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RESUMO 

O hemograma é um dos principais exames laboratoriais solicitados atualmente para 

o diagnóstico e o controle evolutivo de doenças e emergências. Para que os 

resultados dos parâmetros que compõem o hemograma possam ser utilizados 

corretamente no diagnóstico e controle de doenças é necessário compara-los a 

intervalos de referência fidedignos. Desta forma, o presente estudo visa estabelecer 

os intervalos de referência, para homens adultos, dos principais parâmetros que 

compõem o hemograma e certificar a confiabilidade dos resultados obtidos para a 

sua posterior utilização no setor de Hematologia do Laboratório de Análises Clínicas 

do Curso de Ciências Farmacêuticas da Universidade de Ribeirão Preto - LAC-CCF-

UNAERP. Pacientes que, mediante a solicitação médica, tiveram o seu hemograma 

realizado no serviço no período de março a julho de 2015 serão previamente 

selecionados. Serão excluídos da pesquisa os que relatarem tabagismo, uso de 

medicamento contínuo, ser portador de doença crônica, e os que tiverem alterados a 

dosagem de hemoglobina e/ou o RDW. Os resultados dos principais parâmetros do 

hemograma serão tabelados e os intervalos de referência serão calculados por 

análise estatística, com a aplicação do método não-paramétrico e utilização dos 

percentis 97,5 e 2,5. A definição dos intervalos de referência é tarefa desafiadora 

para todos os laboratórios clínicos, porém é a escolha mais desejável. Intervalos de 

referência próprios refletem a condição da população atendida pelo serviço que os 

definiu.    

PALAVRAS-CHAVE: Intervalo de referência, hemograma. 

 

INTRODUÇÃO 

 Estudos comprovam que, pelo menos, 70% das decisões clínicas em ambiente 

hospitalar dependem dos resultados de testes laboratoriais e, consequentemente, da 

interpretação dos intervalos de referências (FORSMAN, 1996). Intervalos de 

referência são valores pré-estabelecidos para auxiliar na interpretação dos exames 

laboratoriais. Esses valores podem ser conseguidos na literatura, todavia, intervalos 

de referência estabelecidos pelo laboratório clínico refletem a condição da 

população atendida por aquele serviço. (FERREIRA E ANDRIOLLO, 2008).  

A definição dos intervalos de referência é tarefa desafiadora para todos os 

laboratórios clínicos, porém é a escolha mais desejável. Para que os resultados dos 
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parâmetros que compõem o hemograma possam ser utilizados corretamente no 

diagnóstico e controle de doenças é necessário compara-los a intervalos de 

referência fidedignos. Desta forma, o presente trabalho propõe a determinação dos 

intervalos de referência do hemograma para homens adultos atendidos no LAC-

CCF-UNAERP para que possam ser utilizados no setor de hematologia deste 

serviço. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Determinar os intervalos de referência para homens adultos dos principais 

parâmetros do hemograma para utilização no setor de Hematologia do LAC-CCF-

UNAERP. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Selecionar homens com idade maior ou igual a 16 anos, isentos de doenças 

crônicas, que não utilizam medicação de uso contínuo, não fumantes e que 

realizaram o seu hemograma no LAC-CCF-UNAERP durante o período de 01 de 

março à 31 de julho de 2015, por meio de consulta da ficha de pré-coleta. 

 Acessar o resultado do hemograma dos pacientes selecionados por meio de 

consulta ao banco de dados do LAC-CCF-UNAERP. 

 Utilizar os resultados encontrados para estabelecer os intervalos de referência 

para a contagem de eritrócitos, a dosagem da hemoglobina, o hematócrito, o volume 

corpuscular médio, a hemoglobina corpuscular média, a concentração de 

hemoglobina corpuscular média, a contagem de plaquetas, a contagem total e 

diferencial dos leucócitos, por meio de análise estatística, através do método não 

paramétrico. 

 

METODOLOGIA 

ANÁLISE DA FICHA DE PRÉ-COLETA 

 A ficha de pré-coleta é um impresso preenchido manualmente pelo flebotomista que 

fornecerá as informações que possibilitarão selecionar os homens com idade maior 
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ou igual a 16 anos, não portadores de doenças crônicas, que não fazem uso de 

medicamento contínuo, não fumantes e que tiveram seus exames realizados pelo 

LAC-CCF-UNAERP no período de 01 de março a 31 de julho de 2015. 

 

ACESSO DO BANCO DE DADOS DO LAC-CCF-UNAERP 

 Será realizada uma consulta ao banco de dados do sistema Labor.TI®, desenvolvido 

pela Sysplan Comércio e Processamento de Dados®, para a coleta do resultado do 

hemograma dos pacientes, selecionados por meio da ficha de pré-coleta.  

