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RESUMO  

O sangue cumpre funções essenciais enquanto circula pelo corpo humano, sendo 

Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Os principais objetivos 

desse trabalho têm como, compreender os estudos clínicos hematopoiéticos e 

seu englobamento e identificar células do sangue somando sua importância. O 

hemograma está cada vez mais sendo incorporado por novas tecnologias, 

permitindo uma análise bem mais detalhada das células sanguíneas. 
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ABSTRACT 

The blood fulfills essential functions as it circulates through the human body, being 

red blood cells, white blood cells and platelets. The main objectives of this work 

are to understand hematopoietic clinical studies and their entrapment and to 

identify blood cells by adding their importance. The blood count is increasingly 

being incorporated by new technologies, allowing a more detailed analysis of the 

blood cells. 
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INTRODUÇÃO 

 

O sangue cumpre funções essenciais enquanto circula pelo corpo humano. 

Ele é responsável por proporcionar oxigênio e nutrientes essenciais para os 

tecidos. Leva ainda dióxido de carbono aos pulmões e produtos residuais aos 

rins, para que sejam eliminados e é capaz de combater infecções. A hematologia 

é o estudo do sangue, onde encontramos três tipos de elementos do sangue, 

sendo eles hemácias (glóbulos vermelhos), leucócitos (glóbulos brancos) e as 

plaquetas. Assim estudasse também a produção desses elementos, sendo os 
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órgãos hematopoiéticos: medula óssea, linfonodos e baços. E suas doenças a 

eles relacionadas (KINDLOVITS, et al. 2017). 

O hemograma é um exame onde avalia as células sanguíneas de um 

paciente, obtendo diagnósticos ou controles a evolução de uma doença. São 

utilizados aparelhos, onde é necessária uma pequena quantia de sangue. O 

esfregaço de sangue é utilizado para fazer uma diferenciação entre os leucócitos, 

chegando se a uma percentagem de cada célula encontrada, sendo necessário 

uma pequena quantidade de gota de sangue, coloca a uma lâmina de vidro junto 

com uma película, assim sendo observado pelo microscópio com objetiva de 

aumento de 100X (SILVA, et al. 2010). 

 

OBJETIVOS 

 

Compreender os estudos clínicos hematopoiéticos e seu englobamento e 

identificar células do sangue somando sua importância. 

 

METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e utilizado uma parte de 

monografia em português; sete artigos científicos, um em inglês, foram acessados 

nas bases de dados scielo, google acadêmico e em sites disponíveis online. 

Foram utilizadas as palavras chaves: Hematologia, Hemoglobina, 

Hemograma. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Os glóbulos vermelhos é um tipo de célula sanguínea se origina na medula 

óssea e apesar de não possuir núcleo quando madura, é bastante complexa. Tem 

por função transportar oxigênio dos pulmões aos tecidos. Os glóbulos brancos 

fazem parte do sistema imunológico que desempenha um papel fundamental na 

defesa do organismo, possui vários subtipos com função distintas entre si: os 

linfócitos identificam partículas virais e informam a invasão à outras células do 

sistema imunológico; os monócitos fagocitam os antígenos, ou seja, organismos 



invasores; os neutrófilos fagocitam e digerem micro-organismos, são os que 

fazem o principal combate às bactérias; os eosinófilos e os basófilos combatem 

os parasitas (BIOLOGIATOTAL. 2018; FALCÃO, CALADO. 2001).    

Nos glóbulos vermelhos é possível encontrar a hemoglobina, uma proteína 

capaz de transportar moléculas de oxigênio pelo corpo, quando a hemoglobina 

está abaixo da concentração normal por causa da deficiência de ferro, que é a 

carência nutricional mais prevalente no mundo, denomina-se anemia, 

comprometendo a saúde do indivíduo. (SPERANDIO, 2015) 

Na figura 1 estão os desenhos dos elementos sanguíneos. 

 

Figura 1- Elementos sanguíneos

 
                          Fonte: Brasil Escola 

 

O hemograma está cada vez mais sendo incorporado por novas 

tecnologias, permitindo uma análise bem mais detalhada das células sanguíneas, 

isso ajuda na investigação das doenças hematológicas. Nesse exame é realizado 

o eritrograma que faz a análise dos valores obtidos de hemácias e das proteínas 

encontradas nelas, chamadas hemoglobinas, com os valores obtidos é possível 

identificar a anemia e a policitemia. Depois é realizado o leucograma faz a 

quantificação dos leucócitos (BIOLOGIATOTAL. 2018; GROTTO. 2009;). 

É importante conhecer as principais alterações hematológicas 

apresentadas em pacientes com sintomas de dengue durante uma epidemia. 

Através do exame de hemograma, torna-se possível a avaliação da gravidade da 



doença e fazer interferências epidemiológicas, tratar os sinais e sintomas e avaliar 

se estes condizem ou não com um quadro de dengue. Conhecer as 

manifestações hematológicas típicas e mais frequentes pode ajudar na atuação 

das equipes de saúde, tornando possível a intervenção precoce e acertada para 

evitar o agravamento da doença e óbito (CALAIS, et al. 2018). 

 

CONCLUSÃO 

Considerando os objetivos propostos, se conclui que o exame de sangue é 

uma grande estratégia para a prevenção de doenças, provindas a partir de 

problemas que surgem nas estruturas do tecido hematopoiético, por isso estudar 

as células do sangue, é essencial para a avaliação de cada tipo sanguíneo, 

sabendo que o hemograma deve ser analisado com profissionais competentes 

observando o exame como um conjunto sendo comparando todos os parâmetros 

para um correto diagnóstico. 
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