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Nessa seção você terá acesso às “Questões comentadas de residência médica” do 

Revisamed! 

 

Nesse documento você terá novamente acesso às questões apresentadas no tópico 

“Questões de Residência” da trilha Revisamed, e poderá ver o gabarito e os comentários 

relacionados à cada questão.  

 

Aconselhamos que você primeiro tente resolver as questões apresentadas no tópico 

“Questões de Residência” da trilha Revisamed. Isso permite um melhor aproveitamento no 

processo de aquisição e retenção de conhecimentos. Mas se quiser pode também usar 

diretamente esse formato.  

 

Numa página apresentamos a questão com as opções de respostas sem gabarito ou 

comentário. Na página seguinte apresentamos novamente a questão com as opções de 

resposta, com a resposta correta em destaque e com o comentário da questão.  

 

 

Você pode fazer download desse documento e se quiser imprimir todas as questões 

comentadas (selecione imprimir somente páginas ímpares). Esse é um excelente material 

para a fase de revisão final, próxima das provas de residência.  
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1 - Sobre anemia, é correto afirmar que: 

 

A) uma anemia tipo hipoproliferativa apresenta índices elevados de reticulócitos. 

B) a anemia por deficiência de ferro pode ser considerada do tipo hipoproliferativa. 

C) tipicamente, pacientes com anemia de doença crônica têm ferritina muito baixa. 

D) deficiência de vitamina B12 gera declínio na maturação citoplasmática das hemácias. 

E) nas situações de hemólise, encontram-se, tipicamente, baixos índices de reticulócitos.  
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1 - Sobre anemia, é correto afirmar que: 

 

A) uma anemia tipo hipoproliferativa apresenta índices elevados de reticulócitos. 

B) a anemia por deficiência de ferro pode ser considerada do tipo hipoproliferativa. 

C) tipicamente, pacientes com anemia de doença crônica têm ferritina muito baixa. 

D) deficiência de vitamina B12 gera declínio na maturação citoplasmática das 

hemácias. 

E) nas situações de hemólise, encontram-se, tipicamente, baixos índices de 

reticulócitos. 

 

Comentário da questão: 

Anemias Hipoproliferativas cursam com baixa produção de hemácias podendo ser devido a 

carencia nutricional (ferro, vitamina b12, ácido fólico) desordens da medula (anemia 

aplasica,mielodisplasias, invasão medular). A avaliação dos reticulocitos permite 

estabelecer a classificação fisiopatológica das anemias. Diante de uma contagem 

reticulocitária reduzida teremos anemia hipoproliferativa; reticulocitos elevados, anemia 

hiperproliferativa (perdas ou destruição excessiva dos eritrócitos). 
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2 - Sobre a investigação das anemias, é incorreto dizer que: 

 

A) dacriócitos podem ser visualizados no sangue periférico de pacientes com mielofibrose. 

B) se o volume corpuscular médio for superior a 100fL, o diagnóstico será anemia 

megaloblástica. 

C) na anemia ferropriva, a capacidade total de ligação de ferro estará elevada. 

D) os níveis de haptoglobina se reduzem na anemia hemolítica. 

E) a síndrome mielodisplásica promove anemia hipoproliferativa. 
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2 - Sobre a investigação das anemias, é incorreto dizer que: 

 

A) dacriócitos podem ser visualizados no sangue periférico de pacientes com 

mielofibrose. 

B) se o volume corpuscular médio for superior a 100fL, o diagnóstico será anemia 

megaloblástica. 

C) na anemia ferropriva, a capacidade total de ligação de ferro estará elevada. 

D) os níveis de haptoglobina se reduzem na anemia hemolítica. 

E) a síndrome mielodisplásica promove anemia hipoproliferativa. 

 

Comentário da questão: 

O aumento do vcm acima de 100fl define macrocitose. A deficiência de vitamina b12 e/ou 

ácido fólico (anemia megaloblástica) é a principal causa. MAS, existem outras CAUSA 

CAUSAS DE MACROCITOSE como: anemia aplasia, etilismo, hepatopatia crônica, anemia 

do hipotireoidismo, síndromes mielodisplasicas, drogas do tipo azt, metotrexato. 

Portanto, se o VCM for > 100fl o diagnóstico será anemia macrocítica, não megaloblástica.   
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3 - Na anemia ferropriva, espera-se encontrar: 

 

A) ferritina baixa, capacidade de saturação de transferrina alta e RDW alto. 

B) ferritina alta, capacidade de saturação de transferrina alta e RDW baixo. 

C) ferritina baixa, capacidade de saturação de transferrina alta e RDW baixo. 

D) ferritina baixa, capacidade de saturação de transferrina baixa e RDW alto. 
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3 - Na anemia ferropriva, espera-se encontrar: 

 

A) ferritina baixa, capacidade de saturação de transferrina alta e RDW alto. 

B) ferritina alta, capacidade de saturação de transferrina alta e RDW baixo. 

C) ferritina baixa, capacidade de saturação de transferrina alta e RDW baixo. 

D) ferritina baixa, capacidade de saturação de transferrina baixa e RDW alto. 

 

Comentário da questão: 

Na anemia ferropriva ocorre um esgotamento das reservas corporais de ferro, ou seja, uma 

redução da ferritina sérica; a capacidade de saturação da transferrina, isto é, a capacidade 

total de ligação da transferrina ao ferro fica alta em função da redução do ferro sérico e o 

RDW alto pela diferença do tamanho das hemácias.   

  



 

Anemias Hipoproliferativas Carenciais – Questões comentadas de Residência Médica 

8 

 

 

4 - Um lactente com diagnóstico de anemia carencial ferropriva nunca fez suplementação 

com ferro. Assinale a opção correta sobre os achados laboratoriais para esse paciente: 

 

A) ferritina diminuída, ferro sérico diminuído, protoporfirina eritrocitária livre aumentada, 

capacidade de ligação de ferro aumentada, Volume Corpuscular Médio (VCM) diminuído e 

reticulócitos diminuídos. 

B) ferritina diminuída, ferro sérico diminuído, protoporfirina eritrocitária livre diminuída, 

capacidade de ligação de ferro aumentada, VCM diminuído e reticulócitos diminuídos. 

