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exame mais solicitado atualmente

do Clinico geral ao hematologista 

Pós - pós analítico: 

Como estabelecer valores de referência Experiência brasileira 

da PNS – Pesquisa Nacional de Saúde 

Como reportar e como interpretar 

HEMOGRAMA – Exame mais solicitado no mundo

Estabelecendo valores de referência 

Experiência Brasileira da PNS – Pesquisa Nacional de Saúde

Dr. Luiz Gastão Mange Rosenfeld

Estabelecer e reportar  - Padronizações e Diretrizes



A Hemoglobina é o único parâmetro no HEMOGRAMA com material de referência 

internacional – padrão ouro, 

Outros parâmetros: Glóbulos Vermelhos, Hematócrito, VCM, HCM, CHCM e plaquetas 

existem métodos de referência. 
Outros índices, como VPM, faltam padrões e métodos de referência. 

Os resultados entre os instrumentos, em indivíduos saudáveis, podem ser obtidos: 
https://academic.oup.com/clinchem/article/61/8/1075/5611520.

Em exames laboratoriais os erros não analíticos são os mais importantes1,2,3

1. Khoury M, Burnett , Mackay MA. Error rates in Australian chemical pathology laboratories. Med J Aust. 1996;: p. 165: 128‐130.
2.Bonini P, Plebani M, Ceriotti F, Rubboli F. Errors in Laboratory Medicine. Clinical Chemistry. 2001; 48 (5). 

3.Pebani M. Exploring the iceberg of errors in laboratory medicine. Clinica Chimica Acta. 2009;(404). 

Como os fornecedores usam modelos estatísticos diferentes para contagem de células 

e seus índices, os resultados não são comparáveis entre as plataformas , portanto, é 

importante ter em mente a dependência da plataforma para validar os intervalos de 

referência.
Clinical Chemistry 61: 8 (2015)

https://academic.oup.com/clinchem/article/61/8/1075/5611520


Valores de Referência  

Como são estabelecidos?



INTERVALO DE REFERÊNCIA

Analisador automático de células – HEMOGRAMA

Intervalos de referência específicos e todos os componentes devem ser 

calculados durante a avaliação do instrumento . 

Pelo menos 120 amostras, de indivíduos aparentemente saudáveis são testados dentro 

de 4 horas após a venopunção, divididos 60 por sexo, discriminando grupos étnicos.

Garantir técnica de punção venosa adequada, tempo de aplicação do torniquete

e o fluxo sanguíneo da veia para evitar hemoconcentração e coagulação. 

Intervalos para neonatos e crianças de diferentes idades devem ser testados. 

Estatística aplicada:  Média, DP e intervalos de confiança de 95% devem ser 

calculados para cada grupo. 

O intervalo de referência para cada mensurando, tendo uma distribuição normal 

(não distorcida), dentro de um grupo, é definido a partir do limite inferior (média - 2 DP) 

para o limite superior (média + 2 DP). 

O teste U de Mann-Whitney para percentis e limites de confiança é aplicado, 

se os resultados da população não estiverem normalmente distribuídos. 



- Fichas de informações de Fabricantes / Fornecedores  

- Publicações em livros de Hematologia : desatualizados e com amostras restritas

- Amostragem pouco representativas: populações locais ou ambientes dos laboratórios

- Grandes desafios: obter tamanho populacional e volumes de amostras adequadas, 

principalmente em crianças

Variáveis Biológicas :

Sexo, idade, etnia. 

Poucos estudos analisaram crianças até 3 anos e adultos > 65 anos de idade. 

Dificuldade de localizar indivíduos saudáveis para referência nessas faixas etárias.

Amostragem: evitar pacientes hospitalizados, necessário análise de sangue total fresco, 

em tempo hábil. Atenção a padronizações das condições pré-analíticas.

Metodologia de análise diversas entre laboratórios : 

Variação de critérios para determinar o estado de saúde, 

Diferentes equipamentos e análises estatísticas 

Confundem ainda mais a interpretação dos resultados dos testes. 

Valores de Referência – o que se usa  



A entrega eletrônica de laudos levou à uma distribuição generalizada e 

relatórios de diferentes laboratórios (e os resultados de seus componentes) estão 

agrupados e frequentemente misturados e combinados em registros e documentos 

de saúde.

