
Legenda
WBC: leucócitos totais; 
RBC: eritrócitos; HGB: 
concentração de 
hemoglobina; HCT: 
hematócrito; MCV: volume 
corpuscular médio; MCH: 
hemoglobina corpuscular 
média; MCHC: 
concentração de 
hemoglobina corpuscular 
média; PLT: contagem de 
plaquetas; MPV: volume 
plaquetário médio; RETIC: 
contagem de reticulócitos; 
CHr: concentração de 
hemoglobina dos 
reticulócitos; LUC: células 
não coradas. No 
diferencial de leucócitos: 
% (valores relativos) e # 
(valores absolutos).

Descrição do esfregaço
Série vermelha: sem anormalidades 
morfológicas
Série branca: sem anormalidades 
morfológicas
Série plaquetária: sem anormalidades 
morfológicas

Contagem de reticulócitos
Relativa: 1 % (VR: 0,5-2,5) % 
Absoluta:  48 (VR: 22 – 139)  x 109/L



Caso clínico:

Paciente do sexo feminino, 26 anos, previamente hígida. Procura ginecologista por 
aumento recente do fluxo menstrual. Sem antecedentes mórbidos relevantes e sem 
queixas. Exame físico sem alterações. Realiza hemograma completo. 

Em relação ao hemograma e ao quadro clínico, é correto afirmar que:

1. O exame é fortemente indicativo de uma doença hematológica maligna (leucemia aguda 
em particular) e a paciente deve ser encaminhada ao hematologista

2. O exame denota uma emergência clínica e a paciente deve ser encaminhada ao pronto 
socorro para realização de transfusão de plaquetas

3. O hemograma é compatível com uma plaquetopenia de causa periférica, sendo a púrpura 
trombocitopênica imune a causa mais provável. 

4. O quadro é sugestivo de trombocitopenia hereditária 



Opção correta: 3

Feedback: 

Descrição sistematizada do hemograma: Hemograma completo que mostra série vermelha normal 
do ponto de vista quantitativo e morfológico; série branca sem anormalidades quantitativas 
ou morfológicas, exceto por discreta linfopenia. Na série plaquetária, observa-se redução 
da contagem plaquetária, sem outras alterações.

Interpretação: A presença de plaquetopenia isolada é forte indicativo da ausência de patologias 
hematológicas malignas ou outras doenças primárias da medula óssea na medida em que 
estas condições costuma acometer mais de uma série (vermelha, branca ou plaquetária), e 
sugere que a causa da plaquetopenia seja periférica (i.e. a produção medular de plaquetas 
é normal, mas algum mecanismo extra-medular estaria causando a redução da contagem 
detectada no hemograma. Entre as causas chamadas “periféricas”, a mais frequente é o 
desenvolvimento de anticorpos anti-plaquetas, que reduzem a sobrevida média destas 
células e levam a uma redução de sua contagem. Esta condição é conhecida como PTI 
(púrpura trombocitopênica imune). Infecções viras também podem causar plaquetopenia, 
mas em geral cursam também com alterações na contagem de leucócitos. Uma outra 
causa de plaquetopenia isolada é o hiperesplenismo, cujo comprometimento das séries 
branca e vermelha tende a ser mais tardio, e associado ao crescimento mais significativo 
do baço. No presente caso, esta hipótese pode ser descartada pela normalidade do exame 
físico. Quanto à clínica do paciente, a ausência de sinais e sintomas é esperada pelo fato 
de plaquetopenia acima de 50.000/mcl não estarem associadas a manifestações 
hemorrágicas espontâneas. Já em relação à conduta, a transfusão de plaquetas só é 
necessária em casos de sangramento grave, com risco iminente de morte.
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