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Ao longo dos anos foram desenvolvidos vários equipamentos automa4zados para a contagem celular de líquidos biológicos. Porém a
microscopia ó4ca mantém-se como método de referência, em determinadas situações, nomeadamente quando se verifica alteração
do diagrama de dispersão ou quando há discrepância entre o número total de células nucleadas e o número total de leucócitos.

Homem, 51 anos, com antecedentes pessoais de doença hepáticacrónica. Enviado ao SU por quadro clínico de prostração com
períodos de alteração de consciência associada a lentificação da fala e icterícia generalizada. Analiticamente: Leuc 3.2x103/ µL; Hb
10.8 g/L; Plaq 46x109/L; TP 28.2 seg; INR 2.49; ALT 55.3U/L; AST 150U/L;Bil. Total 7.26 mg/dL; Bil. Indireta 4.7mg/dL ePCR
14.06mg/dL.

Internado com diagnóstico de Encefalopatia Hepática grau III. No 7º dia de internamento o doente apresentou um pico febrilpelo que
foi realizada paracentese diagnóstica (para avaliação citológica e sem pedido de exame cultural), foram colhidas hemoculturas e
iniciou terapêutica com piperacilina/tazobactam. O líquido ascítico foi analisado no equipamento Mindray BC-6800® no modo “BF
analyze” e apresentava: Leuc. totais de 1088/µL, com predomínio de mononucleares e alterações no diagrama de dispersão, com
indefinição das populações leucocitárias.
O citoesfregaço apresentava leveduras e bactérias.Contagem de células na câmara de Neubauer era inferior a 5/µL.
As Hemoculturas foram positivas para S. aureus (MSSA).
O doente manteve-se estável e teve alta ao 17º dia de internamento.

Com o presente caso, verificou-se uma discrepância entre a contagem celular no equipamento e a contagem por observação
microscópica do líquido ascítico, reforçando a importância da última, principalmente em casos onde se verifique alterações do
diagrama de dispersão.
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Parâmetro  Resultado Unidade
WBC-BF 1088 x 103

MN# 0,931 x 103

MN% 85,6% %
PMN# 0,157 x 103

PMN% 14,4% %
TC-BF# 1136 x 103

HF-BF# 0,048 x 103

HF-BF% 4,4% %
TC-BF – Células totais nucleadas 
WBC-BF – Leucócitos totais
MN-BF e PMN-BF  - mononucleares e 
polimorfonucleares
HF-BF – Células de  elevada fluorescência


