
Descrição do esfregaço
Série vermelha: hipocromia e microcitose acentuadas com hemácias em alvo. Policromasia 
discreta.
Série branca: sem anormalidades morfológicas
Série plaquetária: sem anormalidades morfológicas

Contagem de reticulócitos
Relativa: 2,5 % (VR: 0,5-2,5) % 
Absoluta:  155 (VR: 22 – 139)  x 109/L
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Caso clínico:

 Mulher, afrodescendente, de 22 anos, procura atendimento 
médico pois foi detectada alteração de hemograma em exame 
pré-admissional.

Em relação ao hemograma, é correto afirmar que:

1. Trata-se de anemia ferropriva

2. Trata-se de anemia de doença crônica

3. Trata-se de Beta talassemia menor

4. Trata-se de alfa-talassemia



Opção correta: D

Feedback: 
Descrição sistematizada do hemograma: O hemograma mostra microcitose e 

hipocromia acentuadas mas os níveis de hemoglobina estão nos limites 
inferiores da normalidade. Além disso nota-se discreto aumento do numero 
de reticulócitos e a poliglobulia (aumento do numero de globulos vermelhos) 

Interpretação: por se tratar de afrodescendente o diagnostico que melhor se aplica é 
alfa-talassemia homozigótica ( a-/a-), cuja forma heterozigótica ocorre em 
cerca de 25% desta população, sendo portanto muito comum no Brasil. A 
hemoglobina normal é sustentada pela poliglobulia observada que indica alta 
atividade da medula óssea para compensar a redução da formação de 
hemoglobina. Consequentemente, há ligeiro aumento do número de 
reticulócitos. Como as hemácias têm sobrevida normal, ou seja, não hã 
hemólise, há aumento da massa de eritrócitos, elevando a hemoglobina. 
Entretanto,todas as hemácias são provenientes de eritroblastos que têm 
defeito na síntese de cadeias alfa da globina e portanto menor formação de 
hemoglobina que se traduz por importante microcitose e hipocromia em 
todas as células. A anemia ferropriva nas fases iniciais cursa com redução 
da hemoglobina sem alterar o VCM e HCM e nas fases mais tardias cursa 
com anemia , porém raramente com hemácias menores que 70fl. Além disso 
, na anemia ferropriva, a atividade medular está suprimida pela carência de 
ferro e não há poliglobulia ou reticulocitose e o RDW é maior que o aqui 
apresentado pois as hemácias são heterogêneas quanto ao conteúdo de 
hemoglobina e portanto maiores variações de tamanho são esperadas. Na 
anemia de doença crônica, a redução discreta dos níveis de hemoglobina 
cursa geralmente com normocitose e mesmo em fases avançadas de 
doença não ocorre hipocromia e microcitose como aqui observadas.
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