C) ferritina diminuída, ferro sérico diminuído, protoporfirina eritrocitária livre aumentada, 

capacidade de ligação de ferro diminuída, VCM diminuído e reticulócitos diminuídos. 

D) ferritina diminuída, ferro sérico diminuído, protoporfirina eritrocitária livre aumentada, 

capacidade de ligação de ferro aumentada, VCM diminuído e reticulócitos aumentados. 

E) ferritina aumentada, ferro sérico diminuído, protoporfirina eritrocitária livre aumentada, 

capacidade de ligação de ferro diminuída, VCM diminuído e reticulócitos diminuídos. 
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4 - Um lactente com diagnóstico de anemia carencial ferropriva nunca fez suplementação com 

ferro. Assinale a opção correta sobre os achados laboratoriais para esse paciente: 

 

A) ferritina diminuída, ferro sérico diminuído, protoporfirina eritrocitária livre aumentada, 

capacidade de ligação de ferro aumentada, Volume Corpuscular Médio (VCM) diminuído e 

reticulócitos diminuídos. 

B) ferritina diminuída, ferro sérico diminuído, protoporfirina eritrocitária livre diminuída, 

capacidade de ligação de ferro aumentada, VCM diminuído e reticulócitos diminuídos. 

C) ferritina diminuída, ferro sérico diminuído, protoporfirina eritrocitária livre aumentada, 

capacidade de ligação de ferro diminuída, VCM diminuído e reticulócitos diminuídos. 

D) ferritina diminuída, ferro sérico diminuído, protoporfirina eritrocitária livre aumentada, 

capacidade de ligação de ferro aumentada, VCM diminuído e reticulócitos aumentados. 

E) ferritina aumentada, ferro sérico diminuído, protoporfirina eritrocitária livre aumentada, 

capacidade de ligação de ferro diminuída, VCM diminuído e reticulócitos diminuídos. 

 

Comentário da questão: 

O primeiro estágio de deficiência de ferro no organismo é o balanço negativo de ferro. 

Inicialmente ocorre uma depleção dos estoques de ferro (ferritina) sem que o paciente desenvolva 

anemia. Nesta fase, observamos redução da ferritina e o tibc (capacidade total de ligação do ferro 

pode começar a aumentar e o ferro sérico permanece normal. Na segunda fase, em consequência 

a depleção completa dos estoques de ferro ocorre a eritropoiese deficiente de ferro (ferritina 

reduzida e redução progressiva do ferro e da saturação da transferrina). Na última fase, fase final 

da deficiência de ferro, ocorre a anemia ferropriva com queda da hemoglobina e alterações 

morfológicas das hemácias (vcm e chcm reduzidos) associada às outras alterações da cinética de 

ferro citadas. A protroporfirina eritrocitária livre está aumentada porque na formação da radical 

heme temos a incorporação do ferro à protroporfirina. Com a redução do ferro, aumentam os 

níveis de protroporfirina  eritrocitária livre . 
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5 - Uma mulher de 48 anos é internada com história de 6 meses de fraqueza, dispneia e 

formigamento nas pernas. Está descorada (++), ictérica (+), com área de vitiligo no tronco, 

e o exame neurológico mostra, nos membros inferiores, hiporreflexia e diminuição da 

sensibilidade. Laboratorialmente, observam-se hemoglobina = 6,8g/dL, com volume 

corpuscular médio = 118fL, 73.000 plaquetas/mm3, 2.200 leucócitos/mm3 e aumento de 10 

vezes no nível de DHL. Dentre os que seguem, as melhores condutas diagnóstica e 

terapêutica são, respectivamente: 

 

A) marcadores tumorais e imunoglobulina. 

B) biópsia de medula óssea e transplante de medula óssea. 

C) mielograma e ácido fólico. 

D) fator antinuclear e prednisona. 

E) biópsia gástrica e vitamina B12. 
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5 - Uma mulher de 48 anos é internada com história de 6 meses de fraqueza, dispneia e 

formigamento nas pernas. Está descorada (++), ictérica (+), com área de vitiligo no tronco, e o 

exame neurológico mostra, nos membros inferiores, hiporreflexia e diminuição da 

sensibilidade. Laboratorialmente, observam-se hemoglobina = 6,8g/dL, com volume 

corpuscular médio = 118fL, 73.000 plaquetas/mm3, 2.200 leucócitos/mm3 e aumento de 10 

vezes no nível de DHL. Dentre os que seguem, as melhores condutas diagnóstica e terapêutica 

são, respectivamente: 

 

A) marcadores tumorais e imunoglobulina. 

B) biópsia de medula óssea e transplante de medula óssea. 

C) mielograma e ácido fólico. 

D) fator antinuclear e prednisona. 

E) biópsia gástrica e vitamina B12. 

 

Comentário da questão: 

Paciente com sintomas de anemia (fraqueza, dispneia) e neurológicos (hiporreflexia e 

diminuição da sensibilidade). A anemia é macrocitica associada leucopenia e plaquetopenia e 

LDH elevada com sintomas neurológicos e relato de vitiligo (poderia ser outra doença 

autoimune como hipotireoidismo, diabetes mellitus tipo 1, tireoidite de Hashimoto) que nos 

leva a pensar em anemia megaloblástica por deficiência de vitamina b12. O quadro 

neurológico típico é a degeneração combinada subaguda da coluna posterior e lateral da 

medula espinal. Icterícia ocorre pela hemólise intramedular causada por hematopoese 

ineficaz. A principal causa de deficiência de vitamina b12 é a anemia perniciosa. O diagnóstico 

é realizado pela dosagem direta dos níveis séricos de vitamina b12, anticorpos antifator 

intrínseco e anticélulas parietais e pela biópsia gástrica que confirma a presença de gastrite 

atrófica. O tratamento se faz com reposição de vitamina B12 intramuscular. 
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6 - Num idoso com anemia ferropriva, frequentemente, vários parâmetros laboratoriais do 

metabolismo do ferro estão alterados. O mais sensível deles, aquele que traduz a perda do 

estoque desse oligoelemento e desponta como alteração inicial na sua deficiência, é: 

 

A) a diminuição da capacidade de ligação do ferro. 

