UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO BIOMÉDICO
CURSO DE BIOMEDICINA

NICOLAS DA MATTA FREIRE ARAUJO

Monocitose na rotina laboratorial do Hospital Universitário Antônio Pedro nos
meses de junho e julho: frequência, possíveis causas e patologias associadas

Trabalho de conclusão de curso
Área de concentração: Análises Clínicas

Orientadora: Profa. Dra. Georgina Severo Ribeiro

Niterói
2018

AGRADECIMENTOS
Agradeço a minha avó Edina, que apesar de não estar mais comigo, sempre me
incentivou e se orgulhou de todas as minhas conquistas.
Agradeço a minha mãe Claudia, que sempre fez de tudo para que eu pudesse
chegar até aqui.
Agradeço ao meu padrinho Alexandre, que sempre me aconselhou e esteve
presente em todos os momentos.
Agradeço aos meus tios, primos e madrinhas, por todo o apoio que me deram.
Agradeço a minha amiga Marcella, que sempre me motivou e estava comigo quando
precisei.
Agradeço aos meus amigos Tiago e Guilherme, por estarem comigo e me divertirem
nos momentos mais estressantes.
Agradeço as minhas amigas Gabriela, Larissa, Priscila e Amanda, que tornaram a
faculdade um ambiente mais confortável e divertido.
Agradeço as minhas amigas Andryelle, Thaíza e Maikeline, por tornarem o último
ano da faculdade mais alegre.
Agradeço aos meus amigos Pedro, Juliana e Ana, por fazerem o ECO mais
agradável e divertido.
Agradeço ao grupo NENF, por ter me acolhido tão bem e por ter me ensinado tanto,
na minha primeira iniciação científica.
Agradeço a professora Georgina, pela maravilhosa orientação, paciência e ajuda
que me deu ao longo do TCC.
Agradeço a Universidade Federal Fluminense, por toda a estrutura, conhecimento e
experiências.

LISTA DE ABREVIATURAS

AHI

Anemia Hemolítica Imune

APC

Célula Apresentadora de Antígeno

AR

Artrite Reumatóide

CBC

Complete blood count

CCEMI

Clínica Cirúrgica Especializada Mista

CCF

Clínica Cirúrgica Feminina

CCMA

Clínica Cirúrgica Masculina

CD

Centro de Diálise

CHCM

Concentração Hemoglobínica Corpuscular Média

CMF

Clínica Médica Feminina

CMM

Clínica Médica Masculina

CMV

Citomegalovírus

CTI

Centro de Tratamento Intensivo

DAC

Doença Arterial Coronariana

DCP

Discinesia Ciliar Primária

DIP

Doenças Infecto-Parasitárias

DMO

Doença Metabólica Óssea

DMPC

Doença Mieloproliferativa Crônica

DPOC

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

DRC

Doença Renal Crônica

E

Número de Eritrócitos

GM-CSF

Fator Estimulante de Colônia de Granulócito e Macrofágo

HCM

Hemoglobina Corpuscular Média

Hct

Hematócrito

HD

Hemodiálise

HEMAT

Hematologia

Hgb

Hemoglobina

HIV

Vírus da Imunodeficiência Humana

HUAP

Hospital Universitário Antônio Pedro

IAM

Infarto Agudo do Miocárdio

Ig

Imunoglobulina

IL

Interleucina

INT

Internação

LES

Lúpus Eritrematoso Sistêmico

LH

Linfoma de Hodgkin

LLC

Leucemia Linfóide Crônica

LMA

Leucemia Mielóide Aguda

LMMC

Leucemia Mielomonocitíca Crônica

LNH

Linfoma não Hodgkin

LPS

Lipopolissacarídeo

M-CSF

Fator Estimulante de Colônia de Macrófago

MM

Mieloma Múltiplo

OBS

Obstetrícia

PDW

Platelet Distribution Width

PED

Pediatria

PTI

Púrpura Trombocitopênica Idiopática

QUIMIO

Quimioterapia

RDW

Red Distribution Width ou Índice de Anisocitose

SAM

Serviço ambulatorial

SEM

Serviço de Emergência

SMD

Síndrome Mielodisplásica

SOTOR

Serviço de Otorrino

TNFα

Fator de Necrose Tumoral Alfa

UCO

Unidade Coronariana

UTINEO

Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal

VCM

Volume Corpuscular Médio

LISTA DE FIGURAS
Figura 1........................................................................................................................7
Figura 2........................................................................................................................9
Figura 3......................................................................................................................10
Figura 4......................................................................................................................12
Figura 5......................................................................................................................14
Figura 6......................................................................................................................15
Figura 7......................................................................................................................19
Figura 8......................................................................................................................2 1
Figura 9......................................................................................................................23
Figura 10....................................................................................................................25
Figura 11....................................................................................................................28
Figura 12....................................................................................................................45
Figura 13....................................................................................................................46
Figura 14....................................................................................................................47
Figura 15....................................................................................................................48
Figura 16....................................................................................................................49
Figura 17....................................................................................................................50
Figura 18....................................................................................................................51
Figura 19....................................................................................................................51
Figura 20....................................................................................................................52
Figura 21....................................................................................................................53
Figura 22....................................................................................................................53
Figura 23....................................................................................................................54
Figura 24....................................................................................................................54
Figura 25....................................................................................................................55
Figura 26....................................................................................................................56
Figura 27....................................................................................................................57
Figura 28....................................................................................................................58
Figura 29....................................................................................................................59
Figura 30....................................................................................................................60

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.................................................................................................................16,17
Tabela 2......................................................................................................................20
Tabela 3......................................................................................................................22
Tabela 4......................................................................................................................24
Tabela 5......................................................................................................................26
Tabela 6......................................................................................................................27

SUMÁRIO

RESUMO.....................................................................................................................1
ABSTRACT................................................................................................................ ..2
1.INTRODUÇÃO..........................................................................................................3
ERITROGRAMA........................................................................................................... 4
PLAQUETOGRAMA.....................................................................................................5
LEUCOGRAMA............................................................................................................6
POLIMORFONUCLEARES..........................................................................................8
MONONUCLEARES..................................................................................................10
MONÓCITOS............................................................................................................. 11
2.OBJETIVOS............................................................................................................17
3.MATERIAL E MÉTODOS........................................................................................18
4.RESULTADOS........................................................................................................19
5.DISCUSSÃO........................................................................................................... 29
6.CONCLUSÃO.......................................................................................................... 39
7.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................40
8.ANEXO....................................................................................................................45

1

RESUMO

O hemograma é o exame laboratorial mais requerido na prática clínica e estudos
revelam que mais de 70% das decisões clínicas e diagnósticos são apoiados pelas
informações dos testes laboratoriais. Os monócitos são células sanguíneas
originadas da medula óssea, e constituem 3-10% dos leucócitos no sangue
periférico. Estas células circulam por aproximadamente 4 dias, migram para os
tecidos, onde se diferenciam em macrófagos ou células dendríticas. Apresentam três
subtipos principais, o clássico, o intermediário e o não clássico, que possuem
diferentes funções, como fagocitose e apresentação de antígenos, e por apresentar
estas funções, estão envolvidos em diferentes processos patológicos. A monocitose,
definida como número absoluto superior à 800 monócitos/mm3 de sangue, possuí
diversas causas clínicas, como infecções crônicas, doenças imunológicas e
malignidades. Neste estudo, foram avaliados os resultados dos hemogramas
realizados nos meses de junho e julho de 2018, no Laboratório de Hematologia do
Hospital Universitário Antônio Pedro e foram encontrados 538 casos de monocitose
em 6337 hemogramas. A partir desses casos foram identificados 370 pacientes, e
através da análise dos pedidos de exame e busca ativa dos prontuários, foram
identificadas as possíveis causas da monocitose em 354 pacientes. Imagens de
distensões sanguíneas foram colocadas em um anexo para ilustrar características
morfológicas observadas em algumas das patologias encontradas e o pleomorfismo
morfológico das células monocíticas. Em conclusão, a frequência de monocitose,
avaliada nos exames de rotina do laboratório de hematologia do HUAP foi de 8,5%,
e mais frequente nos pacientes internados. Os casos de monocitose ocorreram em
todas as idades e predominaram pacientes com valores de monocitose no intervalo
de 1000-1500cels/mm3. Foram encontradas 20 possíveis causas de monocitose em
crianças. Nos adultos, 40 condições clínicas foram associadas à monocitose e as
neoplasias não hematopoéticas representaram as causas mais frequentes.

ABSTRACT
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The count blood cell is the most required laboratory test in clinical practice and
studies show that more than 70% of clinical and diagnostic decisions are supported
by laboratory test information. Monocytes are blood cells originating from the bone
marrow, comprise 3-10% of the white blood cells. They circulate for approximately 4
days and then migrate to the tissues, where they differentiate into macrophages or
dendritic cells. There are three main monocytes subsets, classical, intermediate and
non-classical, which have different functions, from phagocytosis and antigen
presentation, and by presenting these functions, are involved in different pathological
processes. Absolute monocytosis is a peripheral blood monocyte count of more than
800/mm3 and have been associated to several clinical conditions, such as chronic
infections, immunological diseases and malignancies. In this study, absolute
monocytosis cases were reviewed in CBC performed in June and July of 2018 at the
University Antônio Pedro Hospital Hematology Laboratory and 538 cases were found
in a total of 6337 results. From these cases, 370 patients were identified and
selected for further clinical data colletion. Analysis of clinical solicitation and active
search of medical records, the possible causes of monocytosis were identified in 354
cases. Images of blood smears were included in the study to illustrate morphological
features observed in some of the pathologies found and the monocytic cells
morphologic pleomorphism. In conclusion, the frequency of monocytosis, evaluated
in routine of this Hematology Laboratory was 8.5%, and it was more frequent in
hospitalized patients. The cases of monocytosis occurred at all ages and
predominated monocytosis values in the range of 1000-1500cells/mm3. Twenty
possible causes of monocytosis were found in children cases. In adults, 40 clinical
conditions were associated with monocytosis and non-hematopoietic neoplasms
were the most frequent related condition.

