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DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento do sistema vascular e
hematopoético se inicia em uma fase
precose da vida embrionária e continua no
feto. Tres períodos são descritos por
Wintrobe19: mesoblástico, hepático e
mielóide (Figura 1).

Período mesoblástico
Cerca de 2 a 3 semanas após a fertilização
e implantação do ovo humano, pode-se
observar o aparecimento de grupos de cé-
lulas no mesênquima embrionário. Estes
grupos de células são denominadas ilhotas
sangüíneas e representam os elementos
progenitores dos sistemas vascular e
hematopoético. As células periféricas das
ilhotas sangüíneas formam a parede dos
primeiros vasos sanguíneos e as células
mais centrais originam as células
sangüíneas primitivas denominadas
hemocitoblastos. Ao redor do 22- dia de
gestação encontram-se ilhotas de sangue
semelhantes nos tecidos mesodérmicos do
embrião. Este período de hematopoese
intravascular começa a diminuir por volta
da sexta semana de gestação, desapare-
cendo por completo no fim do terceiro mês
de vida embrionária.
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Período hepático
Este período da hematopoese extravascular
se inicia durante a quinta semana de vida
intra-uterina. Observam-se núcleos de cé-
lulas hematopoéticas nos sinusoides hepá-
ticos. Este órgão é o local principal de he-
matopoese entre o terceiro e quinto mês
de vida fetal e, apesar da presença de cé-
lulas granulocíticas e megacariocíticas, os
elementos precursores da série vermelha
representam 50% das células nucleadas
encontradas no fígado. Sua atividade co-
meça a diminuir depois do quinto mês de
vida fetal, porém continua produzindo cé-
lulas sangüineas durante a primeira sema-
na de vida extra uterina.

Durante o terceiro mês de vida fetal tam-
bém pode ser observada atividade hema-
topoética no baço, timo e gânglios linfáti-
cos. A atividade no baço persiste até a
primeira semana de vida extra-uterina in-
clusive.

Período mielóide
Este período se inicia entre o terceiro e
quarto mês de vida fetal, os espaços me-
dulares começam a aparecer no interior dos
ossos, atingindo maior atividade por volta
do sexto mês de gestação e, no último tri-
mestre, é o principal responsável pela for-
mação de células sangüíneas. A princípio
a celularidade dos espaços medulares é



pequena sendo predominantemente
leucopoética porém ocorre rapidamente
proliferação dos tecidos eritropoéticos e por
volta do sexto mês a medula é totalmente
celular com representação de todas as li-
nhagens celulares. O volume medular do
feto e do recém-nascido é consideravel-
mente menor comparado ao de crianças
maiores e adultos, devido ao fato de que a
maior parte do esqueleto é ainda cartilagi-
nosa, sendo os ossos longos dos membros
proporcionalmente pequenos.
Assim, o volume verdadeiro da medula ós-
sea é mais ou menos igual ao volume total
de células hematopoéticas, desta maneira
a reativação ou persistência de hemato-
poese extra medular, sobretudo nas vísce-
ras abdominais é o único processo pelo
qual o feto ou o recém-nascido podem au-
mentar a produção e a reserva hematopoé-
tica, fato que acontece em casos de eritro-
blastose fetal. A criança maior e o adulto
são capazes de aumentar a produção me-
dular de eritrocitos de seis a oito vezes
quando submetidos a estresse hemolítico
crônico, transformando os espaços ocupa-
dos com gordura e medula amarela em
medula vermelha ativa. Como a medula do
feto e do lactente é totalmente ativa, a pro-
dução medular só pode ser aumentada por
hipertrofia; este aspecto explica porque
lactentes com doenças hemolíticas crôni-
cas a principio são tão anêmicos e a ocor-
rência da eritropoese extramedular estar
relacionada com a idade do indivíduo.

Síntese da Hemoglobinas

Hemoglobina embrionárias
A existência de hemoglobinas embrionári-
as foi descrita por Drescher & Kunzer6

quando eles verificaram que a desnaturação
da hemoglobina pelos álcalis, no feto de
primeiro trimestre, ocupava uma posição
intermediária entre a HbF e a HbA. Em
1959, Halbrecht & cols.10 encontraram uma
hemoglobina dotada de mobilidade
eletroforética menor que a HBF, porém foi
só em 1964 que trabalhos de Huehns &
cois.12 comprovaram a existência no em-
brião humano com idade gestacional infe-
rior a 12 semanas de duas hemoglobinas
embrionárias de migração lenta na