B) a diminuição da hemoglobina globular média. 

C) a diminuição da ferritina sérica. 

D) o aumento da segmentação dos neutrófilos. 

E) o aumento do volume globular médio. 
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6 - Num idoso com anemia ferropriva, frequentemente, vários parâmetros laboratoriais do 

metabolismo do ferro estão alterados. O mais sensível deles, aquele que traduz a perda do 

estoque desse oligoelemento e desponta como alteração inicial na sua deficiência, é: 

 

A) a diminuição da capacidade de ligação do ferro. 

B) a diminuição da hemoglobina globular média. 

C) a diminuição da ferritina sérica. 

D) o aumento da segmentação dos neutrófilos. 

E) o aumento do volume globular médio. 

 

Comentário da questão: 

Na anemia ferropriva várias alterações laboratoriais podem ser observadas: anemia 

hipocromica microcítica com rdw elevado; ferro sérico baixo, ferritina baixa, transferrina 

normal ou alta, saturação da transferrina baixa e capacidade de ligação do ferro alta. O 1º 

exame que altera é a ferritina que reflete o estoque de ferro orgânico e seus níveis séricos 

diminuem na vigência de ferropenia. 
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7 - Em um paciente portador de anemia macrocítica com VCM de 110u3, com 

hipersegmentação de neutrófilos e com presença de anticorpos anticélulas parietais, o 

diagnóstico aponta para: 

 

A) anemia perniciosa. 

B) anemia por deficiência de ácido fólico. 

C) síndrome mielodisplásica. 

D) anemia hemolítica autoimune. 

E) hemoglobinúria paroxística noturna. 
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7 - Em um paciente portador de anemia macrocítica com VCM de 110u3, com 

hipersegmentação de neutrófilos e com presença de anticorpos anticélulas parietais, o 

diagnóstico aponta para: 

 

A) anemia perniciosa. 

B) anemia por deficiência de ácido fólico. 

C) síndrome mielodisplásica. 

D) anemia hemolítica autoimune. 

E) hemoglobinúria paroxística noturna. 

 

Comentário da questão: 

A presença de neutrófilos hipersegmentados no sangue periférico é considerada 

patognomônica da carência de vitamina B12. A principal causa de deficiência de vitamina 

B12 é a anemia perniciosa, uma doença autoimune em que há produção de anticorpos 

anticélulas parietais e antifator intrínseco, resultando em gastrite atrófica. 
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8 - Observe a figura a seguir e responda: qual é o diagnóstico mais provável para o caso? 

 

 

A) doença renal em fase terminal. 

B) doença de Graves. 

C) anemia ferropriva. 

D) pseudo-hiperparatireoidismo. 

E) sarcoidose. 
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8 - Observe a figura a seguir e responda: qual é o diagnóstico mais provável para o caso? 

 

 

A) doença renal em fase terminal. 

B) doença de Graves. 

C) anemia ferropriva. 

D) pseudo-hiperparatireoidismo. 

E) sarcoidose. 

 

Comentário da questão: 

Unhas quebradiças e coiloníquia (unhas em colher - imagem) são achados característicos 

do estado ferropênico avançado. 
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9 - Um paciente de 68 anos foi ao Hemonorte com quadro de astenia, hiporexia e queda do 

estado geral há 2 semanas. Relatava parestesias nos membros inferiores associadas à 

dificuldade na deambulação. Negava outros sintomas associados. Foi encaminhado da 

unidade básica de saúde após realizar hemograma que mostrou anemia (SIC). Tinha 

antecedentes de hipotireoidismo e vitiligo. Fazia uso de levotiroxina 100µg/d. Exame físico 

normal. Hemograma: Hb/Ht = 10 / 30 (VCM = 120/HCM = 27); leucograma = 2.700 (bastões 

= 2%; segmentados = 70%; eosinófilos = 2%; basófilos = 1%; linfócitos = 24%; monócitos = 

1%); plaquetas = 85.000. A análise morfológica do sangue periférico mostrou presença de 

granulócitos plurissegmentados. O medicamento que deve fazer parte do tratamento da 

paciente é: 

 

A) ácido fólico. 

B) vitamina B12. 

C) piridoxina (vitamina B6). 

D) ácido ascórbico.  
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9 - Um paciente de 68 anos foi ao Hemonorte com quadro de astenia, hiporexia e queda do 

estado geral há 2 semanas. Relatava parestesias nos membros inferiores associadas à 

dificuldade na deambulação. Negava outros sintomas associados. Foi encaminhado da 

unidade básica de saúde após realizar hemograma que mostrou anemia (SIC). Tinha 

antecedentes de hipotireoidismo e vitiligo. Fazia uso de levotiroxina 100µg/d. Exame físico 

normal. Hemograma: Hb/Ht = 10 / 30 (VCM = 120/HCM = 27); leucograma = 2.700 (bastões 

= 2%; segmentados = 70%; eosinófilos = 2%; basófilos = 1%; linfócitos = 24%; monócitos = 

1%); plaquetas = 85.000. A análise morfológica do sangue periférico mostrou presença de 

granulócitos plurissegmentados. O medicamento que deve fazer parte do tratamento da 

paciente é: 

 

A) ácido fólico. 

B) vitamina B12. 

C) piridoxina (vitamina B6). 

D) ácido ascórbico. 

 

Comentário da questão: 

Anemia macrocitica associada a sintomas neurológicos (parestesias em membros 

inferiores e dificuldade de deambulação) com antecedentes de doenças autoimunes 

(hipotireoidismo e vitiligo), leucopenia e plaquetopenia e presença de granulócitos 

plurissegmentados praticamente fecha o diagnóstico de gastrite autoimune atrófica por 

deficiência de vitamina B12. A deficiência de vitamina B12 gera uma síndrome 

desmielinizante em cordão posterior de medula espinhal, desenvolvendo quadro de 

parestesias nos membros inferiores com perda de propriocepção e dificuldade de 

deambulação.   
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10 - O melhor exame para diferenciar a anemia ferropriva da anemia de doença crônica ou 

inflamatória é: 

 

A) ferritina. 