3

1. INTRODUÇÃO

O hemograma completo é um dos exames laboratoriais mais solicitados pelos
médicos, e fornece informações sobre as células sanguíneas do paciente. A
literatura revela que mais de 70% das decisões clínicas e diagnósticos são apoiados
pelas informações da investigação laboratorial obtidas através dos vários testes
disponíveis, que desempenham um papel importante na conduta do paciente. A
hematoscopia, análise microscópica da morfologia das células sanguíneas, tem um
importante papel na sinalização do diagnóstico de várias doenças primárias,
envolvendo o tecido hematopoético e secundárias ou sistêmicas que causam
alterações sanguíneas. Sua relevância diagnóstica não foi diminuída pelos avanços
na automação hematológica e nas técnicas moleculares (1).
O hemograma é usado para quantificar e avaliar alterações morfológicas dos
eritrócitos, leucócitos e plaquetas, elementos figurados do sangue que se encontram
suspensos no plasma. Os parâmetros relacionados aos eritrócitos incluem a
hematimetria ou número de eritrócitos, determinação do hematócrito, concentração
de hemoglobina e os índices eritrocitários. Através destes índices, volume
corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM) e concentração de
hemoglobina corpuscular média (CHCM), obtém-se informações a respeito do
tamanho, do conteúdo e da saturação de hemoglobina, respectivamente. Com o
avanço na automação, o índice de anisocitose (RDW) entrou como um parâmetro de
avaliação da variação do tamanho da população eritrocitária. A análise das
plaquetas inclui a contagem, o cálculo do volume plaquetário médio (VPM) e o índice
de variação de tamanho, platelet distribution width (PDW). Por fim, no leucograma,
são determinados o número total e a distribuição específica dos leucócitos com
número relativo e absoluto, havendo certa limitação dos analisadores automatizados
na identificação das células imaturas e anormais no sangue periférico. A contagem
das células sanguíneas pode ser feita manualmente por observação ao microscópio
em câmaras apropriadas ou por métodos automatizados baseados em citometria de
fluxo de fluorescência e impedância (1,2).
Considerando que nesse trabalho, o hemograma será o principal método
avaliativo, os parâmetros deste exame serão revisados, dividindo-se a abordagem
em eritrograma, plaquetograma e leucograma.
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ERITROGRAMA
Os eritrócitos são células que não possuem as organelas citoplasmáticas
normalmente encontradas em outras células, tais como o núcleo, microssomos e as
mitocôndrias, e assim são incapazes de síntese de novo de ácidos nucleicos, lipídios
e proteínas. Estas células se originam de precursores que se diferenciam em
eritroblastos na medula óssea e no decorrer da maturação vão perdendo as
organelas já citadas, à medida que o citoplasma é preenchido por hemoglobina (3).
O eritrônio, nome dado ao órgão difuso que engloba os 25 a 30 trilhões de eritrócitos
circulantes, tem a principal função de transportar os gases ligados à molécula de
hemoglobina (4). Para executar essa função, os eritrócitos são bastante flexíveis e
podem penetrar rapidamente nos capilares (3). A insuficiência funcional do eritrônio
(anemia) é definida como diminuição da concentração de hemoglobina sanguínea,
sendo um dos principais achados hematológicos observado nos laboratórios
clínicos. Entretanto, também pode ocorrer uma produção excessiva de eritrócitos,
em decorrência do aumento da produção, apropriada ou inapropriada, de
eritropoetina, hormônio responsável por estimular a produção de eritrócitos, e nesse
caso a alteração denomina-se poliglobulia ou policitemia (4).
Nos sistemas automatizados a contagem de eritrócitos (E) é feita pelo
princípio de impedância segundo Coulter, que depende do fato dos glóbulos
vermelhos serem pobres condutores de eletricidade, enquanto certos diluentes são
bons condutores; essa diferença forma a base desse sistema de contagem.
Entretanto, há modelos de equipamento, como por exemplo Sysmex XE-5000, que
também contam por método óptico. Para realizar a contagem o sangue é diluído e
por vácuo a suspensão é aspirada para um tubo coletor que possui uma pequena
abertura. Ao passar por essa abertura, as células interrompem a corrente elétrica,
gerando pulsos elétricos que são convertidos em número de células. O valor médio
da amplitude desses pulsos representa o volume corpuscular médio (VCM) em
micrometro cúbico. A dosagem de hemoglobina (Hgb) é feita por espectrofotometria
e dada em grama por decilitro, após a lise dos eritrócitos, na amostra diluída para a
contagem de leucócitos. O hematócrito (Hct) é em porcentagem e, é calculado
através do produto entre o VCM e a contagem de eritrócitos (E), dividido por 10. O
resultado, expresso em porcentagem, indica o volume da massa eritróide em uma
amostra de sangue. O HCM é obtido multiplicando-se o valor da Hgb por 10 e
dividindo-se pelo E, e significa a quantidade média de hemoglobina por eritrócito
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dada em picograma. O CHCM é o produto da divisão entre Hgb vezes 100 pelo Hct,
dado em grama por decilitro. O RDW é dado em porcentagem e, é baseado na curva
de distribuição dos eritrócitos por volume e leva em consideração o desvio padrão
ou o coeficiente de variação (4,5,6).

𝐻𝑐𝑡 =
𝐶𝐻𝐶𝑀 =

𝑉𝐶𝑀𝑥𝐸
10

𝐻𝑔𝑏𝑋100
𝐻𝑐𝑡

𝐻𝐶𝑀 =
𝑅𝐷𝑊 =

𝐻𝑔𝑏𝑥10
𝐸

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜𝑥100
𝑉𝐶𝑀

Os índices eritrocitários contribuem para a classificação morfológica das
anemias e o direcionamento da investigação diagnóstica, no caso do VCM, valores
abaixo dos limites de referência indicam uma microcitose e valores acima
evidenciam uma macrocitose. A diminuição do HCM sugere uma hipocromia já o seu
aumento mostra uma hipercromia, ou estará associado à macrocitose, condição na
qual os eritrócitos serão considerados normocrômicos. Quando o CHCM se
apresenta baixo, indica uma hipossaturação de hemoglobina no eritrócito e quando
ele está elevado, mostra uma hipersaturação. Esses dados aliados aos parâmetros
do eritrograma (E, Hgb e Hct), indicam a possível patologia que está afetando a
série vermelha ou que mostra reflexos no eritrônio e servem para acompanhar a
evolução do paciente (4,6).
Apesar de a automação dar informações tanto quantitativas quanto
qualitativas, a hematoscopia ainda é usada para confirmar o resultado liberado pelo
aparelho, quando necessário, e possibilita a visualização da forma do eritrócito que
vai sugerir um diagnóstico ou pelo menos orientar o médico da possível causa
daquela alteração, como no caso da presença de drepanócitos em pacientes com
anemia falciforme (1).
PLAQUETOGRAMA
As plaquetas (trombócitos) são pequenos fragmentos celulares anucleados
provenientes dos megacariócitos da medula óssea. Desempenham um papel chave
na hemostasia, sendo a função básica das plaquetas a rápida ligação aos vasos
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sanguíneos danificados, formando um tampão que leva à parada inicial do
sangramento (7).
Anteriormente, o número de plaquetas era avaliado por método manual
através da contagem em câmaras apropriadas. Com a introdução dos equipamentos
automatizados nos laboratórios de hematologia, a informação do número de
plaquetas passou a fazer parte do hemograma ou CBC (complete blood count). Os
contadores eletrônicos utilizam o princípio Coulter, e avaliam as plaquetas no
mesmo canal de contagem de eritrócitos, diferenciando-as destes por limiares de
volume. O plaquetograma consiste na contagem de plaquetas, que pode revelar
uma plaquetopenia ou trombocitopenia, caso o resultado seja menor do que os
limites de referência ou uma plaquetose ou trombocitose, caso o resultado seja
maior. Inclui ainda o volume plaquetário médio (VPM) que é semelhante ao VCM
dos eritrócitos e o índice de anisocitose plaquetária (PDW) que varia com a
presença de microplaquetas, macroplaquetas e plaquetas gigantes. Existe uma
diferença considerável de resultados entre os modelos dos diversos contadores, e
portanto, cada laboratório determina os próprios valores de referência. De forma
semelhante ao eritrograma, alterações no plaquetograma torna indispensável a
hematoscopia para a observação da variação de tamanho, forma e granulação das
plaquetas que se encontram alteradas nas síndromes mieloproliferativas ou
mielodisplásicas, por exemplo. A observação das plaquetas nas distensões
sanguíneas coradas pode também revelar a presença de agregados plaquetários
induzidos pelo EDTA ou satelitismo que podem estar associados a uma falsa
plaquetopenia (1,3).
LEUCOGRAMA
Os leucócitos exercem diversas funções como fagocitose, apresentação
antigênica, destruição de patógenos e células alteradas. Geralmente, essas funções
são realizadas fora da circulação, sendo necessários mecanismos que permitam a
migração dessas células para o meio extravascular, os Polimorfonucleares e os
monócitos possuem uma origem em comum que é a célula progenitora mielóide
enquanto os linfócitos derivam da célula progenitora linfoide (8).
A automação promove um alto nível de acurácia e precisão para a
quantificação e identificação dos leucócitos, porém esse método não é sensível para
a identificação de células anormais ou imaturas especialmente na contagem
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diferencial de leucócitos (Figura 1) e não é possível identificar e classificar
precisamente todos os seus tipos (9,10,11).

Leucometria global: 8.100/mm3
3

3
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Figura 1 – Gráfico de distribuição de leucócitos revelando uma monocitose não confirmada pela
hematoscopia. Na hematoscopia foram observadas células mononucleares, com citoplasma irregular
e com projeções e o paciente foi diagnosticado como forma variante de tricoleucemia.

O leucograma avalia quantitativamente os glóbulos brancos do sangue
utilizando o princípio Coulter, baseado em impedância e, por focalização
hidrodinâmica, diferencia os leucócitos em granulócitos, mononucleares grandes e
linfócitos, mas também há análise microscópica automatizada. A maioria dos
equipamentos informa a fórmula leucocitária em cinco partes e avisa, através de
alertas, quando há células não identificadas. A análise microscópica é importante
pois permite a avaliação da morfologia e distinção das células não identificadas pelo
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aparelho, assim como alterações na morfologia leucocitária com significado clínico
(3).
POLIMORFONUCLEARES
A granulopoese na medula óssea tem início em um precursor mieloide, que
sob influência do microambiente e de citocinas específicas e inespecíficas seguem
um processo maturacional que inclui os estágios mieloblasto, promielócito, mielócito,
metamielócito, bastão e segmentado. As divisões celulares ocorrem até o estágio de
mielócito, fase em que surgem os grânulos específicos, que definirão a linhagem
neutrofílica, eosinofílica ou basofílica. A partir da fase de metamielócito, haverá
apenas maturação com modificação mais evidente na forma nuclear (12).
Os polimorfonucleares ou granulócitos são reconhecidos por possuírem
grânulos específicos no seu citoplasma. Possuem a capacidade de alterar a forma e
migrar através do endotélio vascular para os tecidos, quando recrutados por
estímulos quimiotáticos provenientes da inflamação ou infecção (8).
Os neutrófilos (Figura 2) circulam no sangue por 6-10 horas e são os
leucócitos mais abundantes no sangue periférico, compreendendo 50-70% da
população leucocitária, havendo uma população marginalizada nas paredes dos
vasos sanguíneos que pode ser mobilizada para a circulação através de estímulos
como exercício ou inflamação, o que vai elevar o número de neutrófilos circulantes.
A função principal dos neutrófilos é fagocitar e destruir microrganismos invasores
além de participar da reposta inflamatória, processo que requer a capacidade das
células migrarem para os tecidos em resposta a fatores quimiotáticos e ativação de
mecanismos microbicidas através da degranulação e burst oxidativo (8). No sangue
periférico predominam os segmentados neutrófilos e também são encontrados
bastões em adultos saudáveis.
Os eosinófilos representam 1-5% dos leucócitos circulantes, e a maioria
destas células encontra-se no espaço tecidual extravascular, principalmente no
subendotélio de tecidos expostos ao ambiente. Caracterizam-se pelos grânulos
específicos que surgem no estágio de mielócito e são encontrados nos estágios de
metamielócito, bastão e segmentado eosinófilo (Figura 2), em um processo de
maturação semelhante ao descrito para a linhagem neutrofílica. O papel principal
dos eosinófilos é a defesa contra parasitas e a participação na resposta alérgica.
Como não possuem uma capacidade fagocítica desenvolvida, sua principal forma de
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ação é a degranulação na superfície dos parasitas e na resposta alérgica, e também
a síntese de mediadores químicos que amplificam a resposta inflamatória (8,13).