É provável que essas mudanças nos relatórios aumentem o risco de uma má 

interpretação.

Há uma variação na codificação e nomenclatura dos testes, e também

uma variação significativa nas unidades usadas entre laudos no mesmo teste. 
Jones R. And we call ourselves scientists. The Bulletin of The Royal College of Pathologists. 2012 January: p. 46.

Essa variação nos relatórios, juntamente com a combinação inadequada de 

resultados de diferentes métodos, levou a sérias preocupações quanto à segurança 

na interpretação clínica.



1988 a 1994

37. 489 amostras 

Inquérito de saúde populacional com coleta de amostras biológicas 



Canadian Health Measures Survey (CHMS)

Statistics Canada em parceria com a Health Canada e a Public Health Agency of 

Canada coletaram informações de saúde representativas da população para 

importantes indicadores de saúde pública: 

obesidade, nutrição, doenças cardiovasculares, doenças infecciosas e exposições 

ambientais.

Período: Mar/ 2007 a Fev/2009 foram coletadas amostras biológicas da população 

domiciliar canadense de 11.999 indivíduos entre 3-79 anos. Objetivo: criar valores de 

referência nacionais abrangentes.

Foi possível gerar intervalos de referência 

que são verdadeiramente representativos 

da população aparentemente saudável.



Gama ampla de idades

3 a 79 anos

Mudanças 

hematológicas 

dinâmicas, desde a 

primeira infância até 
adultos idosos.





Dados foram analisados de acordo com  CLSI C28-A3 guidelines. 

Análises estatísticas foram realizadas com o SAS e software R. 

Foram utilizados 

analisadores 

Beckman e Siemens.

Após estudos de 

transferência e 

validação, 

os intervalos de 

referência podem 

ser aplicáveis a 

outros sistemas 

analíticos.
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Como reportar e como interpretar 

PNS – Pesquisa Nacional de Saúde

Mais amplo inquérito em Saúde no Brasil realizado pelo IBGE, Min. da Saúde,  

Instituições de Ensino e Pesquisa, com coleta de sangue e urina em 

cerca de 9.000 adultos nas 5 grandes regiões do país, com a participação 

do Hospital Sírio Líbanês / DASA com financiamento do PROADI-SUS nos 

anos de 2014 e 2015.   Dr. Luiz Gastão Mange Rosenfeld 

Revista Brasileira de Epidemiologia 2019; 22 (suppl. 2)

DOI: 10.1590/1980-549720190190001.supl.2 

Resultados inéditos de exames laboratoriais, condições de saúde da população brasileira 

Vigilância de doenças crônicas não transmissíveis,  prevalência da dengue no país.



Pesquisa Nacional de Saúde - PNS Realização 

Apoio

Médico 

Hematologista e Patologista Clínico

Trabalhou de 2013 a Março de 2018

ESTUDO LABORATORIAL DA PESQUISA 

Dr. Luiz Gastão Mange Rosenfeld 



PNS – Pesquisa Nacional de Saúde

Total de coletas em 8.952 indivíduos

Exames realizados: 

Hemograma completo, 

Pesquisa de Hemoglobinopatias por cromatografia liquida de alta eficácia  HPLC,

Hb glicada/Colesterol total e frações (LDL, HDL) 

Sorologia para Dengue – IgG , 

Creatinina no sangue e na urina ,

Sódio, Potássio no sangue e na urina 

Estimativa de filtração glomerular

Estimativa de ingestão de Sal  (NaCl) – Fórmula de Tanaka

Dosagem de Iodo na urina e estimada a excreção em 24 hs

Prevalência de Anemia em adultos e idosos

Prevalência de Hemoglobinopatias da população adulta brasileira 

Valores de Referência de Parâmetros do Hemograma na população adulta brasileira



Ministério da Saúde (MS) lançou em Agosto 2013  a Pesquisa Nacional da Saúde

PNS. 

✓ Objetivo: obter informações sobre os determinantes, condicionantes e necessidades 

da saúde e fazer uma avaliação dos serviços pela população brasileira. 

✓ Esses dados visam ajudar o país a formular políticas nas áreas de promoção, 

vigilância e atenção à saúde.

