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ABSTRACT 

Introduction: The hematocrit (Hct) and hemoglobin (Hb) values are routinely used in hospitals to monitor the evolution of the 
patient's health status and are the basis for clinical management. Both can be measured by the laboratory tests of blood gas analysis 
and complete blood count; however, the scientific literature on the equivalence between these results is controversial. Objectives: The 
present study compared the results of Hct and Hb from laboratory autoanalyzer and blood gas analyzer of a clinical laboratory 
of a high complexity pediatric hospital in Brazil and evaluated the correlation between them. Materials and methods: Results 
were collected from 2263 patients aged zero to 18 years who have simultaneous blood samples taken for full blood count and 
blood gas analysis over six months. For statistical calculations, patients were divided into children under 30 days, between 31-180 
days, 180 days-2 years, and 2-18 years. Results: The results revealed a difference between the Hct and Hb results obtained by the 
different devices. Although a strong positive correlation between these results has been demonstrated in most age groups, children 
over two years had only a moderate correlation for Hb levels. Conclusion: Considering that such differences can result in changes 
in clinical and therapeutic management, it has been concluded that the alternate use of these methods is not recommended in the 
monitoring of pediatric patients unless a proper correction factor is determined and adopted to minimize methodological differences.
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RESUMO 

Introdução: Os valores de hematócrito (Ht) e hemoglobina (Hb) são rotineiramente utilizados em hospitais no acompanhamento da 
evolução do quadro de saúde do paciente e embasam a conduta clínica. Ambos podem ser obtidos por meio dos exames laboratoriais de 
gasometria e hemograma; entretanto, a literatura científica sobre a equivalência entre esses resultados é controversa. Objetivos: O presente 
estudo objetivou comparar os resultados de Ht e Hb obtidos nos exames de hemograma e gasometria do laboratório de análises clínicas 
de um hospital pediátrico de alta complexidade no Brasil, bem como avaliar a correlação entre eles. Material e métodos: Resultados de 
2.263 pacientes com idade entre 0 e 18 anos que realizaram hemograma e gasometria concomitantemente dentro de um período de seis 
meses foram coletados. Para cálculos estatísticos, os pacientes foram divididos em: crianças abaixo de 30 dias; entre 31 e 180 dias; 180 
dias e 2 anos; e entre 2 e 18 anos. Resultados: Os resultados revelaram que existe diferença entre os resultados de Ht e Hb obtidos pelos 
distintos aparelhos. Embora uma forte correlação positiva entre esses resultados tenha sido demonstrada na maioria das faixas etárias, 
crianças acima de 2 anos obtiveram apenas correlação moderada para os níveis de Hb. Conclusão: Considerando que tais diferenças 
podem resultar em alterações no manejo clínico e terapêutico, conclui-se que a utilização alternada desses métodos não é recomendada 
no acompanhamento de pacientes pediátricos, a menos que um fator de correção próprio seja determinado e adotado a fim de minimizar 
diferenças metodológicas.

Unitermos: hematócrito; gasometria; pediatria; laboratórios; pacientes.
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INTRODUÇÃO

A revolução tecnológica trouxe grandes mudanças aos 
laboratórios de análises clínicas, permitindo, além da quantificação 
de uma infinidade de analitos, uma maior preocupação com a 
qualidade dos resultados e com o impacto de suas interpretações 
na adoção de condutas clínicas e no atendimento ao paciente(1). 

Os valores de hematócrito (Ht) e hemoglobina (Hb) são 
rotineiramente utilizados em hospitais no acompanhamento da 
evolução do quadro de saúde do paciente, embasando o manejo 
clínico e terapêutico(2). Esses valores podem ser obtidos por meio 
dos exames laboratoriais de gasometria e hemograma, embora 
a literatura científica sobre a equivalência entre esses resultados 
e a confiabilidade dos analisadores de gases sanguíneos seja 
controversa(3 ,4). 