Figura 2 - Sequência maturacional da linhagem granulocítica.
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Os basófilos (Figura 2) são células principalmente envolvidas com doenças
alérgicas e parasitárias, representando 0-2% da população leucocitária. Eles
expressam receptores na sua membrana que possuem alta afinidade pela IgE e
quando essas imunoglobulinas ligam ao antígeno, desencadeia a degranulação que
resulta no aumento da produção de muco, vasodilatação e contração do músculo
liso (8).
MONONUCLEARES
Os mononucleares são caracterizados por não apresentarem grânulos
específicos no seu citoplasma, mas podem possuir grânulos inespecíficos, e são
celular mononucleadas, sendo representadas pelos monócitos e linfócitos. Da
mesma forma que os polimorfonucleares, estas células, monócito e linfócito ativado,
também possuem a capacidade de migrar através do endotélio vascular para o sitio
de infecção e/ou inflamação.
Os linfócitos são os mononucleares mais abundantes na circulação
correspondendo de 22-40% dos leucócitos circulantes, em indivíduos adultos, e
apresentam vários tipos e subtipos funcionais, sendo a principal divisão em linfócitos
T, linfócitos B e células NK. Os diferentes tipos de linfócitos têm origem a partir de
um precursor linfoide comum, proveniente da célula tronco multipotencial. A
sequência maturacional da série linfoide inclui os linfoblastos, prolinfócitos e
linfócitos (Figura 3). Os linfócitos T quando ativados são capazes de mediar repostas
citotóxicas e reações de hipersensibilidade tardia, além de produzir citocinas que
regulam as repostas imunes. Já os linfócitos B possuem a capacidade de capturar,
processar e apresentar antígenos aos linfócitos T e também de evoluir a
plasmócitos, que têm função de produzir imunoglobulinas. Por fim a célula NK
possui uma capacidade citotóxica semelhante ao linfócito T, porém ele faz parte da
resposta imune inata contra agentes infecciosos e células transformadas (14).

Linfoblasto

Prolinfócito

Linfócito

Figura 3 - Sequência maturacional da série linfoide. May-Grunwald Giemsa, x 1000.
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Os monócitos são os maiores leucócitos normalmente encontrados no sangue
e correspondem de 3-10% dessa população. Após dias circulando no sangue
periférico eles migram para os tecidos, onde se diferenciam em macrófagos ou
células

dendríticas

e

fazem

parte

do

sistema

imune

inato

(15).

O

monócito/macrófago possui diversas funções como fagocitose, morte e digestão de
microrganismos, materiais particulados ou debris teciduais; secreção de mediadores
químicos e reguladores da resposta inflamatória; interação (como célula dendrítica)
com antígenos e linfócitos na geração de resposta imune; citotoxicidade, assim
como morte de células tumorais; e outras funções especificas de macrófagos de
tecidos particulares (14). Assim como os linfócitos, eles podem se diferenciar em
subtipos que possuem diferentes funções (16,17).
Visto que esse estudo pretende fazer uma avaliação sobre as causas de
monocitoses, é necessário um maior detalhamento da linhagem monocítica.
MONÓCITOS
Os monócitos se originam de um precursor hematopoiético, que também é
comum aos granulócitos (17). Na medula óssea, o precursor hematopoiético dá
origem ao monoblasto, este se divide e matura em dois promonócitos e em seguida
cada um se divide e dá origem a dois monócitos (Figura 4). Em menos de um dia, os
monócitos maturam e vão para a circulação sanguínea, onde vão circular por
aproximadamente quatro dias e depois migram para os tecidos, por diapdese. Nos
tecidos, eles se diferenciam em macrófagos ou células dendríticas e lá residem por
até cinco semanas (18). O monoblasto e o promonócito apresentam características
morfológicas e citoquímicas muito semelhantes ao monócito. Na microscopia, os
monoblastos se caracterizam por apresentar nucléolos grandes, núcleo oval e
regular. Já os promonócitos possuem uma chanfradura no núcleo, nucléolos
menores e menos distintos que o do seu precursor e grânulos mais evidentes. O
monócito apresenta um núcleo irregular, geralmente indentado, com cromatina mais
condensada e citoplasma levemente basófilo, de cor azul-acizentada (19).

12

Figura 4 – Estágios maturacionais da linhagem monocítica (20).

No

sangue

periférico,

existem

3

subtipos

de

monócitos

que

são

caracterizados pelos marcadores de superfície CD16 e CD14 (21). O principal
subtipo de monócito, compreendendo aproximadamente 90% da população dos
monócitos, expressa altos níveis de CD14 e não expressa CD16 (CD14 ++CD16-),
essas células são chamadas de monócitos clássicos. Os outros 10% dos monócitos
expressam CD16 e podem se dividir em duas subpopulações: monócitos
intermediários que expressam níveis relativamente altos de CD14 e algum CD16
(CD14+(+)CD16+) e monócitos não clássicos expressam baixos níveis de CD14 e
altos níveis de CD16 (CD14+CD16++) (22). Esses subtipos compartilham muitas
características em comum, porém apresentam diferentes funções. O monócito
clássico é recrutado para os tecidos durante a injúria ou inflamação, contribuindo
para as respostas imunes e reconhecendo e fagocitando microrganismos e células
mortas (23). Na fase tardia da inflamação, o monócito intermediário é recrutado e
está principalmente envolvido na apresentação de antígeno, alta produção de
citocinas próinflamatórias e quimiocinas, cicatrização de feridas, e reconhecimento
de parasitas (24). Monócitos não clássicos exibem um comportamento de
patrulhamento e examinam constantemente o endotélio como parte da vigilância
local inata (25).
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A monocitose é definida pelo aumento de monócitos no sangue periférico e na
literatura são encontradas diversas definições de limites para indicação de
monocitose, as mais encontradas são 0,8x103 ou 1x103 monócitos por microlitro de
sangue (14,26,27,28,29). Uma monocitose pode ser reativa ou associada a
neoplasias hematopoéticas clonais (Figura 5). A monocitose reativa pode ocorrer
devido a infecções crônicas, ou estar associada com desordens imunológicas
(doenças inflamatórias gastrointestinais, sarcoidose, lúpus eritematoso sistêmico),
malignidades (linfomas de Hodgkin e não Hodgkin, discrasias de células plasmáticas
e, raramente, carcinomas), desordens hematológicas benignas (anemia hemolítica,
neutropenia crônica), terapias tóxicas, pós infarto agudo do miocárdio ou
esplenectomia. A monocitose associada a neoplasias hematopoéticas clonais pode
ser observada na leucemia mielomonocítica crônica, leucemia mielomonocítica
crônica com eosinofilia, leucemia mielomonocítica juvenil, leucemia mieloide crônica
BCR-ABL + e na leucemia mieloide aguda com componente monocítico (26). Devido
às diversas condições que levam a monocitose (Tabela 1), a identificação da causa
pode ser difícil, principalmente quando envolve uma neoplasia hematopoética clonal.
Quando o número de monócitos é superior a 1.000 células/mm3, Gorczyca propõe
um fluxograma (Figura 6) para orientar o diagnóstico que pode requerer o auxílio de
exames citogenéticos e moleculares (30).
Em um estudo recente realizado na Suíça, a monocitose foi correlacionada
como um fator de risco em pacientes atendidos no setor de Emergência, e, com
base na conclusão dos autores, percebe-se a relevância desse dado em patologias
cerebrais e cardiovasculares (28). Já outro estudo investigou causas de monocitose
em um hospital e identificou 17 possíveis patologias associadas (26). Por outro lado,
não foram encontrados estudos brasileiros avaliando as causas de monocitose, o
que despertou o interesse para a realização desse trabalho.
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Figura 5 - Monocitose no sangue periférico. (A) Quatro monócitos imaturos com vacúolos
citoplasmáticos e desvio à esquerda com presença neutrófilos contendo granulação tóxica no
citoplasma, sugerindo um processo reacional (B) Predomínio de monócitos maturos em paciente com
diagnóstico de Leucemia Mielomonocítica Crônica (LMMC).
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Tabela 1A - Desordens associadas com monocitoses
I. Doenças Hematológicas
A. Neoplasias Mielóides
1.
Síndromes mielodisplásicas
2.
Mielofibrose primária
3.
Leucemia monocítica aguda
4.
Leucemia mielomonocítica aguda
5.
Leucemia monocítica aguda com característica histiocítica
6.
Leucemia mieloide aguda de célula dendrítica
7.
Leucemia mielomonocítica crônica
8.
Leucemia mielomonocítica juvenil
9.
Leucemia mieloide crônica BCR-ABL +
10. Policitemia vera
11. Mielofibrose primária
B.
C
D

Neutropenias crônicas
Neutropenia induzida por droga
Recuperação de agranulocitose

E

Neoplasias linfocíticas
1.
Linfoma
2.
Linfoma de Hodgkin
3.
Mieloma
4.
Macroglobulinemia
5.
Linfoma de células T
6.
Leucemia Linfocítica Crônica

F.
G.
H.
I.

Pseudolinfoma induzido por droga
Anemia hemolítica imune
Púrpura Trombocitopênica Idiopática
Pós-esplenectomia

II. Doenças imunes e inflamatórias
A. Doenças do tecido conectivo
1.
Artrite reumatóide
2.
Lupus eritematoso sistêmico
3.
Arterite temporal
4.
Miosite
5.
Poliarterite nodosa
6.
Sarcoidose
B.

