
Descrição do esfregaço
Série vermelha: acentuada anisocitose com microcitose e hipocromia. Poiquilocitose 
discreta com ovalócitos e esferócitos raros. 
Série branca: sem anormalidades morfológicas
Série plaquetária: sem anormalidades morfológicas

Contagem de reticulócitos
Relativa: 0.5% (VR: 0,5-2,5) % 
Absoluta:  17 (VR: 22 – 139)  x 109/L

http://medicinembbs.blogspot.com.br/



Caso clínico:

 Paciente de 18 anos, sexo feminino, com história de menorragia 
desde a menarca, mas sem acompanhamento médico regular. 
Procura a UBS por queixa de dispnéia aos grandes esforços 
(durante atividades de street dance), mas sem outras queixas ou 
comorbidades. Ao exame físico, BEG, palidez acentuada, PA 
110x60, FC 64bpm, sem outras alterações. Após avaliação do 
hemograma e da paciente, proposta terapêutica é remoção para 
pronto socorre, transfusão de 2 unidades de concentrado de 
hemácias e terapia com ferro parenteral. 

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

1. É compatível com anemia ferropriva, e proposta terapêutica é 
adequada

2. É compatível com anemia falciforme

3. É compatível com traço talassêmico

4. É compatível com anemia ferropriva, mas proposta terapêutica 
deve ser modificada



Opção correta: 4

Feedback: 

Descrição sistematizada do hemograma: o hemograma mostra anemia 
microcítica e hipocrômica acentuada, cuja principal alteração 
morfológica é a anisocitose (também ilustrada pelo aumento do 
RDW). Nota-se ainda que a resposta reticulocitária é inadequada 
à anemia. Sem alterações nas outras séries. 

Interpretação: o Hemograma do paciente com anemia ferropriva 
apresenta anemia microcítica e hipocrômica de gravidade 
variável. Ocorre ainda redução da contagem de glóbulos 
vermelhos, proporcional à queda de Hb, o que resulta em uma 
queda de VCM também proporcional á queda Hb. Esta 
característica distingue a anemia ferropriva do traço talassêmico, 
em que a queda do VCM é muito acentuada em relação à queda 
da Hb, devido ao fato de haver aumento da contagem de 
eritrócitos nesta última. Outra aspecto peculiar da anemia 
ferropriva é a grande variação no tamanho (anisocitose) e forma 
(poiquilocitose) dos eritrócitos. Isto se reflete em um RDW 
aumentado, o que também é distinto do que ocorre no traço 
talassêmico. Não há formas típicas no esfregaço, mas a 
hipocromia costuma ser facilmente visível. Pela poiquilocitose, é 
comum a descrição de várias formas de hemácias, sem 
relevância específica para o diagnóstico. A contagem de 
reticulócitos é reduzida (para o grau de anemia), até que o 
paciente inicie a reposição de ferro, o que desencadeia um 
aumento entre 3 e 5 dias após. Não há alterações específicas da 
deficiência de ferro na série branca, podendo ocorrer em raros 
casos uma leucopenia às custas de neutrófilos. Já na série 
plaquetária, é comum o aumento da contagem de plaquetas, a 
ponto de o diagnóstico de qualquer outra causa de plaquetose 
passar necessariamente pela demonstração de estoques de ferro 
normal. Nunca é demais lembrar que, ao contrário do traço 
talassêmico, o hemograma no traço falciforme é normal
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