
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: anisocitose acentuada com micro e macrocitose. 
Policromasia acentuada. Poiquilocitose acentuada com hemácias 
falcizadas. 
Série branca: contados 6 eritroblastos em 100 leucócitos
Série plaquetária: sem anormalidades morfológicas
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Caso clínico:

Mulher de 31 anos procura a UBS com queixa de fraqueza e ulcera no maléolo esquerdo 
há um ano que não cicatriza . Refere na infância e adolescência ter apresentado 
pneumonias e dores nos ossos que precisaram de várias internações

Em relação ao hemograma, é correto afirmar que:

1. Ë compatível com SBeta-talassemia

2. É compatível com hemoglobinopatia SC

3. É compatível com anemia falciforme ( homozigoto SS) 

4. É compativel com anemia falciforme associada à talassemia alfa



Opção correta: 4

Feedback: 
Descrição sistematizada do hemograma: O hemograma mostra anemia com discreta microcitose e hipocromia. 

Embora o VCM esteja normal, nota-se desvio para a esquerda do gráfico volume e HC. E células nos 
quadrantes inferiores do gráfico VHC que indicam microcitose. A normalidade do VCM pode indicar 
mistura com outras células maiores, como por ex , os reticulócitos que estão consideravelmente 
aumentados em número neste hemograma e que sabidamente são células maiores do que as hemácias. 
Há também grande anisocitose , detectada pela amplitude da curva nos gráficos RBC volume e HC e na 
dispersão de células no gráfico VHC, e aumento do RDW. Há também discreta leucocitose, com discreta 
linfocitose e aumento do numero de células jovens ( luc) que podem ser linfócitos atípicos ou monócitos 
atípicos ou mielócitos. Há também plaquetose. O esfregaço mostra eritroblastos circulantes, que podem 
estar sendo representados na contagem elevada de leucócitos e linfócitos em vista do contador eletrônico 
contar qualquer célula nucleada como leucócito e confundir eritroblastos com linfócitos pois ambas as 
células são mononucleares e sem grânulos citoplasmáticos.

Interpretação: O fato de não existir microcitose e hipocromia considerável nas hemácias afasta o diagnóstico de 
SBEta –talassemia pois nesta ocorre grande redução da produção de hemoglobina. Afasta-se também o 
diagnostico de Hemoglobinopatia SC pois essa doença falciforme cursa com níveis de hemoglobina mais 
altos, acima de 9g/dL , podendo atingir níveis normais. Além disso, não foram observadas hemácias em 
alvo , frequentes nos casos de hemoglobinopatia C ou hemoglobinopatia SC. A grande reticulocitose e a 
anemia grave, além da presença de hemacias falcizadas permitem o diagnóstico de anemia falciforme. 
Entretanto, a presença de pequena microcitose e hipocromia sugere a associação com alfa-talassemia 
que ocorre em cerca de 25% dos afrodescendentes e portanto é muito frequente em portadores de 
hemoglobina S, pois tambem são afrodescentes. A presença de eritroblastos circulantes e a grande 
reticulocitose indica grande atividade da medula óssea que ocorre em processos hemoliticos. As células 
atípicas ( LUC) podem ser atribuída à inflamação cronica que ocorre na anemia falciforme.A  plaquetose 
pode ser atribuída á auto-esplenectomia que ocorre nas doenças falciformes com consequente redução do 
sequestro de plaquetas pelo baço . 
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