Infecções
1.
Infecções micobacterianas
2.
Endocardite bacteriana subaguda
3.
Brucelose
4.
Febre hemorrágia por dengue
5.
Fase de resolução de infecção aguda
6.
Sífilis
7.
Infecção por citomegalovírus
8.
Infecção por vírus Varicela Zoster
9.
Influenza
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Tabela 1B - Desordens associadas com monocitoses
III.

Distúrbios gastrointestinais
A.

Doença hepática alcoólica

B.

Doença inflamatória intestinal

C.

Esprue

IV.

Malignidades não Hematopoéticas

V.

Administração de citocina exógena

VI.

Infarto do miocárdio

VII.

Cirurgia de by-pass cardíaco

VIII.

Outras condições
A.

Envenenamento por tetracloroetano

B.

Trabalho de parto

C.

Administração de glicocorticóides

D.

Depressão

E.

Injúria térmica (queimaduras)

F.

Corrida em maratonas

G.

Holoprosencefalia

H.

Doença de Kawasaki

I.

Síndrome de Wiskott-Aldrich

J.

Hemodiálise

Fonte: Williams Hematology, 2015

2. OBJETIVOS

Avaliar a frequência de monocitose nos hemogramas realizados na rotina do
laboratório de hematologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP),
correlacionar às patologias e co-morbidades associadas.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi prospectivo, analítico e descritivo, baseado nos resultados dos
hemogramas realizados na rotina do laboratório de hematologia do Hospital
Universitário Antônio Pedro nos meses de junho e julho de 2018. Foram
selecionados hemogramas que apresentaram uma contagem absoluta maior que
0,8x103 (800) monócitos por milimetro cúbico de sangue. Entretanto, para crianças
menores de 4 anos, o valor de referência para monocitose foi considerado acima de
1.100 céls/mm3, segundo a referência utilizada neste trabalho (14).
As informações foram obtidas a partir dos mapas de trabalho e dos resultados
emitidos pelo equipamento Coulter LH 850. O mapa de trabalho, possui a
informação de todos exames realizados no dia e foi utilizado para verificar o número
total de hemogramas e os setores solicitantes. Entretanto, para os casos do mês de
junho não foi possível uma determinação exata do número de hemogramas, tendo
sido feita uma estimativa do total de hemogramas com base na estatística do
Serviço Patologia Clínica. Inicialmente, foram selecionados os resultados de
monocitose absoluta informados pelo equipamento. Posteriormente, estes dados
foram comparados com as informações lançadas no sistema MV que armazena os
resultados emitidos pelo laboratório. Foram incluídos os casos cuja monocitose foi
confirmada após a revisão microscópica das lâminas por profissionais habilitados.
Por fim, os pacientes que apresentaram uma monocitose, tiveram seus
prontuários consultados para verificar qual o quadro clinico que levou a essa
condição. Esse estudo faz parte do projeto “Elaboração de um Manual de
Hematologia com ênfase em Doenças do Tecido Hematopoético” já aprovado pelo
comitê de ética, sob o número do parecer 2.746.468.
A mediana e os quartis foram utilizados para apresentar as faixas etárias e a
contagem de monócitos, devido à grande amplitude nos valores encontrados. O quiquadrado foi utilizado para verificar se havia diferença estatística entre número de
pacientes ambulatoriais e internados. A comparação da monocitose encontrada em
pacientes internados e ambulatoriais em relação ao sexo foi realizada por analise de
variância (ANOVA). Havendo diferença significativa (p<0,05) os grupos foram
comparados através do teste de Bonferroni. A análise estatística foi feita com auxílio
do programa Graphpad Prism 5.
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4. RESULTADOS
No mês de julho, foram realizados 3.337 hemogramas, conforme verificado
nos mapas de trabalho do laboratório de hematologia do HUAP. Devido ao
procedimento de descarte mensal dos mapas de trabalho, não foi possível o
levantamento do total de hemogramas e a origem dos pedidos no mês de junho.
Com base na estatística mensal do SPC, estimamos que foram realizados neste
mês 3.000 hemogramas. Dessa forma, foram incluídos no estudo 6.337
hemogramas, nos quais a monocitose foi observada em 538 casos, após a exclusão
de monocitoses indicadas pela automação que não foram confirmadas pela
hematoscopia. Logo, nesse estudo foi observada uma frequência de 8,5% de casos
de monocitose.
O laboratório recebe pedidos de hemograma de pacientes atendidos
ambulatorialmente (SAM) em diversas especialidades e dos pacientes internados no
HUAP. Considerando-se a origem do pedido, a monocitose foi observada em 163
casos ambulatoriais (30,3%), e dentre os pacientes internados foram encontrados
375 casos (69,7%). Estes casos foram agrupados em intervalos (Figura 7), de
acordo com o número de monócitos liberado nos resultados e foi observado que o
número de casos com monocitose foi sempre mais alto nos pacientes internados
(p=0,0008). A maior parte dos casos de monocitose ficou concentrada no faixa de
1001-1500 células/mm3, tanto no SAM (n=75) quanto nos pacientes internados
(n=153).
160
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Figura 7 - Frequência de casos ambulatoriais e internados no HUAP de acordo com o grau de monocitose
observado nos meses de junho e julho de 2018.
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Analisando-se os valores de monocitose de acordo com o sexo dos pacientes
e a origem do pedido do hemograma (Tabela 2), houve diferença significativa
comparando-se pacientes ambulatoriais e internados agrupados de acordo com o
sexo (ANOVA, p=0,0123). Entretanto, não foi observada diferença, entre os sexos,
quando os valores de monocitose encontrados para pacientes ambulatoriais e
internados foram comparados. Também não houve diferença quando se comparou
os pacientes ambulatoriais e internados do mesmo sexo. Diferença significativa foi
observada quando se comparou as pacientes ambulatoriais com os pacientes
internados do sexo masculino, explicando o valor encontrado na ANOVA.

Tabela 2 – Distribuição dos valores de monocitose por sexo e origem dos
pacientes

Pacientes ambulatoriais

Pacientes internados

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

75

57

82

105

980

1000

1135

1120

(890/1080) *

(900/1200)

(917,5/1540)

(950/1340)

Número de pacientes
Valor de monocitose
(céls/mm3)
•

Mediana

•

Mínimo

810

820

810

810

•

Máximo

1600

1820

3920

14930

*25º e 75º quartis

A distribuição dos valores de monocitose, ilustrada na Figura 8 revela que
houve uma maior dispersão dos resultados encontrados nos pacientes internados
independentemente do sexo.

Monócitos (x 103 céls/mm3)
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8

SAM Feminino
INT Feminino
SAM Masculino
INT Masculino

4
2
1
0.5

Feminino

Masculino

Figura 8 – Gráfico de dispersão dos valores de monocitose dos pacientes em ambos os sexos no log
2. O maior valor de monocitose (14.930/mm3) observado em paciente de sexo masculino foi excluído
do gráfico, para melhor ilustração da dispersão dos valores. SAM – serviço ambulatorial, INT –
pacientes internados.

Através dos números dos prontuários, dos 538 casos de monocitose foram
identificados 370 pacientes, devido aos pacientes internados que realizavam
hemogramas periódicos. Destes 370 pacientes, não foi possível obter o diagnóstico
de 16 pacientes, então, para a análise das possíveis causas de monocitose o
número de pacientes avaliados foi de 354 (Tabela 3). Desses pacientes, 160 foram
provenientes dos ambulatórios e 204 encontravam-se internados no hospital.
Nesse estudo, foram incluídas 35 crianças (0-12 anos) que representaram
9,9% da população analisada. Os adultos corresponderam a 90,1% da amostra
(n=319), sendo 44,3% do sexo feminino. O maior número de crianças foi procedente
do ambulatório (n=28) que teve uma mediana de idade de 4 anos (Tabela 3),
enquanto a mediana de idade das crianças internadas foi de 0,12 (1 mês e meio de
vida). Entretanto não houve diferença de idade mínima e máxima entre as crianças
do ambulatório e internadas, que variou de 0,003 (um dia de vida) a 12 anos. Das
sete crianças internadas, quatro estavam na unidade de tratamento intensivo de
neonatos (UTINEO) enquanto duas crianças estavam na pediatria (PED) e uma no
centro de tratamento intensivo (CTI).
Foram incluídas 157 pacientes do sexo feminino, sendo 75 procedentes dos
ambulatórios e 82 internadas em clinicas diversas (Tabela 3). A mediana de idade foi
de 58 e 59 anos para a população ambulatorial e internada, respectivamente. As
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idades mínimas e máximas foram de 18 a 93 anos no ambulatório e de 16 a 90 anos
para as pacientes internadas. A maior parte das pacientes internadas encontrava-se
na unidade de quimioterapia (QUIMIO), no CTI e na clínica medica feminina (CMF).
Dos 162 pacientes do sexo masculino, 57 foram procedentes dos
ambulatórios e 105 encontravam-se internados (Tabela 3). Neste grupo também
houve maior número de pacientes na QUIMIO, seguido pela clínica medica
masculina (CMM) e clinica cirúrgica especializada mista (CCEMI). A mediana de
idade foi de 56 anos na população ambulatorial e variou de 14 a 85 anos. Para os
homens internados, a mediana de idade foi de 61 anos variando de 17 a 89 anos.
Tabela 3 - Distribuição dos pacientes de acordo com as idades e a origem.
CRIANÇA
Pacientes ambulatoriais
Número de pacientes
Idade (anos)
• Mediana
• Mínima
• Máxima
Pacientes internados
Número de pacientes
Idade (anos)
• Mediana
• Mínima
• Máxima
Setor
• UTINEO
• PED
• CTI
• CCEMI
• CCF
• CD
• CMF
• DIP
• HEMAT
• OBS
• QUIMIO
• SEM
• SOTOR
• UCO
• CCMA
• CMM
*25º e 75º quartis
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ADULTO
Feminino
Masculino
75
57

4 (0,92/5)*
0,003
12

58 (45/66)
18
93

56 (40/63)
14
85

7

82

105

0,12 (0,005/1)
0,003
12

59 (45/70)
16
90

61 (51/68)
17
89

4
2
1
-

10
3
8
3
9
8
3
4
24
4
1
5
0
-

7
11
0
2
6
0
42
7
1
10
6
13
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Na observação das causas de monocitose, a análise também foi dividida em
crianças e adultos, devido as diferenças da natureza das patologias em relação aos
grupos etários. Nas crianças (Figura 9), foram encontradas 20 possíveis causas de
monocitose, agrupadas em 11 categorias.

Infecção
Outros

10

Amigdalectomia

8

Neuropatia
DMO

6

Hérnia

4

Doença imune e inflamatória
Dislipidemia

2
0

Anemia
Miopatia

Número de casos

Doença de Kawasaki

Figura 9 – Frequência das patologias associadas à monocitose em crianças. DMO – doença metabólica óssea.

