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A IMPORTÂNCIA DO HEMOGRAMA NA ANEMIA FALCIFORME 

 

Débora Machado de Oliveira1 

 

RESUMO 

 

O tema desta pesquisa é a importância do hemograma na anemia falciforme. O 

presente trabalho tem como objetivo principal analisar o papel do hemograma na 

detecção da anemia. Os objetivos específicos são teorizar sobre os sinais e 

sintomas da anemia, compreender o papel dos exames laboratoriais e avaliar a 

importância do hemograma. A metodologia utilizada é a revisão de literatura. 

Considerando-se os efeitos prejudiciais da anemia, e reconhecendo a importância 

das condições de saúde e nutrição para a garantia de crescimento e 

desenvolvimento adequados, os resultados deste estudo alertam para a 

necessidade de implantação de medidas preventivas e de controle nesta população, 

através de exames clínicos e laboratoriais, em especial o hemograma. 

 

Palavras-chave: Hemograma. Anemia. Exames. 

 

ABSTRACT 

 

The theme of this research is the importance of the CBC in sickle cell anemia. This 

study aims to analyze the role of the CBC to detect anemia. The specific objectives 

are theorizing about the signs and symptoms of anemia, understand the role of 

 
1  Aluna do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Hematologia Laboratorial da Academia de 
Ciência e Tecnologia, de São José do Rio Preto – SP. 
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laboratory tests and evaluate the importance of the CBC. The methodology used is 

the literature review. Considering the adverse effects of anemia, and recognizing the 

importance of health and nutrition for the guarantee of growth and appropriate 

development, the results of this study point to the need to implement preventive and 

control measures in this population, through examinations clinical and laboratory, 

especially the CBC. 

 

Keywords: Blood count. Anemia. Laboratory tests. 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Bain (1997, p. 58), anemia significa “uma deficiência de 

eritrócitos, que pode ser causada ou por perda demasiadamente rápida ou por 

produção excessivamente lenta de eritrócitos”. 

Para Cormack (1991, p. 100), qualquer redução significativa da concentração 

sanguínea de hemoglobina, em virtude da redução do número total de eritrócitos 

circulantes ou da redução do seu conteúdo de hemoglobina individual, é descrita 

com anemia, que em grego significa “sem sangue”.  

Ganong (1989), por sua vez, afirma que os tipos de anemia são determinados 

por diversas causas, entre elas insuficiência nutricional, hemorragias, destruição 

excessiva de glóbulos vermelhos pelo o organismo ou quando ele não consegue 

renová-los na quantidade requerida. 

O termo anemia significa redução da taxa de hemoglobina abaixo de um valor 

entre 13,0 - 15,0 g/dl para um indivíduo que está ao nível do mar e tem um volume 

sanguíneo total normal, de acordo com Lorenzi (2003). 



 5 

Lorenzi (2003) complementa que esse valor médio varia com o sexo, podendo 

ser menor na mulher, especialmente na gestante, e que as anemias são provocadas 

por vários fatores sendo classificadas segundo dois critérios - morfológico e cinético 

ou fisiopatológico. A melhor forma de detectar a anemia é através de exames 

clínicos e laboratoriais. Dentro os exames laboratoriais, o mais relevante é o 

hemograma, tema deste artigo. 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo principal analisar o papel 

do hemograma na detecção da anemia. Os objetivos específicos são teorizar sobre 

os sinais e sintomas da anemia, compreender o papel dos exames laboratoriais e 

avaliar a importância do hemograma. A metodologia utilizada é a revisão de 

literatura, através da pesquisa bibliográfica. 

 

1 SINAIS E SINTOMASDA ANEMIA 

 

Oliveira (1990) subdivide as anemias em carenciais, hemolíticas, imuno-

hemolíticas, hemolíticas por fatores extrínsecos, hemoglobinopatias e síndromes 

talassêmica.  

Já Tortora e Grabowskis (2002) simplificam dizendo que tem muitos tipos de 

anemia, mas todas são caracterizadas pelo número diminuído de glóbulos 

vermelhos no sangue ou por redução na quantidade de hemoglobina no sangue. 

