
Descrição do esfregaço
Série vermelha: acentuada anisocitose com macrocitose. Discreta hipocromia. Acentuada 
poiquilocitose com esquisócitos, dacriócitos e ovalócitos.
Série branca: Presença de hipersegmentaçao de neutrófilos 
Série plaquetária: sem anormalidades morfológicas





Caso clínico:

Paciente do sexo feminino, 27 anos vem a UBS com queixa de 
fraqueza. Exame físico revela acentuada palidez cutaneo-mucosa 
e língua careca. Sem outras anormalidades .

Em relação ao hemograma, é correto afirmar que:

1. É compatível com mielodisplasia.

2. É compatível com anemia de doença crônica.

3. É compatível com toxicidade ao álcool

4. É compatível com anemia megaloblástica.



Opção correta: 4

Feedback: 
Descrição sistematizada do hemograma: há anemia macrocítica com 

acentuada 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 abaixo 
do normal. Os reticulócitos 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 região sudeste do Brasil, e 
em países desenvolvidos, a deficiência de Vit B12 a causa mais 
comum de anemia megaloblástica, pois as farinhas têm adiçao de 
ácido fólico. 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 como esquizócitos, que são hemácias fragmentadas. 
As hemácias fragmentadas podem ser responsáveis pelo 
pequeno aumento do VCM apesar da acentuada anemia. A 
hipocromia observada pela reduçao do MCHC pode decorrer da 
associação com anemia ferropriva, que pode estar presente por 
sangramentos intestinais crônicos por varizes de esôfago que 
podem estar presentes caso o paciente já tenha desenvolvido 
hipertensão porta. O H.pylori também reduz a absorçao de ferro 
por causar diminuição da acidez gástrica e pode estar presente 
em pessoas de baixa renda. Neste caso, quando houver melhora 
da megaloblastose, após o tratamento, a hipocromia será mais 
pronunciada pois não haverá ferro suficiente no estoque para a 
formação das novas hemácias.  As outras alternativas 
podem cursar com macrocitose, mas nunca mostram 

hipersegmentação de neutrófilos. 
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