A causa mais associada com monocitose em crianças (28,6%) foi infecção (n=10),
havendo cinco casos de infecção bacteriana, quatro casos de virose e um caso de
parasitose. A categoria outros (n=8) incluiu patologias/causas que não se
enquadravam nas categorias pré-definidas ou apareceram somente uma vez e não
estavam descritas na literatura conforme listado anteriormente. A terceira causa
mais frequente nas crianças foi amigdalite/amigdalectomia (n=5). Outras causas
incluíram neuropatia, DMO, hérnia, doença imune e inflamatória, dislipidemia,
anemia, miopatia e doença de Kawasaki (Tabela 4).
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Tabela 4 – Patologias associadas à monocitose em crianças
N
Patologias
Infecção bacteriana

5

Frequência
(%)
14,2

Amigdalectomia

5

14,2

Infecção viral

4

11,4

Neuropatia

3

8,6

Hérnia

2

5,7

Doença Metabólica Óssea (DMO)

2

5,7

Infecção protozoária

1

2,9

Miopatia

1

2,9

Anemia

1

2,9

Dislipidemia

1

2,9

Doença imune e inflamatória

1

2,9

Doença de Kawasaki

1

2,9

Outros

8

22,8

•

Prematuridade

•

Hipertireoidismo materno

•

Abaulamento testicular

•

Acompanhamento

genético

por

características

sindrômicas
•

Fimose com estenose do prepúcio

•

Resquício de dedo extranumérico

•

Pré-operatório de reconstrução de lóbulo da orelha

•

Drenagem de hematoma nodular

Nos pacientes adultos foram encontradas 40

possíveis causas de

monocitose, após análise dos prontuários e/ou pedidos de exames dos 319
pacientes incluídos. Considerando-se a distribuição por sexo, foram encontradas 36
causas de monocitose tanto nos pacientes de sexo feminino como nos de sexo
masculino. Para facilitar a apresentação dos resultados encontrados, as condições
associadas a monocitose foram agrupadas de acordo da natureza do diagnostico em
17 categorias (Figura 10), incluindo-se na categoria outros, os casos que não se
adequavam as categorias definidas.
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Neoplasia não hematopóetica
Infecção
Insuficiência renal
Neoplasia Linfóide

70

Outros

60

Doença imune e inflamatória

50

Comorbidades múltiplas

40

Cardiopatia

30

Anemia
Diabetes

20

Neoplasia Mielóide

10
0

Pneumopatia

Número de casos

PTI
Neuropatia
Complicação obstétrica
Dislipidemia
Doença alcoólica hepática

Figura 10 – Frequência das patologias associadas à monocitose em adultos. PTI – púrpura
trombocitopênica idiopática.

As causas mais frequentes de monocitose encontram-se descritas na Tabela
5, onde os casos foram agrupados de acordo com o sexo. As neoplasias não
hematopoéticas incluíram diversos tipos de câncer (n=63) e foram as condições
clinicas mais frequentemente associadas à monocitose no presente estudo. Foram
encontrados 40 casos de monocitose associada a infecções, havendo 24 pacientes
com infecções bacterianas, 14 com infecções virais, um com infecção protozoária e
um com infecção fúngica.

Houve 34 casos de monocitoses relacionadas com

insuficiência renal. Monocitoses em neoplasias hematológicas ocorreram com uma
frequência de 13,5%, havendo nesta casuística, 33 casos associados com
neoplasias linfoides e 10 de neoplasias mieloides. Na categoria de neoplasia linfóide
foram encontrados pacientes com diagnóstico de leucemia linfóide crônica (n=13),
linfoma não Hodgkin (n=9), linfomas de Hodgkin (n=5), mieloma múltiplo(n=4) e um
caso de tricoleucemia. Com relação às neoplasias mieloides, a monocitose foi
observada em sete casos de doença mieloproliferativa crônica, dois casos de
síndrome mielodisplásica e um de leucemia mieloide aguda. A monocitose foi
também associada às doenças imunes e inflamatórias (n=24), encontram-se nesse
grupo casos de artrite reumatoide, lúpus, sarcoidose e Doença de Crohn. Na
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categoria de cardiopatias (n=22), foram incluídos os pacientes com diagnóstico de
infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana e
fibrilação atrial. Na categoria comorbidades múltiplas, foram incluídos 23 casos em
que

havia

associação

de

diversas

patologias

relatadas

nos

prontuários,

impossibilitando a determinação da causa de monocitose nesses pacientes. Em 17
casos a monocitose foi agrupada na categoria de anemia, que abrangeu diferentes
fisiopatologias,

encontrando-se

pacientes

com

anemia

falciforme,

anemias

hemolíticas imunes, anemias de doença crônica, anemias a esclarecer e um caso de
anemia ferropriva. Foram encontrados 13 casos associados com diabetes, quatro
casos de pacientes com pneumopatias (doença pulmonar obstutiva crônica e
discinesia ciliar primária) e três casos foram associados à PTI.
Tabela 5 – Patologias associadas à monocitose em adultos
Patologias
Desordens hematológicas
Neoplasias mieloides
• LMA
• SMD
• DMPC
Neoplasias Línfóides
• MM
• LLC
• LNH
• LH
• Tricoleucemia
Anemias
• Anemia falciforme
• Anemia ferropriva
• Anemia de doença crônica
• Anemia hemolítica imune
• Anemia a esclarecer
Neoplasias não hematopoéticas
Cardiopatias
Comorbidades múltiplas
Complicação obstétrica
Diabetes
Dislipidemia
Doença alcoólica hepática
Doenças imunes e inflamatórias
Púrpura Trombocitopênica Idiopática
Pneumopatias
Infecção bacteriana
Infecção protozoária/fúngica
Infecção viral
Insuficiência renal
Neuropatia
Outros

Feminino
(n=157)
N
%

Masculino
(n=162)
N
%

1
2
0

0,64
1,27
0

0
0
7

0
0
4,32

2
4
5
2
0

1,27
2,55
3,19
1,27
0

2
9
5
3
1

1,23
5,56
3,09
1,85
0,62

6
1
1
1
0
29
7
14
2
12
1
0
15
3
2
12
1
6
15
1
12

3,82
0,64
0,64
0,64
0
18,48
4,46
8,92
1,27
7,64
0,64
0
9,55
1,91
1,27
7,64
0,64
3,82
9,55
0,64
7,64

3
0
1
2
2
34
15
9
0
1
0
1
9
0
2
12
1
8
19
2
14

1,85
0
0,62
1,23
1,23
20,98
9,26
5,56
0
0,62
0
0,62
5,56
0
1,23
7,41
0,62
4,94
11,73
1,23
8,64
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LMA-leucemia mielóide aguda, SMD-síndrome mielodisplásica, DMPC-doença mieloproliferativa
crônica, MM-mieloma múltiplo, LLC-leucemia linfoide crônica, LNH-linfoma não Hodgkin, LH-linfoma
de Hodgkin.

Na categoria outros foram agrupados 26 casos de monocitose que se
encontram discriminados na Tabela 6 de acordo com o sexo.
Tabela 6 – Condições associadas à monocitose agrupadas na categoria outros
Feminino (n=12)

Masculino (n=14)

Pré-natal (2)

Pré-operatório de desvio de septo nasal

Pré-operatório de cirurgia urológica

Fratura (2)

Pré-operatório de ureterolitíase

Exame admissional (2)

Aneurisma

Pré-operatorio de hérnia epigástrica

Blefaroplástia

Evisceração por arma de fogo

Pré-operatório de hérnia hiatal

Doença diverticular

Rotina

Gota

Gestação a termo

Hemorragia gastrointestinal

Litíase renal

Múltiplas lesões de pele

Acne

Estenose de carótida

Gonartrose

Hipertensão arterial
Demência

A figura 11 ilustra os achados morfológicos observados na hematoscopia dos
hemogramas de uma paciente durante a investigação clínica. Uma monocitose
persistente, sempre acima de 1.000 células/mm3 foi compatível com o diagnóstico
final de Leucemia Mielomonocítica Crônica. No anexo foram colocadas imagem de
lâminas de algumas das patologias observadas nesse trabalho e também da
morfologia de monócitos, com um intuito de ajudar na hora da hematoscopia.
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Data
Parâmetros
Hemoglobina(g/dL)
VCM (fL)

07/2016

03/2017

09/2017

04/2018

10,9
119,8

9,1
109,5

6,8
102,0

6,3
106,4

Plaquetas (103/mm3)

76

125

55

153

3.600
610
40
1.260
1.620
70
0

5.400
1.080
0
1.080
3.240
0
0

7.800
2.110
0
1.330
4.370
0
0

10.100
2.020
200
1.820
6.060
0
0

Leucometria global (/mm3)
• Segmentado
• Bastão
• Linfócito
• Monócito
• Eosinófilo
• Basófilo

Figura 11 - Evolução da monocitose em paciente com diagnóstico de leucemia mielomonocítica
crônica. Hemogramas escolhidos aleatoriamente realizados em julho/2016, março e setembro/2017 e
abril/2018 revelaram monocitose sempre >1.000 células/μL. A figura ilustra diferentes monócitos (M),
um promonócito (Pmon), um neutrófilo com projeções, hipogranulado e com padrão anormal de
lobulação (N), um linfócito (L) e uma macroplaqueta (P) observados nas hematoscopias desta
paciente. May-Grunwald x1000.
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5. DISCUSSÃO

A presença de monocitose transitória no sangue periférico é um achado muito
comum e inespecífico que pode ser encontrado em várias condições auto-imunes,
processos infecciosos e doenças neoplásicas (31). Nesse estudo foi possível
observar que a monocitose estava presente em todas as idades, de um dia de vida
até os 93 anos, e foi independente do sexo na população adulta (49,2% mulheres e
50,8% homens). A mediana de idade foi diferente entre as crianças ambulatoriais e
internadas, que foi de quatro anos e de 0,12 (um mês e meio de vida),
respectivamente. Essa diferença se deve ao fato de que 57% das crianças
internadas eram da UTINEO. Já nos adultos, a mediana de idade nos pacientes
ambulatoriais e internados foi semelhante, para ambos os sexos.
A frequência de monocitose encontrada nesse estudo foi de 8,5% e foi
avaliada sem levar em consideração idade, sexo e origem dos pacientes, pelo fato
de que o objetivo do estudo foi correlacionar os casos de monocitose na rotina
laboratorial com as indicações clinicas. Além disso, essa frequência deve ser vista
com cautela pelo fato de que os casos de monocitose foram selecionados sem levar
em conta que os dados incluíram amostras de pacientes internados avaliados que
realizam hemogramas de acompanhamento. Em um estudo semelhante, a
frequência de monocitose encontrada foi de 3,1%, porém não fica claro no trabalho o
critério de seleção para definir a frequência (26). A monocitose foi significativamente
mais frequente na população internada.
Dos 370 pacientes identificados através dos prontuários, foi possível
identificar a causa de monocitose em 354 pacientes, sendo 35 crianças, 157
pacientes do sexo feminino e 162 do sexo masculino. A maioria das crianças (80%)
foi proveniente do ambulatório e na população adulta, as pacientes tiveram uma
distribuição semelhante entre ambulatório e internado, havendo 64,8% de pacientes
internados do sexo masculino. Os valores de monocitose agrupados por sexo e
procedência

