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Análise de hemogramas 

 

Resumo 

 

Os hemogramas fornecem informações sobre as células e fragmentos que compõe o sangue, como os 

eritrócitos (glóbulos vermelhos), leucócitos (glóbulos brancos) e as plaquetas. A análise de um hemograma 

serve para determinar alguns diagnósticos, que têm a ver com a função dos componentes sanguíneos, 

sempre comparando com um número determinado como normal/saudável. Os valores normais variam de 

acordo com a idade e sexo. 

São feitas principalmente as seguintes contagens: 

• Eritrograma: Contagem dos eritrócitos (hemácias adultas) e reticulócitos (hemácias jovens). As 

hemácias possuem hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio. Em falta, causa anemia, e 

em excesso pode causar entupimento de vasos sanguíneos. 

• Leucograma: Contagem de leucócitos, no aspecto global e diferenciado em neutrófilos, eosinófilos, 

basófilos, linfócitos e monócitos. É a parte responsável pela resposta imune. Em baixas quantidades, a 

resposta imunológica é deficiente, e em altas quantidades pode indicar a presença de alguma infecção. 

• Contagem de plauqetas: Importantes para o processo de coagulação sanguínea (sistema hemostático). 

A contagem baixa indica riscos de hemorragia, e valores altos podem causar entupimento e coagulação 

nos vasos sanguíneos. 
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Exercícios 

 

1. A tabela abaixo apresenta o resultado do exame de sangue de três pacientes adultos, do sexo 

masculino, e também os valores considerados como padrão para indivíduos clinicamente sadios. 

 

Apresenta(m) problema no transporte de oxigênio: 

a) o paciente 3. 

b) o paciente 2. 

c) o paciente 1. 

d) os pacientes 1, 2 e 3. 

e) nenhum dos pacientes. 

 

 

2.  tabela abaixo apresenta resultado de exame de sangue de três pacientes adultos, do sexo masculino, 

e os valores considerados normais para indivíduos clinicamente sadios. 

 

a) Quem tem dificuldades na coagulação do sangue? Que informação contida na tabela foi usada 

para responder? 

b) Quem tem problemas no transporte de oxigênio? Que informação contida na tabela foi usada para 

responder? 
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3. O hemograma é um exame laboratorial que informa o número de hemácias, glóbulos brancos e 

plaquetas presentes no sangue. A tabela apresenta os valores considerados normais para adultos. Os 

gráficos mostram os resultados do hemograma de 5 estudantes adultos. Todos os resultados são 

expressos em número de elementos por mm3 de sangue. 

Valores normais para adultos: hemácias: 4,5 a 5,9 milhões/mm3 glóbulos brancos: 5 a 10 mil/mm3 

plaquetas: 200 a 400 mil/mm3 

 

Podem estar ocorrendo deficiência no sistema de defesa do organismo, prejuízos no transporte de 

gases respiratórios e alterações no processo de coagulação sanguínea, respectivamente, com os 

estudantes 

a) Maria, José e Roberto. 

b) Roberto, José e Abel. 

c) Maria, Luísa e Roberto. 

d) Roberto, Maria e Luísa. 

e) Luísa, Roberto e Abel. 

 

 

4. Ao fazer um exame sanguíneo, um indivíduo constata em seu resultado que sua taxa de hemoglobina 

está mais baixa que o normal, e que sua taxa de açúcar está acima do nível considerado normal. Seu 

médico suspeitará imediatamente de que este indivíduo pode estar com as seguintes alterações 

metabólicas, respectivamente: 

a) hemofilia e anemia. 

b) anemia e diabetes. 

c) leucemia e diabetes. 

d) hipoglicemia e obesidade. 

e) diabetes e hemofilia. 
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5. O quadro a seguir mostra exames de sangue de dois pacientes. Analise esses dados e indique a opção 

correta. 

 

a) O exame de Maria indica uma possível infecção. 

b) Maria não tem dificuldade de coagulação sanguínea. 

c) Maria está com anemia. 

d) João não tem problemas com transporte de gases. 

e) João apresenta um quadro infeccioso. 

