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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 significa o termo hematopoese? 

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

 
5. Quais as diferentes funções do sangue?  

 
6. Qual a diferença entre plasma e soro?  

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

 
8. O que são Células tronco hematopoiéticas?  

 
9. Qual a ontogenia celular que dará origem aos megaloblastos ?  

 
10. O que é a hemocaterese ?  

 
11. O que é metaplasia mielóide?  

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

 
13. Na eritropoese quais são as diferentes células encontradas em cada departamento? 

 
14. Esquematize estas células apontando as suas respectivas características morfológicas e 

de coloração individuais.  
 

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

16. Quem são os reticulócitos e porque somente os diferenciamos dos eritrócitos os 
visualizando com coloração de azul de crezil brilhante? 

 
17. Porque os eritrócitos são incapaz de sintetizar hemoglobina?  

 
18. Quais as duas linhagens hematopoéticas?  

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

células derivam de qual linhagem ?  
 

20. Quais as células de cada departamento da granulopoese ? 
 

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

22. Quais são as células polimorfonucleares e mononucleares ?  
 



23. Defina e dê exemplos de neutrofilia e neutropenia. 
 

24. Defina e exemplifique eosinofilia. 
 

25. Defina e exemplifique uma basofilia.  
 

26. Defina e dê exemplos de linfocitose e linfocitopenia.  
 

27. Defina e exemplifique uma monocitose.  
 

28. O que significa o termo anisocromia? 
 

29. O que significa o termo poiquilocitose? 
 

30. O que significa o termo policromasia?  
 

31. Qual o significado de anisocitose?  
 

32. Qual o significado de microcitose e macrocitose e como diferenciá-las d em 
microscopia óptica? 

 
33. O que são leptócitos eritrocitários ? 

 
34. O que são os esferócitos eritrocitários? 

 
35. O que são os eliptócito eritrocitários?  

 
36. O que são os acantócitos eritrocitários?  

 
37. O que são os depranócitos eritrocitários?  

 
38. O que são os estomatócitos eritrocitários?  

 
39. O que são os dacriócitos eritrocitários?  

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

ocorrer ?  
 

41. 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, 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 parao estágio de Hematologia.  