eletroforese além da hemoglobina F. Estas
duas hemoglobinas são conhecidas como
Hb Gower l e Hb Gower 2. Existe tam-
bém outra hemoglobina embrionária cuja
mobilidade eletroforética é igual a da HbA,
denominada de Hb Portland.
As hemoglobinas embrionárias são encon-
tradas exclusivamente durante as primei-
ras 10 a 12 semanas de gestação e são sin-
tetizadas pelos eritroblastos primitivos, nos
centros hematopoéticos do canal onfalo-
mesentérico.
A hemoglobina Gower l é formada por duas
cadeias zeta e duas cadeias Ípsilon, a Hb
Gower 2 é formada por duas cadeias alfa e
duas cadeias ípsilon e a Hb Portland consta
de duas cadeias zeta e duas cadeias gama.

Hemoglobinas fetais
Trabalhos de Wood & Weatherall20 de-
monstraram que durante a vida fetal as
hemoglobinas F e A são sintetizadas na
mesma proporção pelas hemácias prove-
nientes da medula óssea fígado e do baço,
durante todos os estágios da vida intra-
uterina. A origem anatômica do tecido
eritropoético não parece ser específica para
o tipo de hemoglobina sintetizada, fato que
se comprova pela presença simultânea das
hemoglobinas F e A num mesmo eritrocito.
A hemoglobina fetal predomina durante a
vida intra-uterina da oitava semana de ges-
tação até o termo, embora uma pequena
quantidade de HbA também possa ser de-
tectada. A Hb fetal (duas cadeias alfa e duas
gama) difere quimicamente da hemoglobi-
na adulta porque resiste mais a
desnaturação mediante soluções ácidas ou
alcalinas as quais levam a destruição rápi-
da da hemoglobina do adulto. A cadeias
alfa são idênticas às encontradas nas HbA
e A2. As cadeias gama contem 146
aminoácidos; diferem das cadeias beta em
relação a 39 radicais, além de conter o
aminoácido isoleucina que não existe nas
outras cadeias de globina. Existem quatro
genes para cada cadeia gama e há dois
tipos diferentes, denominados gama glicina
e gama alcalina (conforme a existência
destes radicais na posição 136 da cadeia
polipeptídica). A razão gama glicina: gama
alcalina é de 3:1 ao nascimento; este coefi-
ciente diminui no decorrer dos primeiros

meses e aos seis meses a relação é de 2:3,
equiparando-se à relação encontrada na
HbF do adulto normal5-14'16.
A tabela l resume a composição e desen-
volvimento das hemoglobinas.

A característica mais importante da
hemoglobina fetal é sua maior afinidade
pelo oxigênio, muito maior que a da
hemoglobina do adulto. Sobre as mesmas
condições de pH e temperatura a P50 (ín-
dice que mede a afinidade da hemoglobina
pelo oxigênio) da Hb fetal é menor (19-
21mmHg) do que a HbA (27 mmHg), isto
é, uma menor tensão de oxigênio é sufici-
ente para saturar 50% da hemoglobina fetal,
o que lhe confere uma grande importância
fisiológica para a extração de oxigênio do
sangue materno ao nível da placenta.
Esta maior afinidade do sangue fetal pelo
oxigênio do que o sangue materno já foi
observada por Anselmino Hoffmann1 em
1930, fato comprovado por Bauer & cols2

em 1968 observando que a desoxiemoglo-
bina fetal nao possui pelo 2,3 DPG a mes-
ma afinidade que a desoxiemoglobina
adulta, o que faz desviar a curva de
dissociação do oxigênio para a esquerda.
Nos três primeiros meses de vida a P50 do
RN de termo sobe gradualmente e com
aproximadamente quatro a seis meses é
semelhante à do adulto. Com aproximada-
mente oito meses a curva está na realidade
desviada para a direita em relação ao adul-
to possivelmente pelo aumento de ácidos
orgânicos no sangue. As alterações que
ocorrem na posição da curva nos primei-
ros meses de vida não são explicadas por
modificações isoladas no conteúdo de
2,3DPG ou na concentração de HbF ou A
mas sim por ambos os fatores. Os valores
de P50 nos prematuros é menor (Figura 2).



Hemoglobinas no sangue do cordão
umbilical
No sangue do cordão do RN normal há
três hemoglobinas com propriedades
eletroforéticas diferentes (HbF, HbA e
HbA2) (Tabela 2).