✓ A pesquisa alcançou, aproximadamente 80 mil domicílios distribuídos em 

1,6 mil municípios por todo o país, e começou em 12 de agosto de 2013. 

Foram aplicados três tipos de questionários: 

✓ o domiciliar, que segue os moldes do censo demográfico; 

✓ o relativo a todos os moradores do domicílio, que dão a continuidade ao    

Suplemento de Saúde da PNAD - Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios; 

✓ o individual, respondido por um morador de 18 anos ou mais, que dá enfoque às        

principais  Doenças Crônicas Não Transmissíveis, aos estilos de vida e ao   

acesso ao atendimento médico.









SOROTECA – CX 100

Caminho para CAMETÁ



MARITUBA ACARÁ     

Percentual de domicílios 

selecionados por Grandes Regiões 

PNS 2013

Percentual de domicílios selecionados por 

exames recebido por Unidades da 

Federação 

PNS 2013





Pesquisa Nacional de Saúde PNS

Estratificados por sexo, faixa etária e cor da pele. 

Amostra foi constituída inicialmente de 8.952 adultos. 

Para determinar os valores de referência,excluíram-se indivíduos com doenças prévias 

e os outliers. Valores médios, desvio padrão e limites foram estratificados por sexo, 

faixa etária e cor da pele. 

Resultados: GV: 5,0 milhões por mm3 (limites: 4,3–5,8) – sexo masculino 

4,5 milhões por mm3 (limites: 3,9–5,1) – sexo feminino 

Hb:  14,9 g/dL (13,0–16,9) – sexo masculino 

Hb: 13,2 g/dL (11,5–14,9) – sexo feminino 

GB:  6.142/mm3 (2.843–9.440) – sexo masculino

6.426/mm3 (2.883–9.969) – sexo feminino 

Outros parâmetros mostraram valores próximos entre os sexos. Com relação a faixas 

etárias e cor da pele, valores médios, desvio padrão e limites dos exames apontaram 

pequenas variações



HEMOGRAMA – utilizados Analisadores automáticos Coulter H 750 





COMO ESTABELECER E REPORTAR    - PADRONIZAÇÕES  E  DIRETRIZES             

ICSH – International Council for Standatdization in Haematology

CSLI - Clinical & Laboratory Standards Institute

CAP- College American Pathology

NCBI - National Center for Biotechnology Information

Controllab 

ISO / 15189 

LOINC - http://loinc.org/ 

SNOMED -http://www.ihtsdo.org/ 

UCUM -http://unitsofmeasure.org/ 

Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas



HEMOGRAMA

Dificuldades:

✓ Não uniformização dos métodos laboratoriais 

✓ Não uniformização da expressão de resultados

✓ Amostragem pequena

✓ Variações fisiológicas e influências de natureza diversa como

sexo, idade, raça, condições sócio-econômicas

✓ Altitude a que estão expostas os diferentes grupamentos estudados.

KARAZAWA, E.H.I. & JAMRA, M. Parâmetros hematológicos normais. 

Rev. Saúde públ., S. Paulo, 23:58-66, 1989.



Malvezzi, em 1983, selecionou uma população de 453 indivíduos. 

Desse total foram excluídos aqueles que apresentavam valores extremos de 

ferritina sérica, de protoporfirina eritrocitária livre e do índice de saturação. 

Amostragem final: Glóbulos vermelhos 

402 casos         291 (72,4%) do sexo masculino 

111 (27,6%) do sexo feminino. 

Média de idade foi de 29 anos para o sexo masculino e de 26 para o feminino. 

Eritrócitos:         5,24x106/ ul - sexo masculino        

4,65x106/ ul - sexo feminino

Hemoglobina:   16,3g/dl - sexo masculino

14,1g/dl - sexo feminino

Volume corpuscular médio:  91 fl - sexo masculino

89,4 fl - sexo feminino 

MALVEZZI, M. Valores eritrocitários normais em população 

adulta de Curitiba após exclusão dos individuos deficientes 

em ferro. Curitiba, 1983. [Dissertação de Mestrado –

Faculdade de Medicina da UFPr]



Amostragem em Glóbulos Brancos : 258 sexo masculino e 106 sexo feminino

Clinicamente normais e sem depleção de ferro. 

