
Descrição do esfregaço
Série vermelha: acentuada anisocitose com macrocitose. Moderada poiquilocitose. 
Presença de macro-ovalócitos, esquizócitos, dacriócitos., eliptócitos
Série branca: Presença de neutrófilos hipersegmentados
Série plaquetária: sem anormalidades morfológicas

Contagem de reticulócitos
Relativa: 0.5% (VR: 0,5-2,5) % 
Absoluta:  10 (VR: 22 – 139)  x 109/L





Caso clínico:

Paciente do sexo feminino, 80 anos, é encaminhado ao serviço 
de hematologia por apresentar alteração no hemograma. A 
paciente está muito confusa, e chega em cadeira de rodas . A 
família conta que a paciente está com dificuldade para contatar o 
meio ambiente, apresentou várias quedas e não consegue 
deambular. Tem reduçao do apetite e vem emagrecendo. Já foi 
internada há dois anos, recebendo transfusão de sangue. Exame 
físico revela palidez cutaneo-mucosa, lingua careca, leve icterícia. 
Não consegue se apoiar nas pernas. Exame neurológico mostra 
hiperreflexia patelar evidente. 

Em relação ao hemograma, é correto afirmar que:

1. Trata-se de mielodisplasia

2. Trata-se de reaçao leucoeritroblástica 

3. Trata-se de anemia megaloblástica

4. Trata-se de anemia de doença crônica



Opção correta: 3
Feedback: 
Descrição sistematizada do hemograma: há moderada anemia macrocítica e 

anisocitose. Nota-se ainda a descrição de hipersegmentaçao de neutrófilos, 
o que indica que mais de 50% dos neutrófilos têm 4 ou mais segmentos. O 
MCHC está no limite inferior da normalidade. Os reticulócitos e as plaquetas 
estão diminuídos em número absoluto. 

Interpretação: Este é um hemograma de anemia megaloblástica, pois descreve-se 
hipersegmentação de neutrófilos. Há inclusive um neutrófilo que exibe  8 
segmentos. Na anemia megaloblástica, há dificuldade na síntese de DNA 
porque tanto B12 quanto acido fólico colaboram para a formação de timidina 
( base de DNA) . Deste modo, todas as células em multiplicação se alteram, 
o que explica a macrocitose, a plaquetopenia e a lingua careca. As 
alteraçoes neurolóficas são compativeis com deficiencia de Vit B12. Na 
região sudeste do Brasil, e em países desenvolvidos, a deficiência de Vit B12 
a causa mais comum de anemia megaloblástica, principalmente em idoso. A 
gastrite auto-imune ou anemia perniciosa, ou a gastrite por H. pylori 
destroem as células do antro e do fundo gástrico, impedindo a produção de 
ácido e de fator intrínseco, respectivamente, que são essenciais para a 
extraçao da vit B12 da dieta e sua absorção. A megaloblastose causa 
hematopoese ineficaz explicando a icterícia da paciente. O aumento do 
volume das hemácias causa grande deformaçao das hemácias durante a 
circulação ou pelos sinusóides da medula óssea, explicando as alterações 
que foram encontradas nas hemácias Nenhuma das outras alternativas 
cursa com hipersegmentação de neutrófilos.  A reacáo leucoeritroblástica 
decorre geralmente de metástase óssea e medula óssea e mostra 
eritroblastos e células imaturas circulantes. As alteraçoes neurologicas desta 
paciente podem ser parcialmente ou totalmente corrigidas pela 
administraçao de vitamina B12  . A inapetência e confusão mental podem ser 
decorrentes apenas da neuropatia induzida pela deficiência da vitamina. 
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