
Habilitada ANVISA/REBLAS
Provedor Alternativo CAP
Certificada ISO 9001 P

a
rc

e
ria

C
on

tr
o

lL
a

b

Questionário Clínico
Módulo: Hematologia

Rodada: Mar/2007

O questionário, com as imagens coloridas, encontra-se no site (www.controllab.com.br),  na área de clientes Offline.

Revisão 15/03/2007 Página 1 de 5

Tema ABORDAGEM INICIAL AO PACIENTE COM ANEMIA – Parte 1.

Elaborador Irene Biasoli. Professora Adjunta da Faculdade de Medicina da UFRJ, Serviço de Hematologia do
HUCFF da UFRJ, Rio de Janeiro.

Caso clínico 1

Paciente, sexo masculino, 74 anos procurou um clínico

geral com queixa de cansaço. Ao exame clínico, o

paciente apresentava palidez cutâneo-mucosa. O restante

do exame clínico era normal. Foram solicitados vários

exames, dentre eles um hemograma completo, que

mostrou: dosagem de hemoglobina = 7.0 g/dL, contagem

de hemácias = 3.150.000/mm3, hematócrito = 23%, VCM =

73, CHCM = 30, leucócitos = 5.600/mm3 com diferencial

normal e plaquetas = 550 mil/mm3 . Imagem de esfregaço

de sangue periférico.

Responda as perguntas de 1 a 6 com base neste caso.

Pergunta 1 Existem várias formas de classificação das anemias para facilitar a investigação diagnóstica. Poderíamos classificar a
anemia como:

1. Pancitopenia;

2. Anemia hipoproliferativa;

3. Anemia microcítica;

4. Não é possível classificar a anemia com os parâmetros fornecidos.

Pergunta 2 Para responder a questão 1 corretamente, verifica-se, sobretudo:

1. A contagem de hemácias e Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM);

2. Volume Corpuscular Médio (VCM);

3. A contagem de reticulócitos;

4. O RDW.

Pergunta 3 O diagnóstico diferencial para este tipo de anemia é:

1. Anemia hemolítica auto-imune;

2. Anemia ferropriva e anemia de doença crônica;

3. Anemia megaloblástica e mielodisplasia;

4. Doenças que acometem a medula óssea, como por exemplo, leucemias agudas.

Pergunta 4 Em grande parte dos casos, a avaliação do sangue periférico (hematoscopia) pode auxiliar no diagnóstico diferencial
das anemias. A imagem  se refere ao caso clínico e nela encontramos:

1. Anisocitopoiquilocitose;

2. Microcitose;

3. Hipocromia;

4. Todas as afirmativas estão corretas.
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Pergunta 5 O ferro é um mineral essencial para síntese do DNA, transporte de oxigênio. Sua necessidade diária é de 25 mg/dia

(quantidade muito maior do que é absorvida), desta forma, o ferro usado para eritropoiese já está no organismo.

Existem uma série de proteínas responsáveis pela regulação, absorção, transporte e estocagem do ferro no

organismo.

A primeira fonte de ferro é o sistema reticuloendotelial (que recupera o ferro das hemácias senescentes). Como os

macrófagos é que dão o suprimento de ferro para os precursores eritróides e também recuperam o ferro das

“hemácias mortas”, o metabolismo do ferro pode ser considerado uma “alça fechada”, (Ver imagem).  O ferro é

transportado pela ____1____. Uma pequena quantidade de ferro é absorvido pela mucosa intestinal e é perdida

através da mucosa intestinal. O ferro em excesso é estocado no fígado.

O estoque intracelular de ferro é encontrado na ____2____. A ____3____ sérica refle as reservas de ferro do

organismo Um valor baixo de ____4____ significa deficiência das reservas de ferro, mas um valor alto não

necessariamente reflete reservas aumentadas. A ____5____ também é outra forma de estoque, mas esse ferro é

difícil de ser mobilizado. De acordo com a questão, preencha as lacunas:

1. Transferrina (1), Ferritina (2), ferritina (3), ferritina (4) e hemossiderina (5);

2. Hemossiderina (1),transferrina (2), hemossiderina (3), ferritina (4), ferritina (5);

3. Transferrina (1), ferritina (2), ferritina (3), hemossiderina (4), hemossiderina (5);

4. Hepcidina (1), receptor de transferrina (2), ferritina (3), ferritina (4), transferrina (5).

Pergunta 6 Considerando-se que a dosagem de (2) da questão anterior seja baixa, deve-se:

