
                

 

Curso de Pós-Graduação“Lato-Sensu”em HEMATOLOGIA CLINICA,  
LABORATORIAL E BANCO DE SANGUE 

Início: 16 de agosto de 2014  

               Término: 21 de novembro de 2015  

(Sistema Presencial e On-Line) 

O curso terá 16 aulas, sendo dez teóricas e seis práticas. Nas sete aulas teóricas de 
Hematologia  o aluno poderá assisti-las presencialmente ou na forma on-line, enquanto que as 
três aulas  de Banco de Sangue só serão presenciais, com obrigatoriedade de 75% de 
frequência. Nas seis aulas práticas o aluno tem a obrigatoriedade de frequentar 86% das aulas 
(seis aulas). A opção do aluno por assistir as teóricas de hematologia na forma presencial ou 
on-line deverá ser feita mensalmente, mas comunicando com sete dias de antecedência a 
decisão. As aulas dos cursos teóricos serão disponibilizadas em CD para os que optarem por 
presencial ou on-line. As aulas práticas serão disponibilizadas em manuais técnicos.  

 

PROGRAMAÇÃO DO CURSO 

Obs.: P = presencial; O-L = On-Line 

1ª aula - Teórica (P ou O-L) – 16 e 17 de agosto de 2014 

• Apresentação do curso. 

• Componentes do sangue. Hematopoiese. 
• Avaliação laboratorial do eritrograma. 
• Avaliação citológica dos eritrócitos. 
• Classificação laboratorial das anemias em geral. 

2ª aula - Prática (P) – 27 e 28 de setembro de 2014 

• Microscopia de lâminas com eritrócitos alterados em diferentes tipos de anemias – 20 
casos (prática individual). 

• Eletroforese de hemoglobinas (demonstrativa). 
• Teste de fragilidade osmótica (demonstrativa). 
• Microscopia de lâminas, demonstrativa com o professor, destacando a liberação dos 

laudos. 
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3ª aula - Teórica (P ou O-L) – 11 e 12 de outubro de 2014 

• Classificação laboratorial das anemias hipoproliferativas. 

• Eritrograma nas anemias por deficiência de vit. B12 e folatos. 
• Eritrograma nas anemias por deficiência de ferro. 
• Diagnóstico diferencial das anemias microcíticas e hipocrômicas. Metabolismo do 

ferro. 
• Aplasia de medula e suas consequências laboratoriais. 

4ª aula – Prática (P) – 22 e 23 de novembro de 2014 

• Microscopia de lâminas com eritrócitos alterados em diferentes tipos de anemias – 20 
casos (prática individual). 

• Eletroforese de hemoglobinas (prática em grupos). 
• Dosagem de Hb A2 (demonstrativa). 
• Microscopia de reticulócito, corpos de Heinz e precipitados de Hb H, demonstrativa 

com o professor, destacando a liberação de laudos. 

5ª aula – Teórica (P ou O-l) – 20 e 21 de dezembro de 2014 

• Testes específicos utilizados nos diagnósticos de anemias. 

• Situações que interferem nos resultados de exames hematológicos. 
• Hemoglobinopatias – Doença falciforme. 
• Hemoglobinopatias – Talassemias. 
• Anemias hemolíticas adquiridas. 
 

6ª aula – Prática (P) – 24 e 25 de janeiro de 2015 

• Dosagem de metahemoglobina (demonstrativa). 
• Contagem de reticulócito (individual). 
• Pesquisa de corpos de Heinz (individual). 
• Avaliação citológica de 10 casos de anemias, com respostas às perguntas (individual). 
• Microscopia dos 10 casos de avaliação citológica das anemias com o professor. 

7ª aula – Teórica (P ou O-L) – 21 e 22 de fevereiro de 2015 

• Leucogênese, fisiologia leucocitária e valores padrões. 

