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1. RESUMO 

 

O hemograma corresponde ao conjunto de análises laboratoriais que evidenciam 

aspectos quantitativos e qualitativos das células sanguíneas. Para a realização deste 

exame, é fundamental que não ocorram erros pré-analíticos. Os principais fatores que 

podem ocasionar esses erros são a concentração do anticoagulante e a 

homogeneização da amostra. O anticoagulante utilizado para o hemograma é o 

K3EDTA, que não irá interferir na morfologia das células sanguíneas. As amostras 

devem ser homogeneizadas por inversão, de maneira suave, para que não haja a 

hemólise celular. O presente estudo tem como objetivo avaliar a influência do volume 

de sangue coletado nos parâmetros do hemograma. Participaram do projeto de 

pesquisa, 10 indivíduos voluntários, 5 do sexo feminino e 5 do sexo masculino. Foram 

coletadas 3 amostras de sangue de cada um dos 10 participantes, com volumes de 

sangue diferentes, sendo que, os tubos estavam previamente com seu volume 

demarcado (1,0 ml, 2,0ml e 4,0 ml). A partir das amostras obtidas, foram feitos os 

esfregaços para a realização da contagem diferencial dos leucócitos, e visualização 

morfológica de hemácias e plaquetas. Os resultados foram apresentados em médias 

e desvio padrão dos 10 indivíduos nos três tubos com volumes coletados de 4ml, 2ml, 

1ml de sangue nos parâmetros analisados no hemograma. O excesso de EDTA 

relacionado com um tempo de estocagem prolongado pode resultar em uma 

diminuição do VCM e também crenação nos eritrócitos, degeneração dos neutrófilos 

e lobulação de núcleos de linfócitos. O volume sanguíneo menor que o recomendado 

no tubo, desde que analisados em até 30 minutos após a coleta, não acarreta 

diferenças nos parâmetros do hemograma.  

 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O hemograma corresponde ao conjunto de análises laboratoriais que evidenciam 

aspectos quantitativos e qualitativos das células sanguíneas. A análise das células 

sanguíneas através do hemograma é realizada tanto de forma manual quanto de 

forma automatizada, utilizando-se testes específicos para avaliação da série vermelha 

(eritrograma), série branca (leucograma) e plaquetas (FAILACE, 2009; DALANHOL, 

2009). 



 Na coleta da amostra, para a realização deste exame, é fundamental que não 

ocorram erros pré-analíticos, os quais, tem uma frequência que podem chegar até 

70% nos laboratórios clínicos e incluem situações relacionadas principalmente com 

coleta, armazenamento e transporte da amostra. Isso faz com que as interferências 

pré-analíticas devam ser monitoradas visando preservar a qualidade dos resultados 

obtidos (AZEVEDO, 2014). 

 

3. OBJETIVOS  

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência do volume de sangue 

coletado nos parâmetros do hemograma. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 Casuística 

Participaram do projeto de pesquisa, 10 indivíduos voluntários, 5 do sexo 

feminino e 5 do sexo masculino. Foram coletadas 3 amostras de sangue de cada um 

dos 10 participantes, com volumes de sangue diferentes, sendo que, os tubos 

estavam previamente com seu volume demarcado (1,0 ml, 2,0ml e 4,0 ml). A 

orientação do fabricante é para o tubo conter um volume final 4 ml (Labor Import 

contendo EDTA tripotássico). 

 

4.2 Hemograma 

A partir das amostras obtidas, foram feitos os esfregaços para a realização da 

contagem diferencial dos leucócitos, e visualização morfológica de hemácias e 

plaquetas. A contagem diferencial dos leucócitos foi realizada em esfregaços corados 

com coloração panótica e observados em microscópio óptico, em aumento de 400 ou 

1000x.  

As contagens globais de hemácias, leucócitos e plaquetas, hematócrito, 

dosagem de hemoglobina e índices hematimétricos foram realizadas em aparelho 

automatizado Wiener lab coulter 19. 



 

4.3 Análise Estatística 

Análise estatística dos dados obtidos foi realizado o teste de ANOVA pelo 

programa Graphpad Prism 4 considerando significativo p<0,05. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

A qualidade da amostra depende do atendimento aos protocolos de coleta e 

transporte do material biológico, para que se obtenha um resultado adequado na fase 

analítica do processo, e isso é feito através do treinamento pessoal e da padronização 

de ações pelos procedimentos operacionais padrão (POP). (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLÍNICA, 2014). 

Na fase analítica, também podem ocorrer erros, sendo que os principais fatores 

que podem ocasionar esses erros são a concentração do anticoagulante e a 

homogeneização da amostra. (MOURA, 1999; LEE, 1998) 

O anticoagulante utilizado para o hemograma é o K3EDTA, que não irá interferir 

na morfologia das células sanguíneas. O tubo de coleta para hemograma é 

identificado através da cor da tampa e da etiqueta, que neste caso, são de cor roxa. 

Na etiqueta, é indicado o volume de sangue a ser coletado, que deve ser respeitado, 

caso contrário, podem ocorrer alterações na relação sangue total- anticoagulante, que 

constituem erros pré-analíticos (AZEVEDO, 2014). 