Analisadores de gases permitem obter resultados em poucos 
minutos, acelerando o processo de tomada de decisões e viabilizando 
a adoção de condutas clínicas rápidas, sobremaneira importantes 
em casos de atendimento a pacientes em risco de morte e em 
situações emergenciais. Entretanto, sua utilização na dosagem de 
Ht e Hb de forma concomitante aos analisadores hematológicos 
é questionável(3). Além disso, mesmo que sejam utilizados como 
resultados equivalentes, analisadores hematológicos e analisadores 
de gases de sangue divergem significativamente em suas 
metodologias, tipo de amostra e anticoagulante utilizado(4, 5).

Apesar de haver diversos estudos avaliando a confiabilidade 
dos resultados de gasometria para os valores de Ht e Hb, com 

conclusões significativamente divergentes(3, 4, 6, 7), a população 
pediátrica não está incluída nessas análises, o que implica uma 
falta de conhecimento sobre a conformidade de resultados entre 
esses dois métodos nessa população específica.

O presente estudo tem como objetivo comparar os resultados 
de Ht e Hb obtidos no hemograma e na gasometria do laboratório 
de análises clínicas de um hospital pediátrico de alta complexidade 
no Brasil, bem como avaliar a correlação entre eles. Este estudo 
possui grande relevância científica à medida que é o primeiro a 
realizar tal análise considerando exclusivamente a população 
pediátrica. Além disso, a interpretação correta de resultados 
constitui um ponto-chave do processo de garantia de qualidade 
do serviço, possibilitando um manejo clínico seguro e eficaz da 
população atendida.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi realizado após obtenção do parecer favorável do 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição, sob o número 
CAAE: 35122620.0.0000.5580; foi baseado nas normas e diretrizes 
para pesquisas envolvendo seres humanos, regulamentada pela 
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 2012). 
Trata-se de um estudo quantitativo, de análise documental 
retrospectiva dos resultados de Hb e Ht obtidos nos exames de 
gasometria e hemograma realizados no laboratório de análises 
clínicas de um hospital exclusivamente pediátrico de alta 
complexidade situado em Curitiba (Paraná, Brasil).

RESUMEN 

Introducción: Los valores de hematocrito (Hto) y hemoglobina (Hb) se utilizan de forma rutinaria en los hospitales para 
monitorizar la evolución del estado de salud del paciente y apoyar el manejo clínico. Ambos pueden medirse mediante pruebas 
de laboratorio de análisis de gasometría y hemograma completo. Sin embargo, la literatura científica sobre la equivalencia 
entre estos resultados es controvertida. Objetivos: El presente estudio tuvo como objetivo comparar los resultados de Hto y Hb 
obtenidos mediante hemograma y gasometría en el laboratorio de análisis clínicos de un hospital pediátrico de alta complejidad 
en Brasil, así como evaluar la correlación entre ellos. Material y métodos: Se recogieron los resultados de 2.263 pacientes con 
edades comprendidas entre 0 y 18 años, a los que se les realizó concomitante hemograma y gasometría dentro de seis meses. 
Para los cálculos estadísticos, los pacientes se dividieron en: niños menores de 30 días; entre 31-180 días; 180 días-2 años; y 2-18 
años de edad. Resultados: Los resultados revelaron una diferencia entre los resultados de Hto y Hb obtenidos por los diferentes 
equipos. Aunque se ha demostrado una fuerte correlación positiva entre estos resultados en la mayoría de los grupos de edad, 
los niños mayores de 2 años solo obtuvieron una correlación moderada para los niveles de Hb. Conclusión: Considerando que 
tales diferencias pueden resultar en cambios en el manejo clínico y terapéutico, se concluye que no se recomienda el uso alterno 
de estos métodos en el seguimiento de pacientes pediátricos a menos que se determine y adopte un factor de corrección adecuado 
para minimizar las diferencias metodológicas.