B) ferro sérico. 

C) porcentagem de saturação da transferrina. 

D) volume eritrocitário.  
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10 - O melhor exame para diferenciar a anemia ferropriva da anemia de doença crônica ou 

inflamatória é: 

 

A) ferritina. 

B) ferro sérico. 

C) porcentagem de saturação da transferrina. 

D) volume eritrocitário. 

 

Comentário da questão: 

A anemia de doença crônica é, em sua forma mais característica, normocítica-

normocromica. O índice reticulocitário encontra-se normal. Os exames do metabolismo do 

ferro encontram-se da seguinte forma: ferro sérico baixo e ferritina NORMAL OU ALTA; 

TIBC normal ou até baixo. Mas, a anemia de doença crônica pode apresentar-se com 

hipocromia e microcitose e o diagnóstico diferencial com anemia ferropriva será realizado 

por meio da ferritina sérica que estará reduzida na anemia ferropriva e normal ou 

aumentada na anemia de doença crônica. 
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11 - Em um paciente portador de anemia com VCM = 114fL, a presença de neutrófilos 

hipersegmentados aponta para o diagnóstico de anemia: 

 

A) por deficiência de vitamina B12, apenas. 

B) por deficiência de folato, apenas. 

C) por mielodisplasia. 

D) da doença crônica. 

E) por deficiência de vitamina B12 e/ou de folato.  
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11 - Em um paciente portador de anemia com VCM = 114fL, a presença de neutrófilos 

hipersegmentados aponta para o diagnóstico de anemia: 

 

A) por deficiência de vitamina B12, apenas. 

B) por deficiência de folato, apenas. 

C) por mielodisplasia. 

D) da doença crônica. 

E) por deficiência de vitamina B12 e/ou de folato. 

 

Comentário da questão: 

A presença de neutrófilos hipersegmentados no esfregaço de sangue periférico é 

considerado quase patognomônico de anemia megaloblástica. A hipersegmentação do 

núcleo dos neutrófilos pode ser definida pelos seguintes achados: achado de apenas um 

neutrófilo contendo 6 ou mais lobos; presença de pelo menos 5% de neutrófilos com 5 

lobos. A anemia megaloblástica pode ser por deficiência de vitamina B12 e/ou ácido fólico. 
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12 - Um escolar de 6 anos, com história de astenia, palidez cutânea e falta de concentração 

na escola. Ao exame físico: eupneico e FC = 90bpm. Aos exames laboratoriais: Hb = 

5,5g/dL, Ht = 15%, VCM = 60, transferrina = 370, ferritina = 5. Para esse caso, o provável 

diagnóstico e a conduta terapêutica adequada são, respectivamente: 

 

A) anemia ferropriva e transfusão de concentrado de hemácias. 

B) anemia ferropriva e sulfato ferroso. 

C) talassemia minor e ácido fólico. 

D) talassemia minor e transfusão de concentrados de hemácias.  
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12 - Um escolar de 6 anos, com história de astenia, palidez cutânea e falta de concentração 

na escola. Ao exame físico: eupneico e FC = 90bpm. Aos exames laboratoriais: Hb = 

5,5g/dL, Ht = 15%, VCM = 60, transferrina = 370, ferritina = 5. Para esse caso, o provável 

diagnóstico e a conduta terapêutica adequada são, respectivamente: 

 

A) anemia ferropriva e transfusão de concentrado de hemácias. 

B) anemia ferropriva e sulfato ferroso. 

C) talassemia minor e ácido fólico. 

D) talassemia minor e transfusão de concentrados de hemácias. 

 

Comentário da questão: 

A anemia ferropriva é a causa mais comum de anemia em crianças principalmente 

associada a alimentação inadequada e verminoses (perda sanguínea crônica). A criança da 

questão apresenta uma síndrome anêmica de instalação crônica. Ferritina abaixo de 15 

ng/mL é típica de anemia ferropriva. Como não há sintoma que coloque o paciente em 

risco, o tratamento deve ser realizado com reposição de ferro oral e não transfusão. A 

talassemia apresenta hipocromia e microcitose com níveis de hemoglobina entre 10-

11g/dL sem ferropenia. 
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13 - As causas de anemias podem ser diferenciadas em 2 grandes grupos, de acordo com os 

mecanismos que dão origem a ela, podendo ser divididas em hipoproliferativas ou 

hiperproliferativas. Assinale a alternativa que contém uma causa de anemia 

hipoproliferativa: 

 

A) esferocitose hereditária. 

B) hiperesplenismo. 

C) sangramento agudo evidente. 

D) anemia carencial. 
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13 - As causas de anemias podem ser diferenciadas em 2 grandes grupos, de acordo com os 

mecanismos que dão origem a ela, podendo ser divididas em hipoproliferativas ou 

hiperproliferativas. Assinale a alternativa que contém uma causa de anemia 

hipoproliferativa: 

 

A) esferocitose hereditária. 

B) hiperesplenismo. 

C) sangramento agudo evidente. 

D) anemia carencial. 

 

Comentário da questão: 

Pela contagem reticulocitária podemos classificar as anemias em hipoproliferativas 

(carenciais e distúrbios medulares), ou seja, que não apresentam reticulocitose, e 

hiperproliferativas (hemolíticas ou sangramento agudo) que cursam com reticulocitose. 
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14 - Um homem de 65 anos vai à consulta com queixas de astenia há 4 meses, sem 

alteração do peso ou hábito intestinal. Ao exame, apresenta palidez cutâneo-mucosa, 

diminuição da sensibilidade vibratória e presença de sinal de Romberg. O hemograma 

mostra hemoglobina = 10g/dL e VCM = 115fL. A endoscopia digestiva alta sugere atrofia 

gástrica. Com relação a esse caso, analise as seguintes afirmativas: 

 

I - A anemia é causada por ausência de fator intrínseco e consequente má absorção de 

cobalamina. 

II - Esta enfermidade se associa a doenças autoimunes como doença de Graves e tireoidite 

de Hashimoto. 

III - Ocorre hemólise intramedular com elevados níveis de DHL e bilirrubina indireta. 