Segundo a literatura, o sangue é coletado em um tubo contendo de 1,5 a 2,2 

mg de EDTA (dipotássico, tripotássico e dissódico) por mL coletado. Tendo 

preferência por tubo contendo EDTA em solução, a gota deve ser insignificante para 

o volume de sangue coletado, pois o volume de sangue inferior ao recomendado torna 

significativa a diluição pelo anticoagulante, com diminuição dos índices 

hematimétricos. O material quando insuficiente exige nova coleta. Como há́ tubos 

pediátricos para hemograma, com minidose de EDTA, compatíveis com a coleta de 

0,5 a 1 mL de sangue, convém tê-los à mão para uma eventual coleta escassa. Coleta 

lenta e difícil, por falta de fluxo na veia puncionada, favorece a agregação plaquetária 



e a coagulação, o que torna necessário trocar o material e puncionar outro local 

(FAILACE, 2009). 

As amostras devem ser homogeneizadas por inversão, de maneira suave, para 

que não haja a hemólise celular. A homogeneização deve ser feita imediatamente 

após coleta, e antes da análise também, pelo menos, 10 vezes (AZEVEDO, 2014).  

O presente estudo tem como objetivo avaliar a influência do volume de sangue 

coletado nos parâmetros do hemograma. 

 

6. RESULTADOS 

 

Na tabela 1 e 2 estão apresentadas as médias e desvio padrão dos 10 

indivíduos nos três tubos com volumes coletados de 4ml, 2ml, 1ml de sangue nos 

parâmetros analisados no hemograma. 

A análise estatística da relação quantidade de sangue/ anticoagulante EDTA 

mostrou que não existe diferença significativa entre os três tubos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

p

Hemácia (106 mm³) 0,995

Hemoglobina (g/dL) 0,922

Hematócrito (%) 0,986

VCM (fL) 0,999

HCM (pg) 0,994

CHCM (%) 0,773

RDW 0,928

Plaquetas (10³mm³) 0,98

13,91 ± 1,00

249,1 ± 48,22

14,07 ± 1,13

247,6 ± 50,83

Dados expressos em média ± desvio padrão

1 ML

5,09 ± 0,76

13,81 ± 0,95

43,01 ± 3,53

85,87 ± 10,18

31,65 ± 1,11

5,07 ±  0,79

13,52 ±  1,01

42,85 ± 3,02

86,03 ± 10,32

27,14 ± 3,93

5,06 ± 0,78

13,56 ± 1,07

42,75 ± 3,21

85,98 ± 10,24

27,3 ± 4,00

Tabela 1: Parâmetros Eritrocitários e Plaquetas avaliados. 

31,5 ± 1,05

14,1 ± 1,07

27,32 ± 3,84

31,86 ± 1,01

4 ML

252,3 ± 50,11

2 ML

p

Leucócitos Totais                

(10³ mm³)
0,998

VR VA VR VA VR VA

Bastonete                           

(%/10³ mm³) 0 0 0 0 0 0

Segmentado 

(%/10³mm³)
51,1 ± 8,34 4,23 ±  1,51 52,9 ± 6,10 4,04  ± 1,39 54,3 ± 9,23 4,21 ± 1,72 0,961

Eosinófilo 

(%/10³mm³)
2,5 ± 2,10 0,2 ± 0,19 2,6 ± 2,2 0,20 ± 0,18 2,4 ± 1,85 0,19 ± 0,16 0,985

Basófilo                              

(%/10³mm³)
0 0 0 0 0 0

Linfócito                              

(%/10³mm³)
38,3 ± 8,75 2,59 ± 1,15 40 ± 6,30 2,69 ± 1,16 39,2 ± 9,47 2,92 ± 0,78 0,915

Monócito                           

(%/10³mm³)
4,1 ± 1,3 0,31 ± 0,11 4,5 ± 0,80 0,34 ± 0,12 3,9 ± 0,83 0,30 ± 0,10 0,631

7,65 ± 2,127,6 ± 2,08

1 ML

VR: Valor Relativo; VA: Valor Absoluto; Dados expressos em média ± desvio padrão

Tabela 2: Parâmetros Leucocitários avaliados.

7,59 ± 1,92

4 ML 2 ML



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo Oliveira et al (2010), Dalanhol et al (2009) e Ludke et al (2013) o 

excesso de EDTA relacionado com um tempo de estocagem prolongado pode resultar 

em uma diminuição do VCM e também crenação nos eritrócitos, degeneração dos 

neutrófilos e lobulação de núcleos de linfócitos. As amostras utilizadas neste estudo 

foram analisadas em menos de 30 minutos, e não apresentaram resultados 

significativos, provavelmente, as alterações do VCM e da morfologia, estejam mais 

relacionadas ao tempo de estocagem, do que ao excesso de EDTA. 

Ao contrário do estudo de Dalanhol et al (2009), onde se observou diferença no 

hematócrito, no presente trabalho não observamos essa diferença. 

Os tubos com volume de sangue menor que o volume indicado pelo fabricante, 

não apresentaram diferenças significativas em nenhum dos parâmetros analisados no 

hemograma. 

Amostras coletadas com volume inferior ao recomendado, analisadas em até 

30 minutos após a coleta não necessitam da solicitação de uma nova amostra, 

diminuindo os transtornos de reconvocação do paciente. 

O volume sanguíneo menor que o recomendado no tubo, desde que analisados 

em até 30 minutos após a coleta, não acarreta diferenças nos parâmetros do 

hemograma.  
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