Palabras clave: hematocrito; gasometría; pediatría; laboratorios; paciente.
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Atualmente, o hospital possui 390 leitos para internação e 
quatro unidades de terapia intensiva (UTI), além de serviços de 
pronto-atendimento e ambulatórios de diversas especialidades que 
resultam em uma alta demanda de exames laboratoriais. No ano de 
2019, o laboratório realizou 836.510 exames e prestou atendimento 
a um total de 110.239 pacientes; destes, 61,67% eram destinados a 
pacientes provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Coleta de dados e critérios de elegibilidade 

Foram triados dados de todos os pacientes com idade entre 0 
e 18 anos que realizaram hemograma e gasometria entre janeiro 
e junho de 2020. Os resultados foram obtidos a partir de consulta 
ao sistema de gerenciamento de exames do laboratório de análises 
clínicas do hospital de estudo.  Foram incluídos nas análises 
indivíduos que tiveram suas amostras coletadas ao mesmo tempo 
e com o mesmo número de protocolo para ambos os exames. 
Resultados laboratoriais recorrentes de um único paciente foram 
excluídos, mantendo-se apenas o primeiro exame de cada criança. 
Também foram excluídos resultados de Hb < 6 e > 20 e de Ht < 
21 e > 60 detectados em pelo menos um dos equipamentos, sendo 
esses valores definidos pelo laboratório como “resultados críticos”.

 
Protocolos e análises laboratoriais

Amostras de sangue arterial ou venoso para gasometria 
foram obtidas em seringas heparinizadas, prontas para uso 
(seringa para Gasometria BD A-line 3 ml – aspiração 1,6 ml – 
Ref. 365060) e medidas no analisador de gases GEM Premier 
3500 (Instrumentation Laboratory, Bedford, MA, USA). O tempo 
máximo entre coleta e processamento das amostras de gasometria, 
padronizado no laboratório de estudo, é de 15 minutos para 
amostras em temperatura ambiente e uma hora para amostras 
refrigeradas de 2°C a 8°C. Amostras de sangue periférico para 
hemograma foram obtidas em tubo com ácido etilenodiamino 
tetra-acético (EDTA) (S-Monovette® K3 EDTA, 2.6 ml) e 
analisadas no analisador hematológico CELL-DYN Ruby (Abbott 
Laboratories, Diagnostic. Division, Abbott Park,  IL,  USA), dentro 
do prazo máximo de quatro horas entre coleta e análise. Ambos 
os equipamentos são calibrados diariamente, de acordo com 
as instruções do próprio fabricante, e seguem rigorosamente os 
protocolos de controle de qualidade estipulados pelo laboratório.

Análises estatísticas

Uma amostragem probabilística estratificada foi realizada de 
acordo com o mês de coleta e a idade das crianças. A estratificação 
do tempo levou em consideração o total de exames realizados no 
período de janeiro a junho de 2020 e a quantidade relativa de 
exames em cada mês. As idades das crianças foram estratificadas 

em: crianças abaixo de 30 dias; entre 31 dias e 180 dias; entre 180 
dias e 2 anos; e acima de 2 anos. 

A análise dos dados foi realizada por meio dos softwares 
Microsoft Excel 365 e GraphPad Prism v.5.0. 

RESULTADOS

Após aplicação dos critérios de exclusão, de um total de 3.974 
requisições com pedido concomitante de gasometria e hemograma, 
realizadas no período descrito, 2.263 foram analisadas, sendo 152 
(6,72%) de crianças abaixo de 30 dias; 286 (12,64 %) entre 31 dias 
e 180 dias; 104 (4,59 %) entre 180 dias e 2 anos; e 1.721 (76,05%) 
de crianças entre 2 e 18 anos. 

 
Análises de Ht

A Figura 1 apresenta os dados de Ht médio (± desvio padrão) 
dos pacientes separados por faixa etária para cada um dos aparelhos. 

