
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: microcitose e hipocromia discretas
Série branca: sem anormalidades morfológicas
Série plaquetária: sem anormalidades morfológicas





Caso clínico:

Mulher de 56 anos, diabética tipo 2 há 15 anos, mostra em hemograma de 
acompanhamento clínico anemia. Exame físico sem alterações. 

Em relação ao hemograma, é incorreto afirmar que:

1. É compatível com anemia ferropriva

2. É compatível com anemia hemolítica mecânica

3. É compatível com anemia de doença crônica 

4. É compatível com anemia por doença renal com deficit de eritropoetina 



Opção correta: 2

Feedback: 

Descrição sistematizada do hemograma: Hemograma mostra anemia com população de células 
hipocrômicas conforme observado no MCH, gráfico VHC e gráfico RBC HC que está 
deslocado para a esquerda. Há pequena quantidade de células microcíticas detectada pelo 
pequeno desvio para a esquerda do gráfico RBC Volume. Há anisocitose pois a base do 
gráfico RBC volume está alargada e há aumento do RDW. Os leucócitos e as plaquetas 
estão normais numericamente e morfologicamente

Interpretação: A paciente pode ter anemia ferropriva pois há redução de HCM e a ligeira 
microcitose, mas ela também pode ter doença renal crônica, consequência do diabetes, 
com redução da produção de EPO e anemia. O diabetes também é uma doença 
inflamatória  . A doença inflamatória cursa com aumento de citocinas que induzem a 
produção de hepcidina , que por sua vez, aumenta a degradação da ferroportina. Deste 
modo, há redução da absorção de ferro e redução da liberação do ferro dos macrófago. Há 
portanto anemia ferropriva funcional, ou seja, embora o ferro esteja acumulado nos 
macrófagos, ele não transita pela circulação , diminuindo a sua disponibilidade para os 
eritroblastos sintetizarem hemoglobina. A única alternativa que não cabe aqui é hemolise 
mecânica pois não há esquizócitos no esfregaço de sangue ( confimado pela descrição da 
lâmina) e também não há reticulocitose. 
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