1. Considerar a possibilidade de doença renal ou hepática grave;

2. Investigar uma causa de perda sangüínea;

3. Realizar mielograma e biópsia de medula óssea;

4. Considerar a possibilidade de doença hemolítica.
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Caso clínico 2

Paciente 45 anos, sexo feminino, procura emergência

médica com cansaço aos esforços. Ao exame, palidez,

icterícia (2+/4+), taquicardia. Esplenomegalia 4 cm abaixo

do rebordo costal. O hemograma revela hemoglobina = 5

g/dl e hematócrito = 15%, hemácias = 1.400.000/mm3,

VCM = 107. Leucócitos = 10.000 com diferencial normal e

plaquetas 200.000/mm3-. Para a avaliação deste tipo de

anemia  são necessários alguns exames e a avaliação da

hematoscopia (ver imagem).

Responda as perguntas de 7 a 10 com base neste caso.

Pergunta 7 Os resultados esperados são:

1. Ferro ↓, ferritina ↓;

2. Reticulócitos ↑, LDH sérica ↑, haptoglobina ↓;

3. Curva de fragilidade osmótica alterada;

4. Reticulócitos ↓, LDH sérica ↑, haptoglobina ↓.

Pergunta 8 A avaliação de sangue periférico mostra sobretudo: _____________e _____________,

1. Microcitose e macrocitose;

2. Rouleaux;

3. Esferócitos e policromatofilia;

4. Todas as respostas acima.

Pergunta 9 O que nos direciona a pedir o ____________________, que avalia a presença de ___________  em geral
IGG na superfície de __________________.

1. Teste de Coombs indireto, anticorpo, leucócitos;

2. Teste de Coombs direto, complemento, hemácias;

3. Citometria de fluxo, anticorpo, leucócitos;

4. Teste de Coombs direto, anticorpo, hemácias.

Pergunta 10 Este __________ com resultado ______________ indica o diagnóstico de ___________________.

1. Teste, positivo, anemia hemolítica auto-imune;

2. Teste, positivo, anemia hemolítica anticorpo-frio;

3. Exame, positivo, hemoglobinúria paroxística noturna;

4. Teste, positivo, lúpus eritematoso sistêmico.
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Caso clínico 3

Paciente, sexo feminino, 60 anos com queixa de cansaço.

O hemograma hemoglobina=7 g/dl e hematócrito = 21%,

hemácias=1.700.000/mm3, VCM=123. Leucócitos=2.300

(60% de neutrófilos, 35% linfócitos, 3% monócitos e 2%

eosinófilos) e plaquetas 110 000/mm3-.

Responda as perguntas de 11 a 15 com base neste caso.

Pergunta 11 As principais suspeitas diagnósticas são:

1. Hipotireoidismo e  leucemia aguda;

2. Aplasia de medula óssea e anemia hemolítica auto-imune;

3. Anemia megaloblástica, mielodisplasia;

4. Aplasia de medula óssea e doença renal.

Pergunta 12 Os achados característicos são (ver imagens do caso):

1. Macro-ovalócitos e hiperssegmentação dos neutrófilos;

2. Macrocitose e neutrófilos pseudo-pelger;

3. Blasto linfóide e hiperssegmentação neutrofílica;

4. Macrocitose e blasto linfóide.

Pergunta 13 O que sugere o diagnóstico de:

1. Síndrome mieloproliferativa;

2. Leucemia aguda;

3. Mielodisplasia;

4. Anemia megaloblástica.

Pergunta 14 A dosagem sérica de _________ pode ser obtida através de quimioluminescência e radioimunoensaio. Em
geral, este exame deve ser pedido quando há um grau de suspeita importante do diagnóstico de __________,
uma vez que há importantes limitações no teste, como por exemplo, pode Ter uma dosagem baixa na
gravidez, sem Ter uma deficiência real ou em 5% dos casos de deficiência, a dosagem pode vir normal.

1. Cobalamina e anemia megaloblástica;

2. Ferritina e anemia megaloblástica;

3. Cobalamina e mielodisplasia;

4. LDH e leucemia aguda.

Pergunta 15 Em resumo, os principais parâmetros globais que devem ser inicialmente avaliados no paciente com anemia
são:

1. VCM e reticulócitos;

2. VCM e CHCM;

3. Reticulócitos e LDH;

4. CHCM e teste de coombs.
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