Para pacientes de 0 a 30 dias de idade (Figura 1A), o total de 
pares avaliados foi de 152, com coeficiente de correlação positivo 
(R = 0,9626). Para o aparelho RUBY, os valores são de 40,3% 
(± 8,1%) e para o aparelho GEM, de 40,8% (± 8,4%). Após 
avaliação dos dois grupos pelo teste t de Student pareado, os 
resultados mostraram diferença estatística (p < 0,05) entre 
os grupos, demonstrando que os resultados apontados pelos 
aparelhos são estatisticamente diferentes [t = 2,694; degree of 
Freedom (dF) = 151]. 
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FIGURA 1 – Análise dos resultados de Ht dos pacientes por faixa etária 

Ht: hematócrito.
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FIGURA 3 – Análise dos resultados de Hb dos pacientes por faixa etária 

Hb: hemoglobina.
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Para pacientes de 31 a 180 dias de idade (Figura 1B), o total de 
pares avaliados foi de 286, com coeficiente de correlação positivo 
(R = 0,9163). Para o aparelho RUBY, os valores são de 32,1% 
(± 5,8%) e para o aparelho GEM, de 32,1% (± 6,6%). Para 
pacientes de 180 dias a 2 anos de idade (Figura 1C), o total de 
pares avaliados foi de 104, com coeficiente de correlação positivo 
(R = 0,9187). Para o aparelho RUBY, os valores são de 34,7% 
(± 4,9%) e para o aparelho GEM, de 34,7% (± 5,2%). Após 
avaliação dos dois grupos pelo teste t de Student pareado, os 
resultados não demonstraram diferença estatística (p > 0,05) 
entre os grupos, demonstrando que os resultados apontados pelos 
aparelhos não são estatisticamente diferentes para as faixas etárias 
de 31 a 180 dias (t = 0,134; dF = 285) e 180 dias a 2 anos (t = 
0,032; dF = 103).

Para pacientes acima de 2 anos de idade (Figura 1D), o total de 
pares avaliados foi de 1.721, com coeficiente de correlação positivo 
(R = 0,9187). Para o aparelho RUBY, os valores são de 36,4% 
(± 5,7%) e para o aparelho GEM, de 37,4% (± 6,4%). Após 
avaliação dos dois grupos pelo teste t de Student pareado, os 
resultados demonstraram diferença estatística (p < 0,05) entre os 
grupos, mostrando que os resultados apontados pelos aparelhos 
são estatisticamente diferentes (t = 14,79; dF = 1720).

Os dados de Ht médio (± desvio padrão) dos pacientes nas 
diferentes faixas etárias, apresentados anteriormente nos aparelhos 
RUBY e GEM, são mostrados na Figura 2. Após avaliação de todos 
os grupos em análise de variância de uma via (Anova) com pós- 
-teste de comparação múltipla de Newman-Keuls, os resultados 
demonstraram diferença estatística (p < 0,05) entre todos os 
grupos estudados (RUBY: teste F = 73,3; dF = 2262; GEM: teste F = 
74,8; dF = 2262). 

Análises de Hb

A Figura 3 apresenta os dados de Hb média (± desvio padrão) 
dos pacientes por faixa etária para cada um dos aparelhos. 

Para pacientes de 0 a 30 dias de idade (Figura 3A), o total de 
pares avaliados foi de 152, com coeficiente de correlação positivo 
(R = 0,9117). Para o aparelho RUBY, os valores são de 14,1% 
(± 2,7%) e para o aparelho GEM, de 13,4% (± 2,8%). Para 
pacientes de 31 a 180 dias de idade (Figura 3B), o total de pares 
avaliados foi de 286, com coeficiente de correlação positivo (R = 
0,8936). Para o aparelho RUBY, os valores são de 11% (± 1,9%) e 
para o aparelho GEM, de 10,6% (± 2,1%). Para pacientes acima 
de 2 anos de idade (Figura 3D), o total de pares avaliados foi de 
1.721, com coeficiente de correlação positivo (R = 0,6172). Para o 
aparelho RUBY, os valores são de 12,2% (± 1,9%) e para o aparelho 
GEM, de 12,4% (± 3%). Após avaliação dos dois grupos pelo teste 
t de Student pareado, os resultados demonstraram diferença 

estatística (p < 0,05) entre os grupos, mostrando que os resultados 
apontados pelos aparelhos são estatisticamente diferentes para 
essas faixas etárias (t = 7,172; dF = 151; t = 6,598; dF = 285 e t = 
3,759; dF = 1,720, respectivamente). 