 

Está (ão) correta (s): 

 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I, II. 

E) I, II, III. 
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14 - Um homem de 65 anos vai à consulta com queixas de astenia há 4 meses, sem alteração do 

peso ou hábito intestinal. Ao exame, apresenta palidez cutâneo-mucosa, diminuição da 

sensibilidade vibratória e presença de sinal de Romberg. O hemograma mostra hemoglobina = 

10g/dL e VCM = 115fL. A endoscopia digestiva alta sugere atrofia gástrica. Com relação a esse 

caso, analise as seguintes afirmativas: 

 

I - A anemia é causada por ausência de fator intrínseco e consequente má absorção de 

cobalamina. 

II - Esta enfermidade se associa a doenças autoimunes como doença de Graves e tireoidite de 

Hashimoto. 

III - Ocorre hemólise intramedular com elevados níveis de DHL e bilirrubina indireta. 

Está(ão) correta(s): 

 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I, II. 

E) I, II, III. 

 

Comentário da questão: 

Estamos diante de um paciente com anemia (Hb:10 g/dL) macrocítica (VCM-115 fL) com sintomas 

neurológicos cuja principal etiologia é a deficiência de vitamina B12. A EDA evidencia atrofia 

gástrica.  A gastrite atrófica resulta de uma agressão autoimune as células parietais presentes na 

mucosa do corpo e fundo gerando hipo ou acloridria e deficiência na síntese de fator intrínseco 

que é essencial para a absorção de vitamina B12 (cobalamina). A anemia perniciosa pode associar-

se a outras doenças autoimunes como vitiligo, tireoidite de Hashimoto e diabete mellitus tipo I. 

Na anemia megaloblástica ocorre uma destruição aumentada de precursores das células 

vermelhas no interior da medula óssea (hemólise intramedular) com níveis elevados de ldh e 

bilirrubina indireta (eritropoiese ineficaz). 
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15 - Um homem de 56 anos descobriu, em exames de rotina, quadro de anemia microcítica 

e hipocrômica com hemoglobina = 10,2mg/dL, sendo diagnosticado pela análise da 

cinética do ferro como anemia ferropriva. Com história pregressa de sangramento 

hemorroidário, realizou tratamento da hemorroida há 1 ano. Com relação ao quadro 

clínico, assinale a conduta mais adequada para esse paciente. 

 

A) deve-se iniciar sulfato ferroso pela via oral, repetir o hemograma após 3 meses e 

interromper o tratamento se houver melhora na anemia. 

B) deve-se solicitar um exame de sangue oculto nas fezes, preferencialmente, 3 amostras 

em dias alternados, para investigar a causa da anemia. 

C) deve-se solicitar enterotomografia para avaliação de sangramento no intestino delgado. 

D) devem-se solicitar endoscopia digestiva alta e colonoscopia para investigação da 

anemia. 
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15 - Um homem de 56 anos descobriu, em exames de rotina, quadro de anemia microcítica 

e hipocrômica com hemoglobina = 10,2mg/dL, sendo diagnosticado pela análise da 

cinética do ferro como anemia ferropriva. Com história pregressa de sangramento 

hemorroidário, realizou tratamento da hemorroida há 1 ano. Com relação ao quadro 

clínico, assinale a conduta mais adequada para esse paciente. 

 

A) deve-se iniciar sulfato ferroso pela via oral, repetir o hemograma após 3 meses e 

interromper o tratamento se houver melhora na anemia. 

B) deve-se solicitar um exame de sangue oculto nas fezes, preferencialmente, 3 

amostras em dias alternados, para investigar a causa da anemia. 

C) deve-se solicitar enterotomografia para avaliação de sangramento no intestino 

delgado. 

D) devem-se solicitar endoscopia digestiva alta e colonoscopia para investigação da 

anemia. 

 

Comentário da questão: 

Homens ou pacientes idosos que desenvolvem anemia ferropriva, na maioria das vezes 

apresentam perda sanguínea crônica pelo trato gastrointestinal. A causa mais comum é a 

hemorroida seguida pela doença péptica ulcerosa e câncer de cólon. Como câncer de colón 

direito não costuma alterar o hábito intestinal, todo paciente acima de 50 anos com 

diagnóstico de anemia ferropriva deve ser submetido a colonoscopia, mesmo se a EDA 

mostrar doença péptica ou se houver hemorroida. 
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16 - Em nosso meio, a causa mais frequente de anemia microcítica e hipocrômica é a: 

 

A) deficiência de vitamina B12. 

B) deficiência de ácido fólico. 

C) doença falciforme. 

D) deficiência de ferro. 

E) aplasia de medula em fase inicial. 
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16 - Em nosso meio, a causa mais frequente de anemia microcítica e hipocrômica é a: 

 

A) deficiência de vitamina B12. 

B) deficiência de ácido fólico. 

C) doença falciforme. 

D) deficiência de ferro. 

E) aplasia de medula em fase inicial. 

 

Comentário da questão: 

A deficiência de ferro é a principal causa de anemia em todo o mundo. A prevalência de 

anemia ferropriva é mais acentuada nos países em desenvolvimento. A ocorrência de 

anemia ferropriva no sexo feminino é muito maior que em homens, devido o menor 

estoque secundário a perda de ferro durante a menstruação e gestação. 
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17 - Um homem de 72 anos, hipertenso, vai ao seu clínico geral com queixas de astenia e 

dispneia aos grandes esforços há cerca de 6 meses. Apresenta palidez cutâneo-mucosa 

(2+/4+), sopro sistólico na ausculta cardíaca e FC = 96bpm. Tem uma retossigmoidoscopia 

normal e traz um hemograma feito recentemente com o seguinte resultado: hemácias = 

3.020.000, hemoglobina = 8,9g/dL, hematócrito = 33% e leucócitos totais = 4.900, com 

contagem diferencial dentro da normalidade, além de plaquetas = 460.000, VCM = 79 e 

CHCM = 28. Julgue as afirmativas a seguir sobre o caso: 

 

I - Os índices hematimétricos sugerem anemia ferropriva, que deve ser confirmada por 

meio da dosagem de ferro sérico, capacidade total de ligação do ferro e ferritina, que 

provavelmente estarão diminuídos. 