Além das três hemoglobinas principais, o
sangue de vários RN normais contêm tra-
ços de uma hemoglobina rápida na eletro-
forese, denominada hemoglobina de Baits,
é um tetrâmero de cadeias gama.
A hemoglobina fetal declina gradualmente nas
primeiras semanas de vida. Há um declínio
mais rápido na concentração de HBF aproxi-
madamente aos dois meses, chegando a níveis
de cerca de 10 a 15% no quarto mês de idade.
Após isto, há declínio gradual até atingir níveis
menores que 2%, ou seja, níveis do adulto no
segundo ano de vida13-14-16.

ERTTROPOESE

As hemácias são as primeiras células sangüí-
neas que aparecem no embrião humano. É
possível distinguir duas linhagens celulares,
ambas derivadas de hemocitoblastos de as-
pectos semelhantes que amadurecem em síti-
os diferentes; intravascular e extravascular. No
início de vida embrionária, os glóbulos ver-
melhos derivam dos eritroblastos primitivos,
que se formam principamente na luz dos va-
sos, chamados por Erlich de megaloblastos.
São células volumosas com citoplasma
poliaomatófilo, núcleo de cromatina fina e
regularmente distribuida; estas células dão
origem a eritrocitos grandes, hiprocrômicos e
de contornos irregulares. Estes desaparecem da
circulação na 12^a 15a semana de vida fetal.
A eritropoese normoblástica começa na
sexta semana de vida intra-uterina e por
volta da 10g semana mais de 90% dos
eritrocitos circulantes pertencem a este tipo
de células; a maturação desta série é seme-
lhante à observada na vida extra-uterina e é
essencialmente extravascular.
Trabalhos científicos demonstram que exis-
te um padrão geral com respeito ás modifi-
cações das células vermelhas5'15'18.
No embrião jovem, o número total de
glóbulos vermelhos, os níveis de hemoglo-
bina e o volume celular total são muito bai-
xos, comparados com os encontrados em

rrecém-nascidos a termo ou no adulto; estes
glóbulos vermelhos são muito grandes,
nucleados e contendo grande quantidade
de hemoglobina. Com o desenvolvimento

do feto, a taxa de células vermelhas, a con-
centração de hemoglobina e o valor do
hematócrito aumentam. O tamanho médio
das células, a hemoglobina corpuscular mé-
dia e a proporção de eritrocitos imaturos
circulantes diminuem; só a concentração de
hemoglobina corpuscular média permanece
relativamente constante.
Por volta da IO1 semana de vida intra-
uterina, o número de glóbulos vermelhos
está entre 500.000 a 1.500.000 por mm3, as
hemácias nucleadas são 5 a 10% do total de
eritrocitos circulantes e a porcentagem de
reticulócitos chega quase a 80%. O nível de
hemoglobina varia entre 6 a 9 g/dl, o
hematócrito entre 20 a 30%.
Por volta da 24E semana de vida intra-uterina,
o número de glóbulos vermelhos já está em
tomo de 3.500.000 mm3, apenas 0,3 a 0,5% das
hemácias em circulação são nucleadas, a por-
centagem de reticulócitos cai para 10% ou
menos. O nível de hemoglobina chega a 14
g/dl com hematócrito de 40%14 (Tabela 3).

Processo de diferenciação eritropoietica
A estrutura básica do sistema eritropoético
é constituida por quatro compartimentos: o
de células pluripotentês, o de células
indiferenciadas comissionadas, o de precur-
sores eritróides diferenciados e o dos
eritrocitos em circulação13>14.
O primeiro compartimento é comum à toda
hematopoese. A medula óssea, o sangue
periférico e o sangue do cordão contém
pequena quantidade de células primitivas,
das quais derivam os glóbulos vermelhos



do sangue. Quando estas células em cultu-
ra estão sobre a ação da eritropoetina, dão
origem a colônias de células produtoras
de hemoglobina, as quais podem ser de-
monstradas em épocas diferentes.
Após cinco a sete dias de cultura obser-
vam-se colônias pequenas, ao redor de 15
a 30 eritrocitos que produzem hemoglobi-
na, derivadas de células precursoras inde-
pendentes da estimulação da eritropoetina,
que são as unidades eritróides formadoras
de colonias (UEFC).
As células precursoras mais primitivas,
identificadas pela formação de colônias
grandes (mais de 40 células formadoras de
Hb) que aparecem depois de duas semanas
de cultura, são as unidades eritróides for-
madoras de rebentos (UEFR). No sangue
do adulto e no sangue de cordão existem
exclusivamente UEFC e na medula óssea
existem UEFC e UEFR, como demonstrado
por Hassan & Cols.11 e Beuzard & Cols.3.
As colonias derivadas das células UEFC
produzem os tipos e as proporções de he-
moglobina adequados à idade do indiví-
duo. Assim, os precursores das UEFC, co-
lhidos de fetos ou de RN, dão origem a
colônias que produzem principalmente
HbF. Os precursores eritróides tipo UEFC
do adulto produzem quase que exclusiva-
mente HbA.