O desnutrido, segundo Ribeiro (1996), é aquele que apresenta uma anemia 

moderada do tipo hipervolêmico, isto é, diminuição relativa de eritrócitos e 

hemoglobina por diluição, em virtude do aumento da volemia. Anemias hipocrômicas 

acentuadas, quase sempre são devidas a situações supera juntadas a desnutrição. 
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Deficiências nutricionais especificas provocam sintomas específicos, como 
por exemplo, a deficiência de ferro na dieta podendo provocar anemia. As 
perdas sanguíneas também podem causar ou agravar uma anemia. 
Algumas verminoses, em que há perda sanguínea pelas fezes, como por 
exemplo, ancilostomíase, contribui para o aparecimento da anemia 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000, p.52). 

 

Tortora e Grabowskis (2002) consideram como sintoma de desnutrição e 

conseqüente anemia a intolerância ao frio e fatigação, ambos relacionados a falta de 

oxigênio necessário para produção de ATP e calor, pele com aparência pálida, 

devido ao baixo conteúdo de hemoglobina, circulando nos vasos sanguíneos 

cutâneos.  

Cormack (1991) afirma que indivíduos anêmicos geralmente apresentam-se 

pálidos e podem apresentar cansaço crônico e desânimo em virtude da deficiência 

no fornecimento de oxigênio aos tecidos. 

Oliveira (1990) caracteriza os sintomas da anemia causada por deficiência 

nutricional como debilidade geral, sonolência, palidez, dificuldade na ingestão, dor 

de cabeça, problemas circulatórios e palpitações no coração, enfatizada por Fisberg 

et al. (1998) como um dos efeitos da anemia sobre o sistema circulatório, pois com o 

aumento do grau de atividade da pessoa anêmica o coração não consegue bombear 

quantidades de sangue muito maiores do que já está sendo bombeado. 

Consequentemente durante a atividade onde há grande aumento na demanda 

tecidual de oxigênio ocorre extrema hipóxia tecidual, seguindo-se frequentemente de 

um quadro de insuficiência cardíaca aguda. 

Muitas pessoas apresentam cansaço generalizado, apatia, palidez, falta de 

ânimo para atividades diárias, e não sabem que esses sintomas indicam a 

possibilidade de serem portadores de anemia ferropriva. De acordo com  Oliveira 

(1990), esse tipo de anemia é considerado o principal problema relacionado à 

deficiência nutricional tanto no Brasil quanto no mundo. 
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2 O PAPEL DOS EXAMES LABORATORIAIS 

 

Sackheim e Lehman (2001) listam alguns exames laboratoriais que são 

usados para o diagnóstico da anemia. O principal é o hemograma para contagem de 

glóbulos vermelhos, brancos, plaquetas, reticulócitos, tamanho e formato das 

hemácias; assim como eletroforese da hemoglobina para checar hemoglobinas 

anormais; exame de Coombs para detectar anemia hemolítica; e presença de 

sangue nas fezes. 

Segundo Costa (2002) cerca de 50 milhões a um bilhão de pessoas no 

mundo apresentam anemia, sendo que grande parte são crianças. A prevalência de 

anemia infantil é maior nos países subdesenvolvidos (aqueles do hemisfério sul), 

cerca de 70 a 80%, enquanto que nos países desenvolvidos varia de 15 a 25%. 

 

Em 1995, a má nutrição foi responsável por 6,6 milhões das 12,2 milhões de 
mortes entre crianças menores de cinco anos. Isso representa 54% da 
mortalidade infantil nos países em desenvolvimento. No mesmo ano, mais 
de 200 milhões de crianças tiveram seu crescimento retardado pela má 
nutrição. Essas crianças têm maior probabilidade de apresentar baixo 
desenvolvimento cognitivo, sofrer danos neurológicos, além de ter menos 
resistência a doenças. Na idade adulta, estarão em maior risco de contrair 
doenças cardiovasculares, pressão alta, diabetes, taxas de colesterol e 
problemas renais (IBGE apud COSTA, 2002, p.84). 

 

Cerca de 1,2 bilhão de pessoas em todo planeta (incluindo mais de 500 

milhões de crianças) estão vivendo abaixo da linha de pobreza, definida pela a ONU 

(Organização das Nações Unidas) como pessoas que vivem com menos de 1 

dólar/dia, o que seria o mínimo necessário para a sobrevivência. Segundo o 

estudioso norte americano Phillip Harten, de cada 100 pessoas no mundo, 13 

passam fome diariamente (COSTA, 2002).  

