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RESUMO   
 

 

Sangue é um tecido, formado por duas partes principais: 

 

Plasma (parte líquida)  Formado por água, sais, gases 

Elementos figurados do sangue (hemácias, leucócitos e plaquetas)  

 

Hemograma 
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: 
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• Eritrócitos: Seu formato é bicôncavo e não apresentam núcleo. Possuem hemoglobina, 

responsável pelo transporte de oxigênio. Em falta, causa anemia, e em excesso pode causar 

entupimento de vasos sanguíneos. 

• Leucócitos: responsável pela resposta imune. Em baixas quantidades, a resposta imunológica é 

deficiente, e em altas quantidades pode indicar a presença de alguma infecção. O vírus HIV causa 

redução dos leucócitos (linfócitos T CD4) 

• Plaquetas: importantes para o processo de coagulação sanguínea. A contagem baixa indica riscos 

de hemorragia, e valores altos podem causar entupimento e coagulação nos vasos sanguíneos. 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Com relação aos elementos figurados do sangue, qual é a principal função dos glóbulos brancos? 

a) Defesa do organismo. 

b) Coagulação sanguínea. 

c) Transporte de oxigênio. 

d) Eliminação da glicose. 

e) Transporte de nutrientes. 

 

2. 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. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

Os leucócitos (glóbulos brancos) têm como função a defesa do organismo. Dentre eles, temos os 

neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos 

 

2. a 

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

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

 

 