As contagens foram feitas sobre 100 leucócitos e os autores assim se expressaram: 

“Reconhecem-se os erros relacionados à contagem de um número pequeno de 

células (100 células)", concluíndo que os seus resultados são concordantes com os 

valores mais baixos encontrados na literatura.

Variações " fisiológicas" que podem influenciar na contagem dos leucócitos no 

sangue periférico: idade, sexo, raça, exercício, estresse, variação temporal, ciclo 

menstrual, gravidez, anticoncepcionais e fumo. 

Ressaltam a importância dos métodos de coleta e dos métodos laboratoriais.

MALVEZZI, M. & PASQUINI, R. Valores de leucócitos em população

adulta de Curitiba. Bol. Soc. Bras. Hematol. Hemot., 9:83-9, 1987

MALVEZZI, M. & PASQUINI, R. Valores normais e variações "fisiológicas" 

de leucócitos no sangue periférico. Bol. Soc. Bras. Hematol. Hemot., 9:73-7, 1987.



Sexo Masculino

Leucócitos (células/ul) 6.531 (limites de tolerância: 3.611 a 9.451)

Neutrófilos: 3.707 (1.507 a 5.907) ou 56,3% (39,9 a 72,7%) 

Segmentados: 3.489 (1.349 a 5.629) ou 53,0% (36,4 a 69,6%) 

Bastonetes: 218      (0,0 a 588) ou 3,4% (0,0 a 9,0%) 

Linfócitos: 2.090     (764 a 3.416) ou 32,3%(16,7 a 47,9%) 

Monócitos; 480       (82 a 878) ou 7,4% (1,8 a 13,0%)

Eosinófilos: 221      (0,0 a 571) ou 3,4% (0,0 a 8,6%) 

Basófilos: 32      (0,0 a 120) ou 0,5% (0,0 a 1,7%) 

Sexo Feminino

Leucócitos (células/ul) 6.607 (2.867 a 10.347) 

Neutrófilos: 3.734 (1.214 a 6.254) ou 57,0% (38,8 a 75,2%) 

Segmentados: 3.458 (1.116 a 5.800) ou 52,9% (34,1 a 71,7%) 

Bastonetes: 277         (0,0 a 767) ou 4,2% (0,0 a 11,0%)

Linfócitos: 2.016     (834 a 3.198) ou 31,9% (14,3 a 49,5%) 

Monócitos: 458           (78 a 838) ou 7,2% (1,6 a 12,8%) 

Eosinófilos: 193           (0,0 a 533) ou 3% (0,0 a 8,2%) 

Basófilos: 34           (0,0 a 126) ou 0,5% (0,0 a 1,9%)



Rougemont e Boisson , em 1975, na comunicação 

"Racial differences in leucocyte count", coloca a indagação:

“Quais são os limites que devem ser considerados como normais em 

investigações biológicas, principalmente quando se comparam populações de 

diferentes partes do mundo?" 

Expõem um quadro comparativo, tomando os resultados de outros trabalhos 

africanos, e os de Wintrobe com os seus, realizado em três comunidades rurais de 

Bamako 

Concluem que a leucopenia devida à neutropenia é uma constante em africanos. 

Hoje sabemos que em asiáticos também. 





Glóbulos

Vermelhos

influência 

Altitude

e

Idade



No Simpósio sobre Leucopenia , sob o patrocínio de várias entidades médicas e 

sindicais, realizado em 1987, foram recomendadas as cifras como valores normais 

para adultos

SIMPOSIO sobre Leucopenia, São Roque, SP, 1987. 

Rev. Soc. Bras. Hematol. Hemot., 9:57-160, 1987.



Intervalos de referência para contagem de plaquetas em idosos: resultados do 

estudo prospectivo SENIORLAB

Para homens (n= 542), IRs de 95% para contagem de plaquetas foram definidos da 
seguinte forma: 150-300 × 10 9 /L (60-69 anos);

130-300 × 10 9 /L (70-79 anos);
120-300 × 10 9 /L (80 anos e acima).

Para mulheres (n = 661), o IR de 95% independente da idade consolidado foi de

165-355 × 10 9/EU.

Esses valores de IR foram validados por determinação indireta de IR de 51.687 
(30.392 mulheres/21.295 homens) pacientes da mesma idade.

DOI: 10.3390/jcm9092856

https://doi.org/10.3390/jcm9092856
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