Segundo o PNDS (apud FISBERG et al., 1998, p. 653): 
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O mapa da fome elaborado pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica e 
Aplicada) em 1993 revelou a fome e a indigência de 32 milhões de 
brasileiros. (...) Além do grande déficit calórico que atinge a população 
brasileira (consumo em calorias inferior às necessidades energéticas do 
indivíduo) temos hoje no país graves deficiências nutricionais especificas, 
como carência de ferro, iodo, cálcio, vitamina A, que atingem principalmente 
as crianças, isso devido ao auto custo de alimentos que contém esses 
nutrientes. 

 

As estimativas no Brasil são bastante preocupantes. Segundo o Ministério da 

Saúde, aproximadamente 45% das crianças menores de cinco anos apresentam 

anemia por carência de ferro, assim como 20% dos adolescentes e 15 a 30% das 

gestantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). 

O diagnóstico da anemia é clinico e laboratorial. O tratamento da anemia 

ferropriva é feito com o aumento da ingestão de ferro e o uso de medicamentos à 

base de sulfato ferroso, assim como a ingestão de cianolobalamina (vitamina B 12), 

ácido ascórbico (vitamina C) e alfa-tocoferol (vitamina E) por meio de alimentos é de 

grande importância na prevenção dos vários tipos de anemia (COSTA, 2002). 

 

3 A IMPORTÂNCIA DO HEMOGRAMA 

 

O hemograma é a representação gráfica do número de eritrócitos, leucócitos 

e plaquetas por milímetros cúbicos ou microlitros de sangue mais a contagem 

diferencial dos leucócitos, taxa de hemoglobina (g/dl) e a descrição das alterações 

morfológicas dos elementos figurados do sangue (RIBEIRO, 1996). 

Os eritrócitos também conhecidos como hemácias são 500 a 1000 vezes 

mais numerosos no sangue do que os leucócitos. Seu número varia por volta de 5 

milhões por milímetro cúbico. O eritrócito humano é um disco bicôncavo e a 
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determinação da forma das hemácias em qualquer amostra de sangue é de 

importância diagnóstica.  

O diâmetro da hemácia é determinado fazendo-se um esfregaço sanguíneo, 

se o sangue é normal, os eritrócitos em uma lâmina apresentam um diâmetro quase 

uniforme, não diferindo um do outro mais de 1p. O desvio em volume que ocorre em 

algumas células sanguíneas usualmente em geral é para o lado menor ou maior, 

quando a média é menor a condição é denominada microcítica, quando é maior, 

macrocítica (SZARFARC et al., 1995). 

Mais da metade da hemácia consiste em água (60%), e, o resto em sólidos. 

Cerca de 33% são representados pela proteína hemoglobina conjugada porque 

consiste na proteína globina unida ao pigmento heme (MCDONALD et al., 1995). 

Os eritrócitos se desenvolvem na medula óssea como verdadeiras células, 

mas expulsam seus núcleos e perdem toda capacidade de síntese protéica dirigida 

pelo ADN quando se tornam especializados na sua função primária - a captação de 

oxigênio nos pulmões, seu transporte para o tecido e o retorno de Dióxido de 

Carbono dos pulmões para expiração (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). 

O sangue normal contêm cerca de 15g de hemoglobina por 100ml, se a 

quantidade de hemoglobina no sangue está reduzida de tal forma que o transporte 

de oxigênio está diminuído a condição é considerada de anemia (MCDONALD et al., 

1995). 

A hemoglobina é uma cromoproteina existente no sangue e que funciona 

como pigmento respiratório ela tem uma propriedade única de ligar ao oxigênio para 

formar a oxi-hemoglobina (HbO2) que passa reversivelmente a forma desoxigenada 

(Hb). A molécula de hemoglobina tem o peso molecular de 68000pm e é formada de 

quatro unidades de 17000 pm, é portanto um tetrâmero formado de quatro cadeias 
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polipeptídicas,a e P unidas cada uma a um grupo heme. Em alguns casos existe 

também cadeias y e S (HOFFBRAND; PETIT, 1988). 

