
Alterações de TAMANHO/COR  - anisocitose, macrócitos, micrócitos, hipocromia, 
dimorfismo e policromasia. 

RECOMENDAÇÕES DA ICSH ACERCA DA MORFOLOGIA DE SANGUE PERIFÉRICO 

 Filipa P. Freitas1, Lucas B. D. Barbosa1, Jorge  Reis1, Rui Soares1,2, Luís Nina1 
 1Serviço de Patologia Clínica, Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil , EPE  |2Instituto de Microbiologia da Faculdade de Medicina da UC 

Utilizar o termo  LINFÓCITOS REATIVOS nos linfócitos de etiologia benigna. Quando a quantidade 
de  grandes linfócitos granulares  está aumentada esta deve ser referida no relatório e a investigação por 
imunofenotipagem recomendada. 

Anormalidades NUCLEARES - neutrófilos hipersegmentados ou 
hipossegmentados. 

Anormalidades CITOPLASMÁTICAS  - vacuolização nos neutrófilos, 
hipergranulação dos neutrófilos, hipogranulação dos neutrófilos, bastões de 
Auer e corpos de Dohle. 

As recomendações da “The International Council for Standardization in Haematology” (ICSH) vieram como uma tentativa 
de homogeneizar a descrição de esfregaços de sangue periférico. Foram elaboradas por um grupo de especialistas 
internacionais e publicadas em 2015. 

INTRODUÇÃO 

OBJETIVOS E METODOLOGIA 

Este trabalho baseia-se no artigo: “ICSH recommendations for the standardization of nomenclature and grading of 
peripheral blood cell morphological features.”, Palmer L, Briggs C, McFadden S, Zini G, Burthem J, Rozenberg G, 
Proytcheva M, Machin SJ. E tem como objetivo dar conhecimento das recomendações de forma a possibilitar a 
uniformização da descrição dos esfregaços de sangue periférico. 

RESULTADOS 

CONCLUSÃO 

O conhecimento e utilização destas recomendações vão possibilitar a homogeneização das descrições morfológicas 
mundialmente e o reconhecimento e compreensão de relatórios além-fronteiras.. 

Os resultados fornecidos pelos equipamentos automatizados são MAIS PRECISOS que a morfologia. 

Presença de INCLUSÕES - microorganismo, eritroblastos, cristais de hemoglobina, 
corpos de howell-jolly, corpos de pappenheimer e ponteado basofílico. 

Alterações associadas à MORFOLOGIA - plaquetas hipogranulares, 
megacarioblastos, megacariócitos e micromegacariócitos. 

ESFREGAÇOS SÓ para amostras duvidosas ou nas quais o equipamento dá alertas;  

Referenciar as anormalidades morfológicas presentes em quantidades MODERADAS ou INTENSAS.  
EXCEPÇÃO: esquizócitos, devem ser reportados sempre que presentes. 

DISTRIBUIÇÕES IRREGULARES de glóbulos vermelhos no esfregaço - aglutinação 
e rouleaux. 

Alterações de FORMA – acantócitos, equinócitos, estomatócitos, eliptócitos, 
esquizócitos, esferócitos, células em foice, célula mordida, células em alvo, células 
em lágrima e células em bolha. 

Alterações associadas ao TAMANHO - plaquetas normodimensionadas, plaquetas 
macrocíticas, plaquetas gigantes e agregados de plaquetas.  

Utilizar o temo LINFÓCITOS ANORMAIS quando houver suspeita de malignidade ou etiologia clonal. 
No relatório fazer descrição detalhada das células e só após imunofenotipagem é que podemos 
contabilizados como células de linfoma. 

REPORTAR sempre 
que presentes. 

REPORTAR 
consoante a 
quantidade. 

REPORTAR quando 

presentes, juntamente 
com os valores obtidos 

pelo equipamento como 
o VGM e HCM. 

REPORTAR e 
quantificar a 

hipossegmentação 

REPORTAR 
sempre que 
presentes. 

REPORTAR e 
quantificar os corpos 

de Dohle, a 
hipogranulação e 
hipergranulação. 