Controle da eritropoese
O ritmo da eritropoese é regulado pelo
transporte de oxigênio aos tecidos o qual
depende tanto da concentração de
oxihemoglobina como do débito cardíaco.
Quando o transporte de oxigênio diminui, a
eritropoese é ativada. Este mecanismo foi
postulado por Paul Bert, em 1978, obser-
vando que pessoas que moravam nos An-
des dependiam da sua capacidade de pro-
duzir uma maior quantidade de hemácias. A
hipótese de existir um agente humoral que
dependesse do nível de p02 tecidual, já
tinha sido postulada no início do século.
Erslev7, em 1953, demonstrou experimen-
talmente esta substância conhecida como
eritropoetina (sialoglico-proteína). Finne8,
em 1968, demontrou que fetos a partir da
32g semana de vida intra-uterina respon-
dem a hipóxia com aumento da produção
de eritropoetina. Esta substância é produ-

zida no fígado no início da gestação pas-
sando a ser produzida pelos rins próximo
ao nascimento. Logo no primeiro dia de
vida, quando a atividade eritropoética está
aumentada, esta substância pode ser de-
monstrada no plasma do RN e seu nível é
maior no RN de termo do que no pré-ter-
mo. Após o primeiro dia de vida, a
eritropoetina diminui e só volta a ser en-
contrada no palsma de 60 a 90 dias de vida
que coincide com a maior atividade
eritropoética desta época14.
Existem também fatores inibidores que
participam da regulação da eritropoese e
parecem depender da quantidade de oxi-
gênio disponível para os tecidos.

Mielopoese
No início da vida fetal os leucocitos já podem
ser observados. São produzidos inicialmente
no saco vitelino e posteriormente, no fígado,
baço, e medula óssea. A medula óssea da
clavícula é a primeira a produzir leucocitos.
Entre a 10a e 20g semana de gestação 30 a
40% das células da medula óssea são
granulócitos. Estes aumentam no decorrer do
último trimestre de vida intra-uterina16'18.

linfopoese
A partir da sétima semana de vida intra-
uterina a linfopoese pode ser observada
no fígado fetal e nos plexos linfáticos; en-
tre a sétima e a décima semana a produ-
ção se faz no interior do timo e nos linfáti-
cos da parede intestinal. Na W- semana de
gestação o fígado e a medula óssea come-
çam a produzir linfócitos. Os linfócitos T
foram descritos a partir da sétima semana
de vida gestacional e os linfócitos B na
oitava semana. Por volta da l6g semana
mais de 90% dos linfócitos apresentam ca-
racterísticas próprias das células T ou B14'16.
Os monócitos aparecem por volta da quar-
ta semana de vida intra-uterina.

Plaquetopoese
Os magacariócitos são observados no saco
vitelino na quinta ou sexta semana de ges-
tação, no fígado são encontradas desde a
quinta semana até o fim da gestação e na
medula óssea a partir do terceiro mês de
vida fetal. Na trigésima semana de vida
intra-uterina, o número de plaquetas no

sangue circulante e sua atividade já corres-
pondem aos encontrados no adulto14.

Valores hematológicos no período
neonatal
Ao nascimento a volemia do RN de termo é
ao redor de 80 ml/kg e a do RN pré-termo é
de 90-100ml/kg. Segundo trabalhos de Vaz
& cois.18 (1973) a volemia do RN de termo
no primeiro dia de vida é de 78,72 + 14,33
ml/kg e após o primeiro mês de vida está
entre 73 a 77 ml/kg.
Ao término da gestação é observado um
aumento dos níveis de hemoglobina, pro-
vavelmente devido a maior necessidade de
oxigênio tecidual e ao nascimento a con-
centração de hemoglobina do sangue de
cordão de RN de termo está ao redor de
13,7 a 20 g/dl, aceitando-se como nível in-
ferior 13,5 g/dl. Os níveis de hemoglobina
aumentam logo após o nascimento, em cer-
ca de 20% do seu valor inicial, devido à
passagem de plasma do espaço intravascular
para o extravascular (fuga do plasma), fato
que ocorre para compensar a sobrecarga
cardíaca que acontece após clampeamento
do cordão umbilical, de maneira mais im-
portante no pré-termo. Por volta do terceiro
dia de vida a hemoglobina começa a dimi-
nuir e na segunda semana de vida atinge os
níveis encontrados ao nascer.
O hematócrito também apresenta um au-
mento dos níveis após o nascimento, no
sangue de cordão seu valor está ao redor
de 52%, no final do primeiro dia 58% e no
fim da primeira semana praticamente atin-
ge níveis só um pouco mais elevados que
os encontrados no cordão (54%)14'18.
O nível de hemoglobina e do hematócrito
ao nascimento é mais baixo no RN pré-ter-
mo do que no termo, estes também apre-
sentam aumento do número de reticulócitos
e de células nucleadas, e quanto menor a
idade gestacional estas diferenças são mais
evidentes. Os RN pequenos para a idade
gestacional apresentam eritrocitos, hemo-
globina e hematócrito mais elevados.
O número de eritrocitos dos RN de termo
estão na faixa de 5.000.000/mm3, este nú-
mero se eleva nas primeiras horas de vida
e na segunda semana de vida é igual aos
níveis encontrados no cordão umbilical.
Os eritrocitos do RN são macrocíticos, seu



