
Programação do Curso 
 

1ª aula – Teórica e  presença obrigatória (P) 

• Apresentação do curso 

• Sinopse da série vermelha: anemias, eritrócitoses e policitemias 

• Sinopse da série branca: leucocitoses, leucopenias, leucemias e linfomas 

• Sinopse das plaquetas e sistema de coagulação 

 

2ª aula – Teórica (OL)  

• Componentes do sangue. Hematopoiese. 

• Avaliação laboratorial do eritrograma. 

• Avaliação citológica dos eritrócitos. 

• Classificação laboratorial das anemias em geral. 
 

3ª aula -  Prática (P) 

• 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. 
 

4ª aula – Teórica (OL) 
• 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. 

 
5ª aula – Prática (P) 

• 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. 

 

6ª aula – Teórica (OL) 

• Testes específicos utilizados nos diagnósticos de anemias. 

• Situações que interferem nos resultados de exames hematológicos. 

• Hemoglobinopatias – Doença falciforme. 

• Hemoglobinopatias – Talassemias. 

• Anemias hemolíticas adquiridas. 
 

 

 

 

 



7ª aula – Prática (P) 

• 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. 
 

8ª aula – Teórica (OL) 

• 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. 

 

9ª aula – Prática (P) 

• 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. 

 
10ª aula – Teórica (OL) 

• 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. 

 
11ª aula – Prática (P) 

• 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. 

 

12ª aula – Teórica (OL) 

• 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. 
 

 

 

 

 

 



13ª aula – Prática (P) 

• 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). 

 
14ª aula – Teórica e Encerramento – Presença obrigatória 

• Plaquetas, origem, funções e anormalidades. 

• Fisiopatologia da coagulação sanguínea. 

• Doenças hemorrágicas (coagulopatias e plaquetopatias). 

• Testes laboratoriais em uso para coagulopatias adquiridas e hereditárias. 

• Encerramento. 

 