Uma forma rápida de determinar se o sangue do paciente contém um 

contingente normal de eritrócitos é a estimativa do volume globular total, a partir de 

uma amostra de sangue submetida a centrifugação. Esse procedimento é conhecido 

como determinação do hematócrito, uma vez que envolve a separação das células 

sanguíneas e do plasma. Os eritrócitos constituem a quase totalidade do volume 

globular total. O hematócrito é o volume ocupado pelos eritrócitos expresso como 

uma percentagem do volume total da amostra de sangue (CORMACK, 1991). 

Os leucócitos são as células brancas do sangue. A apresentação do quadro 

leucocitário contendo o número global e a contagem diferencial dos leucócitos é o 

leucograma (RIBEIRO, 1996). 

 

Tabela 1 - Produtos, funções e porcentagem dos glóbulos do sangue 

 

Glóbulo Produtos Funções Porcentagem 

Eritrócito Hemoglobina Transporte de O
2 
e de 

CO
2
 

Mulher: 3,9 a 

5,5 milhões por 

μl 

Homem: 4,1 a 

6,0 milhões pos 

μl 

Neutrófilo Grânulos específicos e 

lisossomos 

Fagocitose de bactérias 60 a 70% 

Eosinófilo Grânulos específicos, Defesa contra helmintos 2 a 4% 
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substâncias 

farmacologicamente ativas 

parasitas; modulação do 

processo inflamatório 

Basófilo Grânulos específicos 

contendo histamina e 

heparina 

Liberação de histamina 

e outros mediadores da 

inflamação 

0,5% 

 

Monócito Lisossomos Diferenciação em 

macrófagos teciduais, 

que fagocitam, matam e 

digerem protozoários, 

certas bactérias, vírus e 

células senescentes 

3 a 8% 

Linfócito 

B 

Imunoglobinas Diferenciação em 

plasmócitos (células 

produtoras de 

anticorpos) 

20 a 30% 

Linfócito 

T 

Substâncias que matam 

células. Substâncias que 

controlam a atividade de 

outros leucócitos 

(interleucinas) 

Destruição de células 

infectadas por vírus 

 

Plaqueta Fatores de coagulação do 

sangue 

Coagulação do sangue 200000 a 

400000 

 

Fonte: Junqueira e Carneiro (2004). 
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Segundo Sackheim e Lehman(2001), se o conteúdo de hemoglobina no 

sangue cai abaixo do normal, esta condição é chamada anemia. A anemia pode 

resultar de uma redução na taxa de produção de glóbulos vermelhos, do aumento da 

destruição dos glóbulos vermelhos e da perda acentuada de glóbulos vermelhos.  

A diminuição da velocidade de produção de eritrócitos pode ocorrer em razão 

de várias doenças que destroem ou suprimem a atividade dos tecidos formadores de 

sangue. Entre estas doenças estão a Leucemia; o Mieloma Múltiplo e a doença de 

Hodgkin. Radiação e certas drogas tais como benzeno e sais de ouro, também 

diminuem a atividade dos tecidos formadores de sangue (SACKHEIM; LEHMAN, 

2001). 

Amostras de sangue de pacientes anêmicos apresentam cor vermelha menos 

intensa que o sangue normal, devido ao fato de os eritrócitos serem mais 

descorados e em número inferior ao normal. Os glóbulos vermelhos ou eritrócitos 

normalmente contém 63% de água, 2% de pequenas moléculas e 34% de 

hemoglobina de cor vermelha intensa. É a redução da concentração de hemoglobina 

no sangue que caracteriza a anemia e leva à palidez(NAOUM; NAOUM, 2005).  

Uma vez que a hemoglobina é responsável pelo transporte de O2 dos 

pulmões aos órgãos, a anemia aguda provoca deficiência de O2 nos músculos e as 

decorrentes fraqueza e fadiga. Os pacientes ressentem de falta de fôlego e, como a 

frequênciados batimentos cardíacos aumenta, acelerando o ritmo circulatório, numa 

tentativa de compensar a deficiência no transporte de O2, sentem palpitações. A 

anemia afeta mais de um bilhão e meio de pessoas no mundo todo, o diagnóstico é 

feito retirando-se uma pequena amostra de sangue do paciente e medindo a 

concentração de hemoglobina (NAOUM; NAOUM, 2005). 
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Se a área central pálida não alcança mais de um terço, ou um pouco mais do 

diâmetro do eritrócito, e, se a zona periférica da célula se cora razoavelmente bem, 

os eritrócitos são denominados normocrômicos (cor normal). Algumas anemias são 

caracterizadas por uma redução no número de eritrócitos, mas tais células, conforme 

estão presentes, são normocrômicas; são portanto, denominadas anemias 

normocrômicas(LORENZI et al., 2003).  

