 fL), com frequentes 
macro-ovalócitos, além de anisocitose e poiquilocitose evidentes. Frequen-
temente, a macrocitose precede a anemia por meses ou anos, embora 30% 
a 50% dos pacientes não apresentem macrocitose significativa. Outra altera-
ção citológica precoce e relevante nessa doença é a presença de neutrófilos 
hipersegmentados (com mais de 5 lóbulos nucleares) em número elevado 
(≥ 5% dos leucócitos totais). A fisiopatologia deste fenômeno, antigamente 
descrito como desvio à direita, ainda não está esclarecida. A investigação adi-
cional revela reticulocitopenia e elevação acentuada da DHL (devido à he-
mólise dos precursores hematopoiéticos), e a confirmação diagnóstica se dá 
pelos valores reduzidos de vitamina B12 (< 100 ng/L) e de ácido fólico (< 5 
ng/mL). Alternativamente, a deficiência de vitamina B12 também pode ser 
detectada por concentrações aumentadas de ácido metilmalônico, enquan-
to a elevação da concentração sérica da homocisteína reflete a deficiência de 
um ou ambos os elementos. O diagnóstico diferencial de macrocitose com 
ou sem anemia inclui alcoolismo, hepatopatia, anemia hemolítica, síndrome 
mielodisplásica, hipotireoidismo, entre outros.
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Sumário das alterações hematológicas

Hb
(g/dL)

VCM
(fL)

HCM
(pg)

15

10

05

130

100

70

35

25

15

RDW Normal ou aumentado

Contagem de reticulócitos Diminuída

Leucometria Diminuída

Plaquetometria Diminuída

DHL Muito aumentado 

Concentração de vitamina B12 e 
ácido fólico

Diminuição isolada ou conjunta

Citologia Anisocitose com frequentes macrócitos e macrovalócitos; 
presença de neutrófilos hipersegmentados

Sinopse fisiopatológica

Deficiência
de vitamina
B12 e/ou

ácido fólico

Vitamina B12 sérica
Ácido fólico sérico

Síntese de DNA
prejudicada

Hemólise
intramedular/
hematopoiese

ineficaz

Pancitopenia com
anemia macrocítica

Reticulócitos DHL

Ácido metilmalônico
Homocisteína
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Anemia por má-absorção 

A anemia é um sinal comum de doenças e situações que cursam com má-absor-
ção. Anemia pós-cirurgia bariátrica, gastrectomia, ressecção intestinal, hérnia 
de hiato e doenças inflamatórias intestinais. Quanto às doenças inflamatórias 
intestinais, cerca de metade dos pacientes com doença celíaca apresenta ane-
mia ferropriva, muitas vezes sem sintomas intestinais associados; por outro lado, 
o acometimento ou ressecção de parte íleo na doença de Crohn, geralmente 
resulta em anemia megaloblástica. Com relação aos procedimentos cirúrgicos, 
gastrectomias e cirurgias bariátricas reduzem consideravelmente a secreção do 
suco gástrico e a produção do fator intrínseco, prejudicando, respectivamente, 
a absorção do ferro e da vitamina B12 dos alimentos. Se a cirurgia for feita com 

Sinopse fisiopatológica

Fonte: Academia de Ciência e Tecnologia (AC&T).

Cirurgia bariátrica
Gastrectomia

Doenças inflamatórias 
intestinais

↓ absorção de vit. B12 
e/ou ácido fólico

Doença de Crohn, 
ressecção ileal

↓ produção de 
fator intrínseco

Anemia

↓ produção de  
suco gástrico

↓ absorção de ferro

Doença celíaca, cirurgia 
com exclusão duodenal
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bypass gástrico, a absorção de ferro fica ainda mais prejudicada pela exclusão do 
duodeno do trânsito intestinal.

Sumário das alterações hematológicas

*A presença de micro ou macrocitose, bem como hipo ou normocromia dependerá do déficit predominante. Nas anemias mistas (p. ex.: deficiência 
conjunta de ferro e vitamina B12), é possível normocromia e normocitose.
Fonte: Academia de Ciência e Tecnologia (AC&T).

Hb
(g/dL)

VCM
(fL)

HCM
(pg)

15

10

05

130

100

70

35

25

15

*

*

RDW Normal ou aumentado

Contagem de reticulócitos Diminuída

Leucometria Normal ou diminuída (se anemia megaloblástica)

Plaquetometria Normal ou diminuída (se anemia megaloblástica) 

DHL Normal ou aumentado (se anemia megaloblástica)

Citologia Variável, dependendo do quadro predominante (deficiência de 
ferro, vitamina B12 ou ácido fólico)