 

 

6. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, 

dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para 

definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela: 

 

Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados de seu hemograma, 

constata-se que 

a) o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, que são responsáveis pela 

coagulação sanguínea. 

b) o cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pela 

coagulação sanguínea. 

c) a dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos, que são 

responsáveis pela defesa imunológica. 

d) o sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis 

pelo transporte de gases no sangue. 

e) a dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas, que são responsáveis pelo 

transporte de oxigênio no sangue. 

 

 

7. No sangue humano encontramos, normalmente, cerca de 300 mil plaquetas por mm3 de sangue. O 

aumento exagerado da quantidade dessas estruturas está relacionado com o aumento de casos de: 
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a) hemorragias. 

b) indisposição. 

c) beribéri. 

d) trombose. 

e) osteoporose. 

 

 

8. Com base nos dados e seus conhecimentos, analise o seguinte hemograma e indique se há ou não 

problemas nos pacientes 1 e 2, levando em conta que ambas são crianças de 12 anos. 

Dados padrões: 

 

 
 

Paciente 1:  

 
Paciente 2:  

 
 

 

9. Em condições normais, o número de hemácias na espécie humana por mm³ de sangue é 

aproximadamente constante: 5,5 milhões para homem e 4,5 milhões para a mulher. Como isso pode 

ocorrer, sendo que a duração da vida das hemácias está limitada a mais ou menos 120 dias? 

 

 

 

 

 

 

10. Considere a tabela a seguir que evidencia o resultado resumido de um hemograma (exame de sangue) 

de uma jovem de 25 anos. 
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Comparando os resultados desse exame com os valores de referência para pessoas do sexo feminino, 

que estejam acima de 12 anos, conclui-se que essa jovem deve apresentar 

a) dificuldade de coagulação sanguínea, em casos de corte e sangramento. 

b) diminuição da produção de anticorpos específicos contra antígenos invasores. 

c) aumento dos processos infecciosos e alérgicos, pela diminuição da imunidade do organismo. 

d) diminuição no transporte de gases (oxigênio e gás carbônico), prejudicando as atividades 

aeróbicas. 

e) aumento da probabilidade da formação de trombos (coágulos) no sangue circulante, pela reação 

das plaquetas com o cálcio. 
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Gabarito 

 

1. A 

O paciente 3 é o que apresenta um número de eritrócitos muito abaixo do padrão. 

 

2.  

a) O paciente 3, já que ele apresenta um número de plaquetas abaixo do padrão. 

b) O paciente 3, pois ele apresenta também um número de hemácias menor do que o padrão. 

 

3. A 

Com deficiência na defesa do organismo, o indivíduo terá um número baixo de glóbulos brancos (como a 

Maria); prejuízo no transporte de gases ocorre em quem tem número baixo de hemácias (como o José); 

dificuldades na coagulação sanguínea ocorrem quando se tem uma baixa quantidade de plaquetas (como 

no Roberto). 

 

4. B 

A hemoglobina baixa é indicativo que o transporte de gases está prejudicado, causando anemia. Já o 

nível alto de açúcar indica que há excesso de glicose na circulação, característico da diabetes. 

 

5. A 

Como o número de leucócitos está muito alto, é indicativo que o sistema imune está ativo, combatendo 

uma infecção. 

 

6. A 

Plaquetas são fragmentos celulares responsáveis pela coagulação sanguínea. O baixo índice de 

plaquetas, indicado na tabela, pode ser fator resultante de sangramentos nasais. 

 

7. D 

O aumento das plaquetas no sangue causa a trombocitose, que é o aumento de risco da trombose pela 

facilidade de se formarem coágulos sanguíneos. 

 

8. A paciente 1 provavelmente apresenta algum problema relacionado a anemia, apresentando fraqueza, 

devido ao baixo número de glóbulos vermelhos. Já o paciente 2 não apresenta nenhuma deficiência em 

relação aos glóbulos vermelhos ou plaquetas. 

 

9. As hemácias passam por renovações constantes, ou seja, estão constantemente sendo produzidas na 

medula óssea vermelha. Então, enquanto algumas são destruídas/perdidas, outras estão sendo 

produzidas. 

 

10. A 

A jovem apresenta um número de plaquetas abaixo dos esperados, utilizados como referência. A 

ausência destas plaquetas resulta numa maior dificuldade de realizar a coagulação sanguínea. 

 

 