Entretanto em um tipo muito mais comum de anemia, os eritrócitos mostram 

áreas centrais pálidas aumentadas e zonas periféricas pouco coradas. As células 

alteradas desta maneira são denominadas hipocrômicas (pouco coradas) e as 

anemias com as quais se associam, anemias hipocrômicas (LORENZI et al., 2003). 

Existem muitos tipos de anemia, mas todas são caracterizadas pelo número 

diminuído de GVS ou por redução na quantidade de hemoglobina no sangue. A 

pessoa se sente fatigada e intolerante ao frio, ambos relacionados à falta de O2 

necessário para a produção de ATP e calor. Os tipos mais importantes de anemia 

são: anemia por deficiência de Ferro, anemia perniciosa, anemia hemorrágica, 

anemia hemolítica, talassemia (grupo de anemias hereditárias associadas à síntese 

deficiente de hemoglobina) e aplástica (TORTORA; GRABOWSKI, 2002). 

De acordo com Ribeiro (1996), valores hematológicos de referência estão 

sujeitos a variações de ordem circunstanciais, individuais e metodológicas. O estado 

de hidratação do indivíduo, a altitude em relação ao nível do mar, e o padrão de vida 

e alimentação podem influenciar significativamente nos valores do hemograma. 

 

Crianças e gestantes apresentam um grupo com grande vulnerabilidade a 
anemia ferropriva, em virtude do aumento das necessidades de ferro, 
induzidas pela rápida expansão da massa celular vermelha e pelo 
crescimento acentuado dos tecidos (SZARFARC et al, 1995, p. 08). 
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De acordo com Junqueira e Carneiro (2004), quase todo o ferro do sangue 

está na hematina, formando parte da molécula de hemoglobina numa proporção de 

0,34g/100g. Aconselha-se que uma dieta alimentar contenha 10 a 12 mg de ferro por 

dia e 15 mg para mulheres grávidas.  

Ainda segundo Junqueira e Carneiro (2004), a deficiência de ferro produz 

anemias hiopocrômicas, microcíticas, e carência do fator de maturação eritoblástica 

que produz um desvio na eritropoiese produzindo no lugar de normoblastos que vão 

dar normocistos, megaloblastos que vão formar megalocistos estes impedem a 

formação normal de eritrócitos, mas pelo contrário aumentam a sua destruição, pois 

há aumento de ferro e da bilirrubina do plasma. 

Segundo Costa (2002), destacam-se como alimentos ricos em ferro os 

vegetais de folhas verdes escuras, tomate, feijão, carne de gado, bacalhau, brócolis, 

lentilha, amêndoas, ameixa, nozes, laranjas, frutas secas entre outros. Grande parte 

dos entrevistados come carne de gado (34%), e feijão (67,5%), entretanto somente 

35% ingerem diariamente folhas verdes, legumes ou vegetal rico em ferro e 93,75% 

não consomem diariamente alimentos como amêndoa, lentilha, brócolis, ou 

bacalhau. 

 

CONCLUSÃO 

 

Atualmente, cerca de dois milhões de habitantes em todo o mundo são 

acometidos pela anemia causada pela deficiência de ferro no organismo, 

aumentando consideravelmente com o passar das décadas. 

A falta de alimentação adequada associada ao nível socioeconômico e a falta 

de informação sobre a importância do ferro na dieta alimentar constituem um fator de 
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risco para a anemia. Com respeito à idade e ao sexo, provavelmente relaciona-se 

com menores quantidades de ferro no organismo. 

Considerando-se os efeitos prejudiciais da anemia, e reconhecendo a 

importância das condições de saúde e nutrição para a garantia de crescimento e 

desenvolvimento adequados, os resultados deste estudo alertam para a 

necessidade de implantação de medidas preventivas e de controle nesta população, 

através de exames clínicos e laboratoriais, em especial o hemograma. 
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