(ambulatório

versus

internação)

apresentaram

uma

diferença

significativa, entre pacientes do sexo feminino do ambulatório e a monocitose
encontrada nos pacientes do sexo masculino internados. Entretanto considerandose a natureza das patologias relacionadas à monocitose em relação aos sexos, essa
diferença não parece relevante.
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Dentre as 20 possíveis causas de monocitose encontradas nas crianças,
houve uma maior frequência de infecção bacteriana, amigdalectomia e infecção
viral. Como não há um estudo semelhante que separe o grupo em crianças e
adultos, é difícil comparar nossos achados. Em relação aos adultos, as principais
patologias associadas à monocitose foram as neoplasias não hematopoéticas
(19,7%), independentemente do sexo. Em um estudo realizado por Barret Jr (1970)
60% dos pacientes com tumores sólidos malignos apresentavam monocitose
quando comparados ao grupo controle, independente de metástase e de exposição
ao tratamento (32). Rotman et al. (1977) relataram monocitose em pacientes
submetidos a radioterapia (33). Shoenfeld et al. (1986) avaliaram pacientes com
diversos tipos de câncer e encontraram 25% dos pacientes com monocitose. No
estudo realizado por Gupta et al. (2015), 50% dos pacientes apresentaram
leucocitose e a monocitose foi observada em 12%, sendo a neutrofilia a principal
causa do aumento de leucócitos (34,35). O papel das células do sistema
mononuclear fagocitário na resposta imune contra células cancerígenas já foi
observado e é semelhante à rejeição de enxertos. A resposta imune contra o
carcinoma é iniciada com a ativação de linfócitos T alogênicos e células
apresentadoras de antígenos (APCs), como monócitos-macrófagos e células
dendríticas (36,37). Para que essa resposta imune ocorra, é necessário a atividade
de anticorpos, moléculas de adesão, citocinas e linfocinas. Nesse contexto, o
macrófago fagocita e destrói as células tumorais quando ativado por linfocinas;
ativado pelo complemento causa a citólise dessas células; secreta citocinas (TNFα,
IL-1, IL6, GM-CSF) que ativam, recrutam células e estimulam a produção de outras
citocinas (38). Além de participar da resposta contra neoplasias, os monócitos
podem ter sua produção e recrutamento aumentados devido a produção de citocinas
pelas células neoplásicas. Blay et al. (1997) observaram que pacientes com
carcinoma renal, possuíam valores séricos de IL-6 aumentados e algumas
alterações hematológicas, como monocitose. Quando esses pacientes foram
submetidos a anti-IL-6, houve uma redução da contagem de monócitos (39).
Entretanto, estudos mostraram que os macrófagos são os principais responsáveis
pela inflamação crônica associada a tumores e, além disso, eles secretam citocinas
que contribuem para a sobrevivência tumoral, angiogênese e resistência a terapias
(40).

31

As cardiopatias tiveram uma frequência de 4,46% nos pacientes do sexo
feminino e 9,26% no sexo masculino. O infarto do miocárdio (IAM) foi relatado como
uma causa de monocitose em humanos (41,42) e também em estudos realizados
em camundongos (43). Após o infarto, os monócitos são recrutados para o tecido
através da liberação de citocinas (M-CSF, TNFα, fatores de crescimento
hematopoiéticos) produzidas por linfócitos T, células endoteliais e fibroblastos. Na
região lesada, os monócitos desempenham um papel de remoção do tecido
necrótico através da fagocitose. Esse estudo que avaliou pacientes infartados,
observou que o pico da monocitose foi atingido no 3° dia após o infarto. Também foi
relatada uma correlação entre a atividade da creatina cinase sérica e a contagem de
monócitos, sugerindo a relação entre a extensão do infarto e grandeza da
monocitose (41). Além do papel de remoção de tecido necrótico, os monócitos estão
envolvidos no remodelamento do ventrículo esquerdo. Após a “limpeza” do tecido,
os monócitos secretam citocinas que estimulam a proliferação de fibroblastos,
produção de colágeno e outros processos de cicatrização. Maekawa et al. (2002)
encontraram uma correlação entre o pico de monocitose e o pico de peptídeo
natriurético do tipo B, que está relacionado a extensão do remodelamento do
ventrículo esquerdo pós-infarto (42). Shahid et al. (2018) encontraram que a
resposta inflamatória exacerbada dos monócitos no infarto do miocárdio pode levar a
fibrose e insuficiência cardíaca. Os monócitos provocam uma liberação de citocinas
que ocasiona uma infiltração no miocárdio, esse processo, em último caso, leva a
fibrose e aos sintomas da insuficiência cardíaca. Entretanto, ainda são poucos os
estudos que avaliaram o papel dos subtipos de monócitos e sua relevância para a
fibrose e a fibrilação atrial (44). Neto et al. (2006) observaram que o número de
monócitos foi um marcador de predição independente para doença arterial
coronariana (DAC) e infarto do miocárdio, e relataram que a contagem de monócitos
dos pacientes com DAC estável e IAM aumentava de forma gradual em relação aos
grupos controle (45).
A dislipidemia apareceu como causa de monocitose em um caso de pacientes
adultos e em uma criança. A hipercolesterolemia foi correlacionada com aumento na
do número de monócitos no sangue periférico, sugerindo que os lipídios
influenciavam na expansão dos monócitos circulantes (46). Adicionalmente, estudos
que utilizaram drogas que controlavam os níveis séricos de lipídios, observaram que
as contagens de monócitos reduziram junto com os níveis de LDL (47). O aumento
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de LDL circulante aumenta o risco de aterosclerose, que é uma doença inflamatória
crônica que leva a leucocitose, onde o monócito desenvolve um papel importante
(48).
As doenças imunes e inflamatórias foram uma causa de monocitose mais
relevante em mulheres, com frequência de 9,55%, do que em homens, com
frequência de 5,56%, enquanto para crianças a frequência foi menor, de apenas
2,9%. As doenças autoimunes mais encontradas foram artrite reumatoide (AR),
lúpus eritrematoso sistêmico (LES), sarcoidose, doença inflamatória intestinal e
Síndrome de Evans que será discutida posteriormente. A artrite reumatoide foi
apontada como uma causa de monocitose quando Buchan et al. (1985) avaliaram a
resposta de fagócitos mononucleares em pacientes com AR e encontraram que 25%
desses pacientes possuíam uma contagem elevada de monócitos (49). Já Budman
et al. (1977) observaram alterações hematológicas em pacientes com LES, dentre
elas,