Para pacientes de 180 dias a 2 anos de idade (Figura 3C), o total 
de pares avaliados foi de 104, com coeficiente de correlação positivo 
(R = 0,8968). Para o aparelho RUBY, os valores são de 11,6% 
(± 1,6%) e para o aparelho GEM, de 11,4% (± 1,7%). Após avaliação 
dos dois grupos pelo teste t de Student pareado, os resultados não 
apresentaram diferença estatística (p > 0,05) entre os grupos, 
demonstrando que os resultados apontados pelos aparelhos não são 
estatisticamente diferentes (t = 1,724; dF = 103).

Os dados de Hb média (± desvio padrão) dos pacientes nas 
diferentes faixas etárias, apresentados anteriormente nos aparelhos 
RUBY e GEM, são demonstrados na Figura 4. Após avaliação de 
todos os grupos pelo Anova com pós-teste de comparação múltipla 
de Newman-Keuls, os resultados demonstraram diferença 

FIGURA 2 – Análise de Ht para os aparelhos RUBY (A) e GEM (B) em cada faixa etária

Ht: hematócrito.
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estatística (p < 0,05) entre todos os grupos estudados (RUBY: F = 
81,2; dF = 2262; GEM: F = 42,6; dF = 2262). 

Análise comparativa entre os dois exames 

A Figura 5 apresenta a correlação dos dados de Ht (A) 
e Hb (B) de cada paciente realizada no aparelho RUBY e sua 
interpolação com o aparelho GEM. 

A partir da análise de regressão linear entre os dados de Ht, 
percebe-se que esta é positiva (r2 = 0,85). Considerando que existe 
diferença estatística entre os resultados dos aparelhos detalhados 
anteriormente, foi calculada a equação que relaciona os dois 
resultados, sendo: y = 1,033x (± 0,009) – 0,4319 (± 0,3324). 
Assim, dado que y corresponde ao valor de Ht do aparelho GEM 
(G) e x ao valor de hematócrito do aparelho RUBY (R), pode-se 
estabelecer a seguinte equação:

G = 1,033 × R – 0,4319.

A partir da análise de regressão linear entre os dados de Hb, 
percebe-se que esta também é positiva (r2 = 0,8). Da mesma 
forma, foi calculada a equação que relaciona os dois resultados, 
sendo: y = 0,9688x (± 0,010) + 0,4026 (± 0,1238). Dado que y 
corresponde ao valor de Hb do aparelho GEM (G) e x ao valor de 
Hb do aparelho RUBY (R), pode-se estabelecer a seguinte equação:

G = 0,9688 × R + 0,4026.

Com base nos resultados, pode-se inferir que existe diferença 
entre os dois aparelhos. A partir das equações dadas, demonstra-se 
a seguir quais seriam os valores de Hb e Ht no aparelho GEM, 
quando são dados os valores em RUBY. Para efeitos de cálculo, 
foram utilizados intervalos compreendidos entre os valores 
de referência de cada um dos exames. A análise de desvio de 
linearidade do gráfico de Ht pelo software GraphPad Prism 
demonstrou que existe correlação linear entre os equipamentos 
de 21% a 47% (p > 0,05). Para o gráfico de Hb, a linearidade 
corresponde à faixa de 7 a 18 g/dl (p > 0,05). Considerando os 
valores de referência relacionados na Tabela, considera-se que a 
correlação entre os equipamentos é linear dentro dos parâmetros 
de normalidade do exame.