II - Uma retossigmoidoscopia normal não descarta a possibilidade de adenocarcinoma de 

cólon como causa da anemia. 

III - Está indicada transfusão imediata de concentrado de hemácias. 

 

Está(ão) correta(s): 

 

A) I, II, III. 

B) II, III. 

C) apenas III. 

D) apenas II. 

E) apenas I. 
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17 - Um homem de 72 anos, hipertenso, vai ao seu clínico geral com queixas de astenia e dispneia 

aos grandes esforços há cerca de 6 meses. Apresenta palidez cutâneo-mucosa (2+/4+), sopro 

sistólico na ausculta cardíaca e FC = 96bpm. Tem uma retossigmoidoscopia normal e traz um 

hemograma feito recentemente com o seguinte resultado: hemácias = 3.020.000, hemoglobina = 

8,9g/dL, hematócrito = 33% e leucócitos totais = 4.900, com contagem diferencial dentro da 

normalidade, além de plaquetas = 460.000, VCM = 79 e CHCM = 28. Julgue as afirmativas a seguir 

sobre o caso: 

 

I - Os índices hematimétricos sugerem anemia ferropriva, que deve ser confirmada por meio da 

dosagem de ferro sérico, capacidade total de ligação do ferro e ferritina, que provavelmente 

estarão diminuídos. 

II - Uma retossigmoidoscopia normal não descarta a possibilidade de adenocarcinoma de cólon 

como causa da anemia. 

III - Está indicada transfusão imediata de concentrado de hemácias. 

Está(ão) correta(s): 

 

A) I, II, III. 

B) II, III. 

C) apenas III. 

D) apenas II. 

E) apenas I. 

 

Comentário da questão: 

Vamos por etapa. Estamos diante de um paciente idoso com anemia microcítica. Entre as causas 

de anemia microcitica hipocromicas podemos citar: anemia ferropriva, talassemia, anemia de 

doença crônica e anemia sideroblastica. Na afirmativa I sugere anemia ferropriva, mas, a cinética 

de ferro encontrada nesta situação seria ferritina e ferro sérico reduzidos e capacidade total de 

ligação do ferro aumentada; a afirmativa II está correta pois nestes casos está indicada a 

realização de colonoscopia para descartar adenocarcinoma de cólon e a afirmativa III está 

incorreta por se tratar de anemia crônica sem instabilidade hemodinâmica não sendo indicado 

transfusão de sangue de imediato. 
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18 - Um homem de 50 anos é avaliado ambulatorialmente por anemia. A anamnese não 

sugere sangramentos. É acompanhado por diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e 

hipertensão arterial sistêmica, todos sabidamente há 15 anos. Desde então, está em uso 

regular de metformina, atorvastatina, hidroclorotiazida e AAS®. O exame físico evidencia 

icterícia (++/4) e atrofia de papilas na língua, com demais aspectos normais. Apresenta os 

seguintes exames laboratoriais: Hb = 7,4g/dL; VCM = 119fL; leucócitos = 3.900 (bastões = 

0%, segmentados = 60%, basófilos = 2%, eosinófilos = 3%, linfócitos = 30%, monócitos = 

5%); plaquetas = 180.000; ferritina = 65; LDH = 1.200; bilirrubina total = 5 (direta = 2; 

indireta = 3); TSH = 2,5; teste de Coombs negativo; cobalamina = 140; ácido metilmalônico 

= 25µmol/L (normal menor que 0,5); e homocisteína = 370µmol/L (normal menor que 14). 

Qual das drogas em uso tem relação causal com a etiologia da anemia desse paciente? 

 

A) AAS®. 

B) metformina. 

C) atorvastatina. 

D) hidroclorotiazida. 
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18 - Um homem de 50 anos é avaliado ambulatorialmente por anemia. A anamnese não 

sugere sangramentos. É acompanhado por diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e 

hipertensão arterial sistêmica, todos sabidamente há 15 anos. Desde então, está em uso 

regular de metformina, atorvastatina, hidroclorotiazida e AAS®. O exame físico evidencia 

icterícia (++/4) e atrofia de papilas na língua, com demais aspectos normais. Apresenta os 

seguintes exames laboratoriais: Hb = 7,4g/dL; VCM = 119fL; leucócitos = 3.900 (bastões = 

0%, segmentados = 60%, basófilos = 2%, eosinófilos = 3%, linfócitos = 30%, monócitos = 

5%); plaquetas = 180.000; ferritina = 65; LDH = 1.200; bilirrubina total = 5 (direta = 2; 

indireta = 3); TSH = 2,5; teste de Coombs negativo; cobalamina = 140; ácido metilmalônico 

= 25µmol/L (normal menor que 0,5); e homocisteína = 370µmol/L (normal menor que 14). 

Qual das drogas em uso tem relação causal com a etiologia da anemia desse paciente? 

 

A) AAS®. 

B) metformina. 

C) atorvastatina. 

D) hidroclorotiazida. 

 

Comentário da questão: 

Podemos afirmar que o paciente apresenta uma anemia megaloblástica por deficiência de 

vitamina B12. A anemia é macrocitica com elevação de LDH e bilirrubina indireta (hemólise 

intramedular) e os níveis séricos de vitamina B12 estão reduzidos e de ácido metilmalonico 

elevados (acidometilmalonico só aumenta na deficiência de vitamina B12). O uso de 

metformina e inibidor de bomba de prótons pode acarretar má absorção intestinal de 

vitamina B12. A droga em uso pelo paciente que pode causar deficiência de vitamina B12 é 

a metformina. 
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19  - De modo geral, 50% das anemias são atribuíveis à deficiência de ferro. O diagnóstico 

dessa deficiência baseia-se tipicamente em resultados laboratoriais, anamnese e exame 

físico. Com relação à anemia ferropriva, assinale a alternativa correta: 

 

A) queilose e coiloníquia constituem sinais de deficiência de ferro de início recente. 

B) o ferro sérico representa a quantidade de ferro livre circulante no sangue. 

C) a microcitose com hipocromia é uma manifestação exclusiva da deficiência de ferro. 