• Alterações reacionais e hereditárias dos leucócitos (desvio à esquerda, linfócitos 
atípicos, Pelger, etc.). 

• Leucopenia. 
• Imunologia dos leucócitos relacionada com as fisiopatologias de infecções bacterianas 

e virais. 
• Imunofenotipagem de leucócitos. 

 

 



8ª aula – Prática (P) – 21 e 22 de março de 2015 

• Microscopia de lâminas com leucócitos alterados em diferentes situações não-
neoplásicas – 20 casos (prática individual). 

• Microscopia de lâminas com leucócitos alterados, demonstrativa com o professor, 
destacando a liberação de laudos. 

• Microscopia de lâmina de mielogramas normal e alterado, demonstrativo com o 
professor. 

9ª aula – Teórica (P ou L) – 25 e 26 de abril de 2015 

• Leucemias: gênese, classificação, quadro clínico e laboratorial. 

• Citologia das principais leucemias agudas e crônicas. 
• Imunofenotipagem das leucemias com estudos de casos. 
• Diagnóstico laboratorial das principais leucemias a partir da integração de 

hemograma, mielograma, citogenética, imunofenotipagem e biologia molecular. 

10ª aula – Prática (P) – 23 e 24 de maio de 2015 

• Microscopia de lâminas com leucócitos leucêmicos 20 casos (prática individual). 

• Microscopia de lâminas com leucócitos leucêmicos, demonstrativa com o professor, 
destacando a liberação de laudos. 

• Microscopia de lâminas com leucócitos leucêmicos que mostraram dificuldades na 
prática individual, com participação do professor. 

11ª aula – Teórica (P-O-L) – 20 e 21 de junho de 2015 

• Citogenética e biologia molecular das leucemias e linfomas. 

• Linfomas, mielomas e neoplasias mieloproliferativas (Policitemia Vera, 
Trombocitemia Essencial e Mielofibrose). 

• Síndromes mielodisplásicas: classificação, quadro clínico e laboratorial. 
• Casos clínicos relacionados com neoplasias hematológicas. 
 

12ª aula – Prática (P) – 18 e 19 de julho de 2015 

• Eletroforese de proteínas plasmáticas para demonstrações de frações de gama 
globulinas monoclonal e policlonal. 

• Avaliação citológica de 10 casos de alterações leucocitárias não-neoplásicos, com 
respostas às perguntas (individual). 

• Avaliação citológica de 10 casos de alterações leucocitárias neoplásicas, com 
respostas às perguntas (individual). 

 
 

 

 



13ª aula – Teórica (P ou O-L) –22 e 23 de agosto de 2015 

• Plaquetas, origem, funções e anormalidades. 

• Fisiopatologia da coagulação sanguínea. 
• Doenças hemorrágicas (coagulopatias e plaquetopatias). 
• Testes laboratoriais em uso para coagulopatias adquiridas e hereditárias. 

14ª aula – Teórica (P)  19 e 20 de setembro  de 2015 

• Organização de um Banco de Sangue. 

• Normas técnicas que regem um Banco de Sangue. 
• Seleção, Coleta e Triagem  de sangue doado. 
• Hemoderivados e suas aplicações. Criopreservação. 
• Imunohematologia aplicada a Banco de Sangue. 
• Sistema  ABO. 

15ª aula – Teórica (P)  24 e 25 de outubro  de 2015 

• Como atender  às solicitações para prodecimentos hemoterápicos. 

• Aférese e suas aplicações. 

• Biologia molecular apçicada a Banco de Sangue. 

• Imunohematologia dos sistema Rh. 

• Imunohematologia de HLA. 

16ª aula – Teórica (P)  21 de novembro  de 2015 – Encerramento 

• Banco de Sangue para pacientes hemofílicos, falcêmicos e talassêmicos. 

• Banco de Sangue e Transplantes. 

• Banco de Sangue de cordão umbilical. 

• Certificação. 

 

 

 

 