TABELA – Relação entre os valores de hemátócrito e hemoglobina em todas as 
faixas etárias entre os dois aparelhos

Hemoglobina Hematócrito
RUBY GEM RUBY GEM

8 8,15 35 35,72
9 9,12 36 36,76

10 10,09 37 37,79
11 11,06 38 38,82
12 12,03 39 39,86
13 13,00 40 40,89
14 13,97 41 41,92
15 14,93 42 42,95
16 15,90 43 43,99
17 16,87 44 45,02

DISCUSSÃO

O hemograma é um dos exames laboratoriais mais solicitados 
na rotina de um laboratório clínico. Ele fornece uma avaliação 
rápida e econômica do estado de saúde do paciente(2) e possui 
papel indispensável no diagnóstico de anemias, no controle 
evolutivo de doenças infecciosas e crônicas, em emergências 
médicas, bem como no monitoramento e na capacidade de 
resposta a tratamentos(8). Igualmente importante, a gasometria é 
o exame que analisa os gases presentes no sangue; é muito útil na 
avaliação de distúrbios ácido-base, anormalidades ventilatórias e 
de oxigenação. É utilizada na avaliação de pacientes críticos ou 
pacientes estáveis portadores de doenças respiratórias crônicas, 
especialmente em casos em que é preciso avaliar a necessidade de 
uso de oxigênio suplementar ou de ventilação não invasiva, além 
de ser útil na avaliação da resposta a diversos tipos de intervenções 
terapêuticas, sejam elas farmacológicas ou não(9).

FIGURA 4 –  Análise de Hb para os aparelhos RUBY (A) e GEM (B) em cada faixa etária

Hb: hemoglobina.
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FIGURA 5 –  Relação entre os valores de Ht (A) e Hb (B) em todas as faixas etárias entre 
os dois aparelhos

Ht: hematócrito; Hb: hemoglobina.
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Apesar de se basearem em metodologias diferentes, tanto o 
hemograma quanto a gasometria fornecem medidas de Ht e Hb(6). 
A otimização do tamanho de aparelhos analisadores de gases 
sanguíneos associados a sistemas mais automatizados e de fácil 
manuseio viabilizaram sua utilização como testes point-of-care 
(POC), ou seja, realizados  no próprio local de atendimento ao 
paciente, contribuindo para uma análise mais rápida da amostra, 
a redução de erros pré-analíticos e a agilidade na tomada de 
decisões pelo corpo médico(6, 10).  Mesmo com essas vantagens, 
inúmeros estudos avaliam a reprodutibilidade e a confiabilidade 
desses resultados quando comparados, por exemplo, com 
autoanalisadores hematológicos. A equivalência entre esses 
resultados, em uma população exclusivamente pediátrica, foi o 
foco de investigação dessa pesquisa.

Com base nas análises realizadas neste estudo, pode-se 
inferir que existe diferença entre os resultados de Ht e Hb obtidos 
pelos distintos aparelhos, embora esse resultado não tenha sido 
observado nas faixas etárias de 31-180 dias e de 180 dias-2 anos. 
Entretanto, apesar da diferença, foi demonstrada a existência de 
uma forte correlação positiva entre os resultados de Ht e Hb obtidos 
pelos diferentes aparelhos em todas as faixas etárias, exceto 
para crianças acima de 2 anos, que obtiveram uma correlação 
moderada (R = 0,6172) para os níveis de Hb. A literatura científica 
sobre a concordância entre resultados de Ht e Hb obtidos por meio 
de analisadores de gases sanguíneos e analisadores hematológicos 
no campo da pediatria é limitada. Em neonatos, o monitoramento 
dos níveis de Ht e Hb por meio de analisadores POC de gases 
sanguíneos apresenta claras vantagens. Bebês que necessitam de 
cuidados intensivos neonatais são submetidos a coletas frequentes 
de sangue, o que pode resultar em anemia iatrogênica. O uso do 
analisador de gases sanguíneos demonstrou ser uma ferramenta 
útil no monitoramento do cuidado neonatal à medida que fornece 
uma determinação rápida e confiável da concentração de Hb, 
utilizando um baixo volume de amostra(7).