anemia,

trombocitopenia

e

leucopenia,

porém

10%

dos

pacientes

apresentavam monocitose (50). Um estudo investigou a resposta celular supressora
em pacientes com sarcoidose e relatou uma contagem de monócitos maior nesses
pacientes (51). Uma pesquisa encontrou em pacientes com doença inflamatória
intestinal um número absoluto de monócitos superior ao controle, porém em
pacientes com doença de Crohn esse aumento não foi significativo. Entretanto,
Thayer et al. (apud Mee et al.,1980) realizaram um estudo semelhante e observaram
diferença significativa no aumento de monócitos em pacientes com doença de Crohn
(52).
As anemias representaram 5,7% das causas de monocitose em mulheres,
3,7% em homens e 2,9% em crianças. A anemia mais frequente foi a falciforme,
seguida da anemia hemolítica imune (AHI) e da anemia de doença crônica. Na
literatura já foi relatado que a anemia hemolítica imune pode levar a monocitose
(14). Na fisiopatologia da AHI são produzidos anticorpos IgM e IgG contra antígenos
de superfície dos eritrócitos. Os monócitos reconhecem a porção Fc dos anticorpos
e fagocitam os eritrócitos, e a participação do sistema complemento ativado pelas
imunoglobinas, contribui para a hemólise. Esses dois processos causam a liberação
de citocinas que estimula uma resposta inflamatória que levam aos sintomas da
doença (53). Já na anemia falciforme, as hemácias possuem a forma de foice devido
a uma mutação genética e esse formato anormal causa oclusão vascular,
vasculopatia crônica, infarto e necrose (14). Wongtong et al. (2015) associaram a
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monocitose encontrada em pacientes com anemia falciforme ao processo
inflamatório e à hemólise, esse conhecimento pode ser expandido para a AHI, pois
também há inflamação e hemólise, porém com uma etiologia diferente (54). Na
anemia de doença crônica, a monocitose pode ser causada pela doença associada,
mais comumente autoimunidade e infecção (55).
O diagnóstico de púrpura trombocitopênica idiopática, incluído nas possíveis
causas de monocitose (14) ocorreu em três pacientes do sexo feminino que
apresentaram monocitose neste estudo. A fisiopatologia dessa doença é bem
semelhante a anemia hemolítica imune, anticorpos anti-plaquetas são produzidos e
causam trombocitopenia ou pelo aumento da destruição das plaquetas ou por
diminuição de sua produção. No primeiro caso, o monócito/macrófago participa
como efetor na destruição de plaquetas e como produtor de citocinas pró
inflamatórias, de modo semelhante ao papel desenvolvido na AHI (56). Um estudo
relatou que pacientes com PTI possuíam uma contagem de monócito superior ao
controle e que dois subtipos de monócitos estavam expandidos nesses pacientes, o
monócito não clássico e o monócito intermediário. Foi identificado que cada subtipo
contribuía de uma forma para a patogênese da PTI, o monócito não clássico é
responsável por estimular linfócitos T reativos a plaquetas e o monócito
intermediário é responsável pela secreção de citocinas inflamatórias (57).
A síndrome de Evans é definida basicamente como uma combinação de
anemia hemolítica imune e púrpura trombocitopênica idiopática, às vezes
acompanhada de uma neutropenia imune (58). Logo, a monocitose observada em
um paciente com este diagnóstico, incluído no estudo, pode estar associada ao
processo inflamatório crônico, observado tanto na PTI como na AHI.
A insuficiência renal foi identificada em 10,7% dos adultos, com uma
frequência bem parecida em homens (11,73%) e mulheres (9,55%). Um estudo
recente identificou que a monocitose aumentava o risco de doença renal crônica
(DRC) incidente da progressão da DRC para uma insuficiência renal, evidenciando
que os monócitos estão relacionados com a fisiopatologia da doença renal (59).
Enquanto Nockher et al. (2001) observaram que, durante a hemodiálise (HD), os
pacientes tinham monocitopenia dos monócitos CD14++ e CD14+CD16+ durante os
primeiros minutos, porém, em 30 minutos havia uma monocitose do subtipo CD14 ++,
que se mantinha até o final da diálise. Entretanto, os pacientes em HD possuem o
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subtipo CD14+CD16+ em maior número do que o controle, o que pode resultar da
inflamação crônica causada pela hemodiálise, explicando a maior presença desse
subtipo na circulação (60).
Um caso de doença hepática alcoólica foi encontrado entre os pacientes de
sexo masculino com monocitose (0,62%), Mckeever et al. (1983) relataram
monocitose em pacientes com doença alcoólica hepática tanto na forma aguda
como crônica da doença (61). Holdstock et al. (1982) observaram que em alguns
pacientes com a forma crônica da doença, os linfócitos tiveram uma resposta
reduzida e, quando houve uma diminuição no número de monócitos, a resposta
imune aumentava. Esse fato sugeriu que os monócitos desempenham um papel
imunossupressor na cirrose (62).
As infecções foram associadas a monocitose em 28,5% das crianças e em
12,5% dos adultos, e os agentes etiológicos envolvidos incluíram bactérias, vírus,
protozoários e fungos. Neste estudo, baseado em consulta aos prontuários, nem
todos os agentes bacterianos envolvidos foram identificados. Entretanto, foram
identificados de pacientes com diagnóstico de sífilis congênita e tuberculose com
certa frequência. Karayalcin et al (1977) relataram monocitose em 90% das crianças
com sífilis avaliadas, com uma delas apresentando uma reação leucemóide
monocítica. Após a administração de penicilina, a contagem de monócitos voltou ao
normal, evidenciando a participação do monócito nessa patologia (63). A tuberculose
já foi referenciada na literatura como causa de monocitose, tendo sido a patologia
mais associada com esse achado hematológico em um trabalho semelhante ao
nosso (26). O monócito é importante na defesa contra o bacilo da tuberculose, pois
está envolvido na formação e na manutenção do granuloma para o controle da
infecção, o que explica o seu aumento nessa situação. Flinn (1929) já tinha
observado esse aumento na contagem de monócitos e observado que se acentuava
quanto mais avançada era a tuberculose. A relação monócito-linfócito foi sugerida
como um indicador do estágio da doença (64). Glasser et al. (1970) investigaram
anormalidades hematológicas em pacientes com tuberculose e encontraram que a
monocitose estava presente em 23% da amostra avaliada (64). Mabrouk (2017)
também relatou monocitose em 20% de pacientes com tuberculose sobre tratamento
em um hospital no Sudão (65). Yaranal et al. (2013), entretanto, notaram apenas
três casos de monocitose em 20 pacientes com leucocitose devido à tuberculose
(66).
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As infecções virais também causaram monocitose, tanto em adultos como em
crianças, porém as etiologias foram diferentes. Nas crianças, além das infecções, os
cinco casos de amigdalites encontrados também podem estar associados a vírus,
tendo em vista que são os patógenos mais comuns associados a este processo
inflamatório. Um estudo feito em crianças hospitalizadas para caracterizar infecções
respiratórias virais, encontrou que quase todas as viroses estavam associadas à
monocitose, principalmente causadas por adenovírus (67). Houve também um caso
de infecção viral por citomegalovírus (CMV), e esta condição foi relatada como
causa de monocitose em 62% das crianças em um estudo sobre infecção hepática
por CMV (68). Já nos adultos, o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e o vírus da
hepatite B e C foram os mais frequentes nas infecções virais. Apesar do monócito
estar envolvido na patogênese da infecção pelo HIV, principalmente como um
potencial reservatório viral (69), não foram encontrados estudos que relacionem o
HIV diretamente com monocitose. Porém, Costello (apud Sin,2015) observou que
em muitos pacientes com HIV que apresentam um número maior de histiócitos
medulares, não existe uma causa infecciosa óbvia e é provável que o próprio HIV
esteja provavelmente envolvido no início da produção de citocinas, com um papel na
estimulação dos macrófagos (26). Entretanto, visto que o paciente fica mais
susceptível a infecções por outros patógenos, isso pode também contribuir para a
monocitose. Não há relatos evidenciando monocitose na hepatite, entretanto um
estudo mostrou que em pacientes com hepatite B crônica havia um maior número de
células mononucleares no sangue periférico (70).
A toxoplasmose foi encontrada como exemplo de infecção protozoária
associada a monocitose. Em pacientes com toxoplasmose e linfoadenopatia e
astenia persistente a monocitose pode ocorrer como parte de um quadro clínico
semelhante a mononucleose (71).
No presente estudo, foi encontrado um caso de esporotricose, porém não
foram encontrados relatos na literatura a respeito de monocitose e infecção fúngica
causada por Sporothrix schenckii. A monocitose foi associada a infecções por
Histoplasma capsulatum, que pode ser identificado no citoplasma de macrófagos em
aspirados medulares e frequentemente estimula o desenvolvimento de uma resposta
granulomatosa, que envolve as células mononucleares (72).

36

A doença de Kawasaki foi associada à monocitose em apenas um caso em
crianças (2,9%). A doença de Kawasaki é uma vasculite febril aguda de etiologia
desconhecida, ocorrendo geralmente em crianças menores de cinco anos. Kuo et al.
(2007) observaram que pacientes com esta patologia apresentavam monocitose,
neutrofilia, e linfopenia proeminente na fase aguda da doença. E mesmo após o
tratamento, monocitose persistente foi encontrada nos pacientes com Kawasaki, que
possuíam lesões arteriais coronárias, porém, os autores ressaltam que não está
claro se a monocitose é uma causa ou efeito desta doença (73).
Nos adultos, houveram quatro casos de pneumopatia, dois casos em
mulheres (1,27%) e dois casos em homens (1,23%) e dentro dessa categoria
haviam duas patologias, a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e a
discinesia ciliar primária (DCP). A DPOC é doença complexa causada por vários
fatores de risco genéticos ou ambientais, que atuam separados ou combinados, e
leva a uma limitação do fluxo aéreo. O número de macrófagos em pacientes com
DPOC é de 5 a 10 vezes maior do que é encontrado no lavado broncoalveolar de
pacientes normais (74). Esse aumento é explicado pelo prolongamento da vida dos
macrófagos nos pulmões e pelo aumento do recrutamento, através da produção de
CCL2, de monócitos da circulação, sendo este um importante mecanismo na DPOC.
(75) Os monócitos circulantes de pacientes com DPOC possuem um perfil
inflamatório e de responsividade ao LPS diferente de pacientes normais, o que pode
ser causado em decorrência tanto da inflamação crônica como da maior
suscetibilidade a infecções devido ao acúmulo de secreções pulmonares (76). A
discinesia ciliar primária é uma desordem autossômica recessiva que leva a defeitos
na estrutura e função da motilidade ciliar. Assim, da mesma maneira como acontece
na DPOC, os pacientes de DCP apresentam mais suscetibilidade a infecções, como
também os monócitos desses pacientes produzem mais citocinas pró inflamatórias o
que pode contribuir para a inflamação crônica observada nessa doença (77).
As neoplasias linfoides, que neste estudo incluíram leucemia linfoide crônica,
mieloma múltiplo, linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin e tricoleucemia foram
mais comuns em homens (12,3%) do que em mulheres (8,3%) como causas de
monocitose. A LLC já foi correlacionada com a monocitose e observou-se que a
monocitose no momento do diagnóstico da LLC representava o encurtamento da
sobrevida total e livre de tratamento sendo associada a anormalidades genéticas de
alto risco e contagem de linfócitos absoluta (78). Também foi relatado que a
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presença de monocitose após seis meses do final da primeira quimioterapia indica
mau prognóstico. Como foi citado anteriormente, isso se deve ao fato de que
macrófagos associados a tumor são responsáveis por contribuir para a
sobrevivência e progressão tumoral (79). O linfoma de Hodgkin, geralmente, deriva
de células B e tem como características hematológicas mais comumente a anemia,
que em alguns casos pode ser uma anemia hemolítica imune, neutropenia e menos
frequentemente apresentam linfocitose ou monocitose (80). O linfoma não Hodgkin
pode derivar tanto de linfócitos B como T e tem quase 40 formas distintas da
doença. Já foi identificado que os dois tipos de linfoma levam à monocitose (81) e
que, da mesma forma que foi visto na LLC, isso pode contribuir uma maior
sobrevivência tumoral e refletir um impacto negativo na sobrevida dos pacientes
(82,83). O mieloma múltiplo deriva da multiplicação descontrolada dos plasmócitos,
o que leva a um aumento da produção de anticorpos, que são ineficientes na defesa
do organismo levando a um comprometimento imunológico. Um estudo observou
que 1/3 dos pacientes com MM possuíam monocitose e isso poderia estar associado
com a diminuição da função linfocítica, então para compensar a medula produziria
mais fagócitos para agir de forma efetora ou para agir de forma regulatória (84).
Entretanto, outro estudo verificou que a capacidade fagocítica dos monócitos era
similar ou levemente aumentada quando se comparava indivíduos tratado ou não
tratados com MM e o controle. Porém, a responsividade quimiotática dos monócitos
em pacientes com mieloma estava aumentada (85).
A diabetes foi vista como causa de monocitose em 12 pacientes do sexo
feminino (7,64%) e um do sexo masculino (0,62%). No nosso estudo a diabetes mais
frequente foi a do tipo 2, apesar da fisiopatologia das diabetes serem diferentes, o
motivo da monocitose pode ser parecido. Na diabetes tipo 1, a hiperglicemia causa a
liberação de heterodímeros pelos neutrófilos, na medula óssea, esses dímeros se
ligam a receptores de macrófagos e células mielóides progenitoras comuns que
liberam o fator estimulante de colônia de macrófagos e o fator estimulante de colônia
de granulócitos, o que leva a um aumento na produção de monócitos e neutrófilos.
Esse processo contribui para a monocitose e neutrofilia que são responsáveis por
comprometer a regressão de lesões de aterosclerose nos pacientes diabéticos (86).
Na diabetes tipo 2, foi observado que os monócitos possuíam um perfil inflamatório
que além de contribuir para a patogênese da doença (87). A monocitose na diabetes
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também foi correlacionada com o imunocomprometimento dos pacientes, tornandoos mais suscetíveis a infecções (26).
As neoplasias mieloides foram identificadas como causa de monocitose em
sete pacientes do sexo masculino, todos com doenças mieloproliferativas crônicas, e
em três pacientes do sexo feminino, sendo dois casos de síndrome mielodisplásica e
um de leucemia mieloide aguda. O percentual de células da linhagem monocítica é
um parâmetro usado no diagnóstico das leucemias mieloides agudas e leucemia
mielomonocítica aguda. No caso das LMAs, com diferenciação monocítica, o
percentual de células monocíticas excede 80% e a leucemia será classificada em
LMA M5a quando predominam células imaturas e M5b se as células predominantes
forem monócitos maduros. No caso da LMMA, o diagnóstico por definição será feito
quando acima de 20% das células não eritróides da medula forem da linhagem
monocítica em vários estágios de maturação (27). A leucemia mielomonocítica
crônica é a neoplasia hematopoética que tem a monocitose como uma importante
característica diagnóstica. De acordo com a OMS um dos critérios diagnósticos é o
achado de monocitose persistente acima de 1.000céls/mm3 e percentual de
monócitos ≥10% dos leucócitos no sangue periférico (31). O percentual de blastos e
monoblastos entre menor que 5% e menor que 10% caracteriza dois subtipos dessa
neoplasia, LMMC1 e LMMC2. O diagnóstico diferencial entre LMMC e LMC é a
presença do cromossomo Filadélfia que caracteriza esses últimos pacientes (27). Na
leucemia mieloide crônica também é comum encontrar a monocitose acima de 1.000
céls/mm3, porém não é uma característica tão comum como na LMMC, e geralmente
não há uma monocitose relativa maior que 8% de todos os leucócitos. Em alguns
casos, por exemplo, de SMD e LMA já foi relatado um aumento no número de
monócitos, não porque essas células façam parte do clone anormal, mas por uma
reação leucemóide monocítica (88,89).
Esse trabalho foi baseado na avaliação morfológica de monócitos no sangue
periférico e na medula óssea. Atualmente, tecnologias baseadas em citometria de
fluxo, analise citogenética e métodos moleculares são importantes especialmente
para os diagnósticos nos casos em que a monocitose sugere uma doença
monoclonal.
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6. CONCLUSÃO