D) a capacidade total de ligação do ferro representa o nível de saturação da transferrina e 

está aumentada em mais de 50%. 

E) o nível sérico de ferritina é o teste laboratorial mais conveniente para estimar as reservas 

de ferro. 
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19  - De modo geral, 50% das anemias são atribuíveis à deficiência de ferro. O diagnóstico 

dessa deficiência baseia-se tipicamente em resultados laboratoriais, anamnese e exame 

físico. Com relação à anemia ferropriva, assinale a alternativa correta: 

 

A) queilose e coiloníquia constituem sinais de deficiência de ferro de início recente. 

B) o ferro sérico representa a quantidade de ferro livre circulante no sangue. 

C) a microcitose com hipocromia é uma manifestação exclusiva da deficiência de ferro. 

D) a capacidade total de ligação do ferro representa o nível de saturação da 

transferrina e está aumentada em mais de 50%. 

E) o nível sérico de ferritina é o teste laboratorial mais conveniente para estimar as 

reservas de ferro. 

 

Comentário da questão: 

Vamos responder por partes: 

1. Queilite angular (lesão nos ângulos da boca) pode ser observada nas anemias carências. 

A coiloníquia (unhas em colher) é característica de estado ferropenico avançado e não de 

início recente. 

2. Praticamente todo o ferro sérico circulante está ligado à transferrina. O ferro sérico 

dosado mede o ferro ligado a transferrina. 

3. Microcitose e hipocromia podem ser observados na anemia ferropriva, talassemia, 

anemia de doença crônica e anemia sideroblastica.   

4. A dosagem de ferritina no soro é o teste indicado para documentar a deficiência de 

ferro. 
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20 - A anemia ferropênica é uma das deficiências nutricionais de maior prevalência. Sobre 

ela, é correto afirmar que: 

 

A) o diagnóstico diferencial deve ser feito com outras causas de microcitose, como a 

talassemia. 

B) sua principal causa em mulheres em idade reprodutiva é a acloridria. 

C) a taquicardia é o sinal mais prevalente em pacientes com anemia ferropriva. 

D) no hemograma, o RDW diminui à medida que a anemia se instala. 

E) no tratamento, a reposição de ferro deve ser suspensa assim que o VCM se normalizar. 
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20 - A anemia ferropênica é uma das deficiências nutricionais de maior prevalência. Sobre 

ela, é correto afirmar que: 

 

A) o diagnóstico diferencial deve ser feito com outras causas de microcitose, como a 

talassemia. 

B) sua principal causa em mulheres em idade reprodutiva é a acloridria. 

C) a taquicardia é o sinal mais prevalente em pacientes com anemia ferropriva. 

D) no hemograma, o RDW diminui à medida que a anemia se instala. 

E) no tratamento, a reposição de ferro deve ser suspensa assim que o VCM se 

normalizar. 

 

Comentário da questão: 

A anemia ferropriva é do tipo hipocromica e microcítica. Mas, a microcitose e hipocromia 

podem ser observadas em outras situações clínicas como talassemia, anemia de doença 

crônica e anemia sideroblastica. Nas talassemia o RDW (índice de anisocitose) é normal, e 

na anemia ferropriva este índice fica aumentado. 
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21 - Um homem de 65 anos vai a consulta apresentando astenia, fadiga e palidez há 1 ano. 

Refere também discreta icterícia, queda de cabelo, unhas quebradiças e episódios 

ocasionais de diarreia, além de ter antecedentes de diabetes controlada com metformina 

2g/d e DRGE controlada com omeprazol 40mg/d. Exames iniciais: Hb = 6g/dL, Ht = 22%, 

VCM = 117, RDW = 16%, 2.500 leucócitos/mm3, 90.000 plaquetas/mm3, reticulócitos = 2%, 

DHL = 1.500U/L, bilirrubina total = 2,2mg/dL, bilirrubina indireta = 1,7mg/dL, 

transaminases normais, homocisteína aumentada, ácido metilmalônico aumentado, 

ionograma normal, creatinina = 0,8mg/dL e glicemia = 105mg/dL. Qual é o diagnóstico 

mais provável? 

 

A) deficiência de ácido fólico. 

B) deficiência de vitamina B12. 

C) anemia hemolítica. 

D) anemia aplástica. 

E) anemia de doença crônica. 
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21 - Um homem de 65 anos vai a consulta apresentando astenia, fadiga e palidez há 1 ano. 

Refere também discreta icterícia, queda de cabelo, unhas quebradiças e episódios 

ocasionais de diarreia, além de ter antecedentes de diabetes controlada com metformina 

2g/d e DRGE controlada com omeprazol 40mg/d. Exames iniciais: Hb = 6g/dL, Ht = 22%, 

VCM = 117, RDW = 16%, 2.500 leucócitos/mm3, 90.000 plaquetas/mm3, reticulócitos = 2%, 

DHL = 1.500U/L, bilirrubina total = 2,2mg/dL, bilirrubina indireta = 1,7mg/dL, 

transaminases normais, homocisteína aumentada, ácido metilmalônico aumentado, 

ionograma normal, creatinina = 0,8mg/dL e glicemia = 105mg/dL. Qual é o diagnóstico 

mais provável? 

 

A) deficiência de ácido fólico. 

B) deficiência de vitamina B12. 

C) anemia hemolítica. 

D) anemia aplástica. 

E) anemia de doença crônica. 

 

Comentário da questão: 

Trata-se de uma pancitopenia (anemia + leucopenia + plaquetopenia). A anemia é 

macrocítica sendo a megaloblástica mais comum (que pode ser por deficiência de B12 ou 

ácido fólico) com elevação de LDH, bilirrubina indireta (hemólise intramedular) e aumento 

de ácido metilmalonico. Como o ácido metilmalonico só está aumentado na deficiência de 

vitamina B12 a resposta da questão é direta, ou seja, deficiência de vitamina B12. 
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22 - Um paciente epiléptico, em uso de difenil-hidantoína, vem apresentando, há 1 mês, 

astenia progressiva. Ao exame físico, apresenta somente palidez de mucosas. Nos exames, 

apresenta Hb = 9,5g/dL, VCM = 105, leucócitos = 2.500, plaquetas = 100.000, LDH = 500 

bilirrubina indireta = 1,5, reticulócitos = 1%. Assinale a alternativa que indica qual a causa 

mais provável da anemia nesse paciente: 

 

A) hemólise. 