Altunok et al. (2019)(3) compararam, entre outros parâmetros 
bioquímicos, os resultados de Ht e Hb obtidos na gasometria 
e no hemograma de 31.060 pacientes adultos admitidos no 
pronto-socorro de um hospital universitário de atenção terciária. 
Embora uma forte correlação (> 0,8) entre as medidas obtidas 
nos dois equipamentos tenha sido demonstrada, nenhum dos 
resultados obtidos por analisadores de gases obtiveram limites 
de concordância aceitáveis. Dessa forma, o estudo com o maior 
tamanho amostral de que temos conhecimento demonstrou uma 
baixa confiabilidade dos analisadores de gases, sugerindo que 
resultados anormais sejam confirmados em autoanalisadores 
laboratoriais, mesmo em pacientes críticos, embora, nesses casos, 
seja prudente iniciar o tratamento de acordo com os resultados da 
gasometria até a sua confirmação.

Prakash et al. (2018)(6) analisaram a concordância entre 
o analisador POC de gases sanguíneos e os autoanalisadores 
laboratoriais na medição de Hb e eletrólitos em pacientes 
gravemente enfermos. Os resultados poderiam ser considerados 
intercambiáveis desde que estivessem dentro dos critérios de 
variabilidade das Emendas de Melhoria do Laboratório Clínico 
dos Estados Unidos (US-CLIA) de 1988 e não alterassem o manejo 
clínico quando comparados entre si. Resultados de Hb obtiveram 
baixo limite de concordância e alto viés, podendo resultar, por 
exemplo, em terapia transfusional inadequada. A discrepância de 
resultados entre os dois testes, em relação ao limiar transfusional, 
nesse estudo, demonstrou que a medição de Hb em analisadores 
hematológicos tende a indicar transfusão de sangue 3-4 vezes mais 
frequentes do que quando dosada em gasômetro. Embora uma 
concordância moderada a substancial entre os aparelhos tenha 
sido demonstrada, os autores não recomendam o uso alternado 
dos dois métodos de teste.

Em concordância, Murphy (2020)(11), hematologista e 
chefe do Departamento de Transfusão de Sangue de um grande 
hospital universitário da Irlanda, ilustrou como a medição 
imprecisa de Hb pelo analisador de gases sanguíneos pode levar 
a consequências clínicas adversas graves. Em um caso ocorrido 
em sua instituição, uma medição errônea de Hb (5 g/dl) em 
um paciente em uso de medicação para controle da frequência 
cardíaca, cuja confirmação tardia pelo hemograma revelou 
um resultado correto de Hb (10,9 g/dl), levou à falsa suposição 
de um sangramento importante, resultando em condutas 
clínicas inadequadas, incluindo sua transferência para UTI e 
administração desnecessária de hemoderivados. 

Em contrapartida, ao analisar a confiabilidade dos 
analisadores de gases e os custos provenientes da realização 
simultânea de hemograma e gasometria em pacientes em UTI, 
Triplett et al. (2019)(4) observaram que os dois métodos de medição 
concordaram entre si na maioria das situações clínicas quando 
seus valores estavam dentro ou perto da faixa normal, concluindo 
que a verificação cruzada de resultados de Hb é injustificada e 
gera custos desnecessários, devendo ser reservada para situações 
em que resultados inesperados ou extremos são obtidos em um 
dos métodos de medição.

A precisão e a confiabilidade dos resultados obtidos em 
analisadores de gases podem ser prejudicadas por diversos fatores, 
como aspiração de ar ou formação de bolhas na seringa, hemólise, 
escolha e proporção do anticoagulante, homogeneização e 
transporte da amostra. A hemólise maciça pode contribuir para 
um erro no Ht em aparelhos que medem Ht por condutância, mas 
não em instrumentos que o calculam a partir da concentração de 
Hb, uma vez que a concentração de Hb é geralmente determinada 



7

após a amostra ser hemolisada pelo equipamento(12). Vale lembrar 
que no GEM Premier 3500, analisador de gases utilizado por esse 
estudo, a condutividade do sangue é o método usado para medir 
Ht, sendo a Hb um valor derivado dessa leitura(10). Além disso, o fato 
de a Hb não ser um valor medido no GEM pode ter influenciado na 
moderada correlação encontrada em nosso estudo para os níveis 
de Hb em crianças acima de 2 anos.