diâmetro é de cerca de 8,5 M, este diminui
para 7,5 micra no sexto mês de vida, que é
a dimensão normal do adulto. O volume
corpuscular médio do eritrocito ao nasci-
mento varia de 104 a 118 micra sendo que
o do adulto é de 82 a 92 micra. A hemo-
globina corpuscular média varia de 33,5 a
41,4 pg contrastando com as medidas en-
contradas no adulto de 27 a 31 pg. A con-
centração da hemoglobina corpuscular
média ao nascimento é de 30 a 35% e no
adulto oscila entre 32 e 36%.
Os reticulócitos ao nascimento estão na
faixa de 5,1% e este número se reduz para
menos de 1% no final da primeira semana.
Os RN pré-termo têm sua taxa de reticuló-
citos elevadas em 6 a 10% entre os nasci-
dos com 33 a 36 semanas de gestação. Os
eritrocitos nucleados estão presentes no
sangue de todos os RN no primeiro dia de
vida de cerca de 500/mm3, caem para 2507
mm3 com 48 horas e desaparecem com
quatro dias de vida. Nos RN pré-termo e
de baixo peso este valor é mais elevado
chegando a 1.500/mm3, diminuindo grada-
tivamente no decorrer da primeira sema-
na. Este valor é mais elevado quanto mais
prematura for a criança. Quando os valores

são expressos em relação ao número total
de leucocitos, o porcentual de células
nucleadas do RN de termo é de 7,3 por 100
leucocitos ao nascimento; no RN pré-termo
é de 21 por 100 leucocitos5'14 (Tabelas 4 e 5).
O número total de leucocitos ao nascimen-
to está na faixa de 9.000 a 30.000/mm3 em
crianças de termo e um número inferior
em RN pré-termo. Atingem a faixa de
12.000/mm3 no início da segunda semana
de vida conforme observado por Vaz17 e
Gonzalez 9. Durante os primeiros dias de
vida existe neutrofilia (60%) com desvio à
esquerda (20 a 40% de bastonetes) sendo
que no primeiro dia de vida podem ser
observadas formas jovens. Nos RN pré-ter-
mo este fato é mais freqüente.
O aumento do número de linfócitos com
predomínio na série branca ocorre já no
quinto dia de vida, e um pouco mais tardi-
amente nos RN pré-termo.
Os monócitos estão na faixa de 10% no
decorrer da primeira semana.
O número de eosinófilos ao nascimento
varia na faixa de 200 a 800/mm3, com valor
médio de 250/mm3 correspondendo a 2%,
do total, aumentam até o final da primeira
semana e diminuem posteriormente. Nos

RN pré-termo este número é menor ao
nascimento, elevando-se com o passar dos
dias, chegando até 1.500/mm3 na quarta
semana devida.
O número de plaquetas ao nascimento varia
entre 150.000 e 300.000/mm3; após a primei-
ra semana, o valor médio encontrado é de
200.000/mm3. No RN pré-termo as plaquetas
estão ao redor de 200.000/mm3 desde o nas-
cimento. Assim, em crianças normais, cifras
abaixo de 150.000 são sugestivos de
plaquetopenia seja qual for a idade
gestacional. O número de plaquetas aumen-
ta para 300.000 a 400.000/mm3 por volta do
fim do primeiro mês de vida tanto no RN de
termo quanto no pré-termo (Tabela 6).
A medula óssea ao nascimento está com
todos os espaços medulares funcionantes,
esta celularidade diminui na primeira se-
mana, para atingir o funcionamento do
adulto por volta da 12g semana de vida.
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