B) carência de ácido fólico. 

C) aplasia de medula óssea. 

D) anemia perniciosa. 

E) carência de ferro. 
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22 - Um paciente epiléptico, em uso de difenil-hidantoína, vem apresentando, há 1 mês, 

astenia progressiva. Ao exame físico, apresenta somente palidez de mucosas. Nos exames, 

apresenta Hb = 9,5g/dL, VCM = 105, leucócitos = 2.500, plaquetas = 100.000, LDH = 500 

bilirrubina indireta = 1,5, reticulócitos = 1%. Assinale a alternativa que indica qual a causa 

mais provável da anemia nesse paciente: 

 

A) hemólise. 

B) carência de ácido fólico. 

C) aplasia de medula óssea. 

D) anemia perniciosa. 

E) carência de ferro. 

 

Comentário da questão: 

O paciente apresenta uma pancitopenia (anemia + leucopenia + plaquetopenia) associada 

a níveis séricos elevados de LDH e bilirrubina indireta (hemólise intramedular). A anemia é 

macrocítica e a megaloblástica é a forma mais comum, por deficiência de vitamina b12 

e/ou folato. Na questão, o paciente faz uso de DIFENIL-HIDANTOINA que é uma droga que 

bloqueia a absorção de ácido fólico. Outras drogas que prejudicam o metabolismo do 

folato são o metotrexato,pirimetamina, pentamidina, trimetoprim, além do consumo de 

álcool, doença celíaca, gestação, hemodiálise. 
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23 - Uma mulher de 65 anos procura atendimento médico com queixa de fraqueza, 

adinamia, palpitações e falta de ar aos esforços há 2 meses. Exame físico: descorada 

(3+/4+). PA = 110x78mmHg, FC = 91bpm, ausculta cardíaca com sopro pansistólico suave, 

restante do exame físico sem alterações. Hemograma: Hb = 7,8g/dL, Ht = 21%, VCM = 72fL, 

HCM = 23pg, leucócitos = 8.600/mm3, plaquetas = 340.000/mm3. Ferro sérico = 100µg/dL e 

TIBC = 650µg/dL. Para a investigação da causa dessa anemia, está indicada: 

 

A) eletroforese de hemoglobina. 

B) tomografia abdominal. 

C) endoscopia digestiva. 

D) biópsia de medula óssea. 

  



 

Anemias Hipoproliferativas Carenciais – Questões comentadas de Residência Médica 

47 

 

 

23 - Uma mulher de 65 anos procura atendimento médico com queixa de fraqueza, 

adinamia, palpitações e falta de ar aos esforços há 2 meses. Exame físico: descorada 

(3+/4+). PA = 110x78mmHg, FC = 91bpm, ausculta cardíaca com sopro pansistólico suave, 

restante do exame físico sem alterações. Hemograma: Hb = 7,8g/dL, Ht = 21%, VCM = 72fL, 

HCM = 23pg, leucócitos = 8.600/mm3, plaquetas = 340.000/mm3. Ferro sérico = 100µg/dL e 

TIBC = 650µg/dL. Para a investigação da causa dessa anemia, está indicada: 

 

A) eletroforese de hemoglobina. 

B) tomografia abdominal. 

C) endoscopia digestiva. 

D) biópsia de medula óssea. 

 

Comentário da questão: 

A presença de anemia microcítica e hipocromica com TIBC muito aumentado tem como 

principal hipótese a anemia ferropriva. Nesta faixa etária está indicada à investigação do 

trato gastrointestinal com endoscopia digestiva. Numa paciente idosa a principal hipótese 

da causa da anemia são as neoplasias do tubo digestivo. Está indicado endoscopia 

digestiva alta e colonoscopia. LEMBRE-SE – paciente > 50 anos com anemia ferropriva 

deve realizar investigação endoscópica do tubo digestivo. 
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24 - Durante o tratamento da anemia ferropriva, a normalização dos exames laboratoriais 

ocorre na seguinte ordem, iniciando do 1º a apresentar recuperação até o último: 

 

A) ferritina, ferro sérico, volume corpuscular médio, hemoglobina. 

B) hemoglobina, ferritina, volume corpuscular médio, ferro sérico. 

C) ferritina, ferro sérico, hemoglobina, volume corpuscular médio. 

D) hemoglobina, volume corpuscular médio, ferro sérico, ferritina. 

E) ferritina, volume corpuscular médio, hemoglobina, ferro sérico. 
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24 - Durante o tratamento da anemia ferropriva, a normalização dos exames laboratoriais 

ocorre na seguinte ordem, iniciando do 1º a apresentar recuperação até o último: 

 

A) ferritina, ferro sérico, volume corpuscular médio, hemoglobina. 

B) hemoglobina, ferritina, volume corpuscular médio, ferro sérico. 

C) ferritina, ferro sérico, hemoglobina, volume corpuscular médio. 

D) hemoglobina, volume corpuscular médio, ferro sérico, ferritina. 

E) ferritina, volume corpuscular médio, hemoglobina, ferro sérico. 

 

Comentário da questão: 

Para saber se o tratamento da anemia ferropriva está sendo eficaz deve-se avaliar a 

contagem de reticulócitos que atinge um pico entre 5-10 dias de reposição de ferro. A 

hemoglobina e o hematócrito começam a subir em 2 semanas voltando ao normal em 2 

meses, normalizando o VCM. A reposição do ferro deve ser mantida por 3 a 6 meses após a 

normalização do hematócrito para reabastecer o estoque de ferro (primeiramente o ferro 

circulante e, por fim, a ferritina). NÃO SE ESQUEÇA – FERRO SÉRICO E FERRITINA SÃO 

OS ÚLTIMOS ÍNDICES A NORMALIZAREM NO TRATAMENTO DA ANEMIA FERROPRIVA. 

 

 

 

 

 

 

 