•

A frequência de monocitose nos hemogramas avaliados no período desse
estudo foi de 8,5%, devendo se considerar que alguns hemogramas de
pacientes internados foram incluídos na casuística em mais de uma ocasião.

•

A monocitose foi mais frequente nos hemogramas de pacientes internados
comparando-se com os de pacientes ambulatoriais.

•

Na rotina do laboratório de hematologia do HUAP, os casos de monocitose
foram

mais

frequentes

no

intervalo

de

1000-1500céls/mm3,

independentemente da origem dos pacientes (ambulatoriais ou internados).
•

Foram encontrados casos de monocitoses em todas as idades e em crianças
internadas foi mais frequente em recém-natos.

•

Nos adultos, não houve diferença na distribuição dos casos de monocitose
em relação ao sexo.

•

Em crianças foram encontradas 20 possíveis causas de monocitose e para
adultos 40 condições clinicas se associaram a esse achado hematológico.

•

Nas crianças as principais causas associadas à monocitose foram infecções
bacterianas, amigdalite e infecções virais.

•

Nos adultos, as causas mais frequentes de monocitose foram de natureza
reacional destacando-se as neoplasias não hematopoéticas.

•

Nas neoplasias mieloides as principais patologias associadas a monocitose
foram as doenças mieloproliferativas crônicas e foram predominantes em
pacientes do sexo masculino.
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8. ANEXO
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Hemoglobina: 14,1 g/dL, Plaquetometria: 268.000/mm3
Figura 12 – Hemograma representativo de monocitose associada a Leucemia Mielóide Crônica
(LMC). M-monócitos, Pmc-promielócitos, MiN-mielócito neutrófilo, Meta-metamielócito, B- bastão
neutrófilo, S-segmentado neutrófilo, MiE-mielócito eosinófilo
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Leucometria global : 17.600/mm3
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1,76
0,18
0

Hemoglobina: 7,3 g/dL, VCM: 101,8, RDW: 25,5, Plaquetometria: 418.000/mm3

Figura 13 - Hemograma representativo de paciente com anemia falciforme. Hematoscopia revelando
pecilocitose com drepanócitos, hemácias em alvo, policromatofilia, macrocitose e presença de dois
eritroblastos em 100 leucócitos.
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Leucometria global : 49.500/mm3
Diferencial
Neutrófilo
• Segmentado
• Bastão
• Metamielócito

3

3

%

Céls x 10 /mm

75
15
2

37,13
7,43
0,99

Linfócito
4
1,98
Monócito
3
1,49
Eosinófilo
1
0,50
Basófilo
0
0
Hematoscopia: Granulações tóxicas e vacuolização nos neutrófilos, trombocitose
Hemoglobina: 7,4 g/dL, VCM: 83,8, RDW: 17,9, Plaquetometria: 516.000/mm 3
Figura 14 - Hemograma revelando monocitose associada à uma reação leucemóide neutrofilica em
paciente do sexo feminino com câncer e infecção grave.
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Leucometria global : 22.200/mm3
Diferencial
Neutrófilo
• Segmentado
• Bastão

3

3

%

Células x 10 /mm

16
1

3,55
0,22

Linfócito
3
0,67
Monócito*
75
16,65
Eosinófilo
1
0,22
Basófilo
1
0,22
Blastos
3
0,67
Hematoscopia: Presença de células monocitóides (*) com características de
promonócitos. Presença de neutrófilos hiperlobulados (A) e hipogranulados (A e B).
Hemoglobina: 5,4 g/dL, VCM: 130,0, RDW: 16,4, Plaquetometria: 26.000/mm 3
Figura 15 - Hemograma representativo de um paciente diagnosticado com Leucemia Mielóide Aguda
subtipo FAB-M5a. Promonócitos são equivalentes a monoblastos segundo critério definido pela OMS.
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Leucometria global : 37.400/mm3
3

3

Diferencial

%

Células x 10 /mm

Neutrófilo
• Segmentado
• Bastão
• Metamielócito
• Mielócito

55
21
2
1

20,57
7,85
0,75
0,37

Linfócito
8
2,99
Monócito
13
4,86
Eosinófilo
0
0
Basófilo
0
0
Hematoscopia: Intensa trombocitose, várias macroplaquetas e granulações
tóxicas no citoplasma dos neutrófilos.
Hemoglobina: 8,70 g/dL, VCM: 108,1fL, RDW: 24,40%, Plaquetometria: 2.306.000/mm3
Figura 16 - Trombocitose, neutrofilia e monocitose em paciente com diagnóstico de Trombocitemia
Essencial.
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Figura 17 - Sangue periférico de paciente com neoplasia linfoproliferativa, apresentando leucocitose
com predomínio de células com aspecto linfoide, núcleo convoluto, alta relação núcleo/citoplasma e
de difícil classificação. O padrão mais aberto da cromatina sugere a característica blástica (*) e várias
apresentam um aspecto mais denso (**) podendo representar estágio mais maturo com o mesmo
padrão morfológico. São evidenciados também monócitos (M), destacando-se na figura D uma
intensa vacuolização, eosinófilo (E) e segmentados neutrófilos (S). May- Grunwald, x1000
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Figura 18 – Blastos com aspecto linfóide apresentando núcleo clivado e contorno nuclear irregular (x)
e presença de dois monócitos (xx) em paciente com diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda
(LLA). May- Grunwald, x100.

Figura 19 - Macrófago com inclusão de histoplasmas no citoplasma (seta) na medula óssea. MayGrunwald Giemsa, x1000.
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Figura 20 - Extensões sanguíneas revelando monócitos e alterações eritrocitárias indicativas de
anemia hemolítica (A) e resposta reticulocitária (B). A. Vários esferócitos, macrócitos policromatófilos
e um eritroblasto. B. Microcitose, hipocromia, e vários macrócitos policromatófilos, um deles (*)
revelando pontilhado basófilo.
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Figura 21 - Monocitose em paciente com LMC. Sangue periférico ilustrando dois monócitos (setas),
vários promielócitos, neutrófilos em todos os estágios de maturação, um linfócito e um precursor de
eosinófilo.

Figura 22 - Sangue periférico de paciente com diagnóstico de Sindrome de Evans ilustrando um
monócito (M), dois linfócitos (L) e um segmentado neutrófilo (S). A série eritrocitária revela a presença
de esferócitos (uma seta) e macrócitos policromatófilos (duas setas).
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Figura 23 - Hemofagocitose no sangue periférico. Núcleo de linfócito no citoplasma de um Monócito
no sangue periférico de uma paciente com diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistêmico.

Figura 24 - Hemofagocitose na medula óssea. Macrófagos com inclusões citoplasmáticas de
eritrócitos, eritroblastos e plaquetas na MO de paciente investigando síndrome hemofagocítica.
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Figura 25 - Granulócitos neutrófilos com assincronismo de maturação.
A. Promielócito, B. Mielócito, C. Metamielócito, D. Bastão, E. Segmentado F. Segmentados com
núcleo pelgeróide e granulação grosseira no citoplasma. G, H e I ilustram diferentes padrões de
monócitos. May- Grunwald, x1000.
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Figura 26 - Neutrófilos hipogranulados e monócitos. A. Promielócito hipogranulado. B. célula com
aspecto linfomonocitóide C. Célula em transição de promielócito para mielócito e hipogranulada e
segmentado hipogranulado. D. Metamielócito e segmentado hipogranulados E. Bastão e segmentado
neutrófilos com cromatina pelgeróide e dois monócitos vacuolizados. May- Grunwald, x1000.
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Figura 27 - Monócitos com núcleos pleomórficos apresentando formas características da linhagem
granulocítica. A. Metamielócito neutrófilo. B Monócito com núcleo reniforme. C. Bastão neutrófilo. D.
Monócito com núcleo em ferradura, E. Segmentado neutrófilo F. Monócito com núcleo segmentado.
As figuras A e C evidenciam também um assincronismo de maturação nuclear/citoplasmático nos
neutrófilos.
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Figura 28 - Monócitos versus linfócitos atípicos. A, B e D, Monócitos atípicos; C – Célula linfoide com
núcleo clivado e aspecto cerebriforme, E. Monócito vacuolizado. F. Linfócito atípico, G e H. Célula
linfomonocitóide.
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Figura 29 - Vacuolização em células de diferentes linhagens no sangue periférico, mais intensa no
neutrófilo (A) que apresenta corpúsculo de Döhle (seta). São evidenciados também em um mielócito
com assincronismo de maturação (B), duas células de aspecto monocitóide (C e D) e e uma célua
com citoplasma irregular sugerindo linhagem megacariocítica.
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Figura 30 - Pleomorfismo morfológico em monócitos. Células imaturas com cromatina de padrão
linfoide (A, B) e linfócito maturo ( C ) são ilustrados para comparação. Monoblasto (D), promonócitos
(C, E), monócitos imaturos (F,G). Monócitos são ilustrados de H – P, com vacuolização chamativa em
N – P. May-Grunwald, X 1000.