 

ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 Os dados obtidos serão organizados e tabelados por meio da utilização do 

programa Microsoft Excel 2010. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O método não-paramétrico será aplicado com a utilização dos percentis 97,5 e 2,5 

para a determinação dos intervalos de referência dos principais parâmetros do 

hemograma.  

 

DESENVOLVIMENTO 

O sangue é um meio líquido que flui pelo sistema circulatório entre os diversos 

órgãos transportando principalmente nutrientes, hormônios, eletrólitos, água, 

resíduos do metabolismo celular e proteínas. É constituído por eritrócitos, leucócitos 

e plaquetas (SOUZA & ELIAS, 2006). 

As hemácias originam-se na medula óssea, e sua vida é em média de 100 a 120 

dias, constituem a maior parte das células do sangue. Tem a função de transportar 

oxigênio dos pulmões para os tecidos e dióxido de carbono dos tecidos para os 

pulmões, sendo a hemoglobina a responsável por essa função. Os leucócitos são 

responsáveis pela defesa do organismo, são divididos em subtipos e possuem 

funções específicas, constituindo o nosso sistema imunológico. Os linfócitos tem a 

função de defender nosso organismo contra infecções; os monócitos permanecem 
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por pouco tempo na circulação, logo migram para os tecidos e são identificados 

como macrófagos, exercendo a função de fagocitose de células mortas, corpos 

estranhos, reação inflamatória e destruição de microrganismos. Os neutrófilos são 

responsáveis por induzir a resposta inflamatória, acumulam-se rapidamente em 

focos de infecção e penetram nos tecidos. Os eosinófilos tem sua função associada 

à mediação de processos inflamatórios relacionados às reações alérgicas e na 

defesa contra parasitoses (helmintíases). Os basófilos são células que circulam 

livremente pelo sangue e tem a capacidade de liberar mediadores inflamatórios 

como a histamina, responsável pelo sintoma da alergia. As plaquetas são 

fragmentos celulares, que vivem cerca de 10 dias na circulação e são responsáveis 

pelos processos de hemostasia (SOUZA & ELIAS, 2006). 

O hemograma é o exame que avalia quantitativamente e qualitativamente os 

elementos figurados do sangue (FAILACE, 2003). É a análise mais solicitada para 

avaliação laboratorial dos pacientes, além de ser fundamental na triagem de saúde. 

É o exame coadjuvante indispensável no diagnóstico e no controle evolutivo das 

doenças infecciosas, das doenças crônicas em geral, das emergências médicas, 

relacionando-se com a maior parte das patologias (AZEVEDO, 2010). 

A realização do hemograma envolve quatro etapas: a coleta e processamento da 

amostra, a contagem das células, a determinação diferencial dos leucócitos e a 

observação microscópica da extensão sanguínea (FAILACE, 2003). O hemograma é 

dividido de acordo com o elemento figurado que será analisado; o eritrograma 

analisa as células vermelhas do sangue, leucograma analisa as células brancas e 

plaquetograma verifica quantitativamente e morfologicamente as plaquetas. Vários 

parâmetros compõem o eritrograma: hematócrito (Ht), hematimetria (He), dosagem 

da concentração de hemoglobina (Hb), volume corpuscular médio (VCM), 

hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração de hemoglobina corpuscular 

média (CHCM). O leucograma é composto pela contagem global, diferencial relativa 

(em porcentagem) e diferencial absoluta (em número absoluto) dos leucócitos, além 

da análise morfológica das células. Apesar de muitos contadores hematológicos 

(automação) fornecerem diferentes parâmetros para o plaquetograma, o parâmetro 

mais importante a ser analisado é contagem global das plaquetas. A análise 

morfológica das mesmas é mais confiável quando feita por meio da observação da 

extensão sanguínea (SOUZA & ELIAS, 2006). 
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Este trabalho, além de ter como objetivo estabelecer os intervalos de referência para 

os parâmetros do hemograma, irá avaliar o perfil hematológico da população 

atendida do sexo masculino no serviço. É recomendado pelos órgãos competentes 

que cada laboratório determine o seu próprio intervalo de referência, de acordo com 

a população que atende, avaliando as variáveis biológicas, relacionando os 

resultados encontrados, apresentando-os em forma de faixas de referência 

estimadas e comparando-os com os valores de referência encontrados na literatura. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram realizadas todas as etapas de seleção citadas na metodologia do trabalho e 

foram encontrados 120 pacientes que atenderam as exigências estabelecidas. Os 

resultados dos parâmetros do hemograma destes pacientes estão sendo tabelados 

e posteriormente serão submetidos a análise estatística e aos cálculos pertinentes 

para que gerem intervalos de referência confiáveis.  
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