Outro potencial interferente na medição de Ht na gasometria 
é a homogeneização da amostra, que deve ser realizada após a 
coleta e antes da análise no equipamento, a fim de garantir a 
dispersão adequada do anticoagulante na amostra e reverter 
qualquer sedimentação de eritrócitos que possa ter ocorrido antes 
da análise. Ademais, um tempo mínimo entre o transporte e a 
análise das amostras deve ser mantido, minimizando alterações 
metabólicas que ocorrem naturalmente na amostra. A alta 
aceleração da amostra ocasionada pelo seu transporte em correios 
pneumáticos também pode interferir nos resultados da gasometria, 
especialmente nas dosagens de pO

2
 e Ht. Essas interferências 

durante o transporte da amostra são minimizadas com a 
utilização de analisadores POC de gases sanguíneos, embora, 
nesse caso, outros interferentes devam ser considerados, como o 
processamento da amostra por profissionais com conhecimentos 
restritos de análises laboratoriais que possivelmente não irão 
aderir tão estritamente aos procedimentos operacionais padrão, 
quanto os trabalhadores de laboratório treinados, especialmente 
durante situações de emergência(11).

Considerando que foram observadas diferenças significativas 
entre os resultados de Ht e Hb obtidos no GEM e no RUBY em 
diversas faixas etárias e que as análises de Anova e regressão linear 
também apontaram diferenças significativas entre esses resultados, 
sugere-se a adoção de fator de correção para Ht e Hb obtidos no 
exame de gasometria, para que eles sejam equivalentes ao obtido 
no exame de hemograma total. A aplicação dessa medida pode 
ser útil em laboratórios que utilizam ambos os testes de maneira 
alternada, desde que cada laboratório calcule seu próprio fator de 
correção com base na análise de sua população. 

Por fim, uma situação que pode ser ressaltada a partir 
das análises realizadas neste estudo é o fato de que, no Ht, 

independentemente da concentração, o valor obtido no valor GEM 
(a partir do RUBY) sempre será maior em qualquer concentração. 
Já no caso dos valores de Hb, observa-se que até a concentração 
de 13 g/dl no aparelho RUBY, os valores para GEM são superiores; 
acima de 13 g/dl no aparelho RUBY, o valor observado no 
aparelho GEM será menor. Outro fator importante observado na 
pesquisa são os valores de Ht, que possuem os maiores valores do 
nascimento até 30 dias de vida, reduzindo de forma significativa 
após esse período. Ao longo da infância, esses números se elevam, 
sem, no entanto, chegar aos valores encontrados ao nascer. 
Resultados semelhantes são demonstrados na literatura(13). A 
observação desses padrões a partir de investigações laboratoriais 
permite conhecer e entender perfis biológicos e variações locais 
da população atendida, contribuindo diretamente para o 
monitoramento preciso de pacientes(14).

Algumas limitações notáveis podem ser apontadas neste 
trabalho, como o fato de ser unicêntrico e examinar dados dos 
pacientes de forma retrospectiva, bem como a escassez de estudos 
em pediatria para comparação de resultados e a ausência de 
controle de fatores como diagnóstico clínico dos pacientes, tempo 
de processamento entre as amostras e tipo de amostra (arterial vs 
venosa). Entretanto, pontos fortes do estudo incluem o tamanho 
da amostra e a análise de todas as faixas etárias entre 0 e 18 anos.  

CONCLUSÃO

A partir das análises realizadas neste estudo, pode-se inferir 
que existe diferença entre os resultados de Ht e Hb obtidos por 
analisadores de gases sanguíneos e analisadores hematológicos. 
Embora uma forte correlação positiva entre esses resultados 
tenha sido demonstrada na maioria das faixas etárias, crianças 
acima de 2 anos obtiveram apenas correlação moderada para os 
níveis de Hb. Considerando que tais diferenças podem resultar 
em alterações no manejo clínico e terapêutico, concluímos que 
a utilização alternada desses métodos não é recomendada no 
acompanhamento de pacientes pediátricos, a menos que um 
fator de correção próprio seja determinado e adotado a fim de 
minimizar diferenças metodológicas. 
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