
Estudo Dirigido aulas 01 a 06 – Hematologia – Prof. Archangelo 

1. Cite os possíveis erros pré-analíticos, na solicitação de um Hemograma num 

laboratório de análises clínicas. 

2. Qual tubo de coleta (cor e anticoagulante) é utilizado para coleta de exames 

destinados a exames hematológicos (hemograma/provas de coagulação)? 

3. O que é analito? 

4. O que é exatidão e precisão em um exame laboratorial ? E Qual a importância 

destas para o controle de qualidade de uma rotina laboratorial ? 

5. O que é sensibilidade e especificidade de um exame laboratorial ? E Qual a 

importância destas para o controle de qualidade de uma rotina laboratorial ? 

6. Como é possível ser feita (produzida) uma amostra controle em um laboratório de 

análises clínicas? E como chegamos ao valor desta? 

7.  Qual o nome do melhor professor, que ministra as  melhores aulas de todas as  

sextas- feiras ,nas matéria de hematologia? 

8. Quais a s regras de rejeição de Westgard ? Explique detalhadamente cada uma 

delas. 

9. O que significa o termo hematopoese? 

10. Defina o que é sangue.E quais os diferentes tipos de células presentes neste tecido 

? 

11. Quais as diferentes funções do sangue? 

12. Qual a diferença entre plasma e soro? 

13. Qual o tempo de vida útil das diferentes células sanguíneas ? 

14. O que são Células tronco hematopoiéticas? 

15. Qual a ontogenia celular que dará origem aos megaloblastos ?  Especifique cada 

período com suas respectivas fases e idade gestacional de cada uma delas. 

16. O que é a hemocaterese ? especifique os diferentes produtos metabólicos da 

degradação (heme/globina/ferro) 

17. Quais as diferentes fases evolutivas da medula óssea (especifique as 

características) e em que idade ocorre tais mudanças medular. 

18. O que é metaplasia mielóide? 

19. O que é eritropoetina (EPO). Qual a homeostasia de seu ciclo fisiológico ? 

20. O que é Eritron e quais os seus departamentos? 

21. Na eritropoese quais são as diferentes células encontradas em cada 

departamento? 

22. Esquematize estas células apontando as suas respectivas características individuais. 

23. Em que departamento ocorre a hemoglobinação e a perda do núcleo? 

24. Quem são os reticulócitos e porque somente os diferenciamos dos eritrócitos os 

visualizando com coloração de azul de crezil brilhante? 

25. Porque os eritrócitos são incapaz de sintetizar hemoglobina? 

26. Qual a função fisiológica das plaquetas? 



27. As plaquetas são originarias de onde ? 

28. Qual a diferença de hemostasia e de homeostasia ? 

29. Quais as duas linhagens hematopoéticas? 

30. Quem são os granulócitos e aguanulócitos? Porque os diferenciamos assim ? Estas 

células derivam de qual linhagem ? 

31. Quais as células de cada departamento da granulopoese ? 

32. O que é departamento marginal ? E qual a sua importância na pseudoneutrofilia? 

33. Quais são as células polimorfonucleares e mononucleares ? 

34. Quais as propriedades e características de um neutrófilo? 

35. Quais enzimas estão presentes nos grânulos dos neutrófilos? 

36. Defina e dê exemplos de neutrofilia e neutropenia. 

37. Quais as propriedades e características de um eosinófilo? 

38. Defina e exemplifique eosinofilia. 

39. Quais as propriedades e características de um basófilo? 

40. Defina e exemplifique uma basofilia. 

41. Quais as propriedades e características de um linfócito? 

42. Identifique os diferentes tipos de linfócitos quanto aos marcadores CD de 

membrana. 

43. Defina e dê exemplos de linfocitose e linfocitopenia. 

44. Quais as propriedades e características de um linfócito? 

45. Quais as propriedades e características de um monócito? 

46. Defina e exemplifique uma monocitose. 

47. Quais as Alterações Leucocitárias nos Processos Agudos ? 

48. Qual a diferença entre: ReaçãoLeucêmica X Reação Leucemóide? 

49. Como é calculado o índice de segmentação de um neutrófilo? 

50. Qual a principal via anaeróbica do metabolismo dos eritrócitos para ganho de 

energia ? 

51. Qual a função da 2,3 DPG (difosfoglicerato) na hemoglobina? 

52. O que significa o termo anisocromia? 

53. O que significa o termo poiquilocitose? 

54. O que significa o termo policromasia? 

55. Como é formada a hemoglobina ? 

56. Quais os diferentes tipos de hemoglobina no adulto e por qual  hemoglobina  a Hb 

fetal é substituída? 

57. O que é hemoglobinopatias? 

58. Qual a importância da eletroforese de Hb? 

59. Qual a importância da 2,3 DPG no que se refere a função da hemoglobina ? 

60. Como é formada a membrana de um eritrócito, e quais as suas características e 

funções? 

61. Qual o significado de anisocitose? 



62. Qual o significado de microcitose e macrocitose e como diferenciá-las d em 

microscopia óptica?  

63. O que são leptócitos eritrocitários ? 

64. O que são os esferócitos eritrocitários? 

65. O que são os eliptócito eritrocitários? 

66. O que são os acantócitos eritrocitários? 

67. O que são os depranócitos eritrocitários? 

68. O que são os estomatócitos eritrocitários? 

69. O que são os dacriócitos eritrocitários? 

70. Como normalmente são conhecido s os equinócitos? E por qual motivo isso podem 

ocorrer ? 

71. Cite quatro tipos diferentes de inclusões eritrocitárias (variações na estrutura do 

eritrócito) e as suas possíveis patologias . 

Este material é destinado a orientação de estudo de nossa matéria, 

(aproximadamente doze questões por aula)  favor não deixar de dar a devida 

importância a todo restante do material apresentado em aula, pois todo conteúdo é 

de fundamental importância para o bom entendimento e acompanhamento de 

nossa matéria, útil não só para este semestre, como também para que no próximo 

(hematologia-clinica) possamos acompanhar sem dificuldades. 

NOTA:  Este estudo dirigido não é obrigatório que o respondam, pois para os alunos 

que tiverem interesse em responde-lo e (entende-lo) com certeza será de 

fundamental valia para a nossa prova. 

Ponho-me a disposição para eventuais dúvidas e correção deste.  

 


