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Plano de Ensino 

DISCIPLINA: Hematologia e Hemostasia    

Curso: Biomedicina 

Período letivo: 2018  Série: 2ª   Obrigatória ( X )   Optativa (      ) 

CH Teórica: 60h CH Prática: 20h CH Total: 80 horas 

Obs:     

 

I - Objetivos 

 Proporcionar ao acadêmico do curso de biomedicina uma base cientifica e técnica para 
contribuir no diagnóstico e triagem durante uma investigação clínica e laboratorial. 
Conhecer a estrutura e a fisiologia das células sanguíneas. Compreender o mecanismo 
da hemostasia e da coagulação sanguínea. Saber as principais técnicas laboratoriais 
utilizadas no laboratório de hematologia e a interpretação de seus resultados.   

II - Ementa 

Conceitos e objetivos da hematologia: origem, destino e função dos componentes do 
sangue. Hematopoese. Caracterização morfológica e funcional das células do sangue 
(eritrócitos, leucócitos e plaquetas). Hemoglobinas. Estudos das anemias carências e 
hereditárias. Doenças linfoproliferativas e mieloproliferativas. Avanços no diagnóstico 
das leucemias agudas e síndromes mielodisplásicas. Conceitos básicos em 
transplantes de medula óssea. Grupos sanguíneos. Hemostasia e coagulação. 
Automação hematológica. 

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 

- Introdução a hematologia: conceitos. 
- Sangue: componentes, funções e hematopoese. 
  . Eritropoese – identificar a sequência de maturação da série eritrocitária 
  . Aula prática: Identificação da anisocitose e poiquilocitose 
  . Eritrograma: Cálculos dos índices hematimétricos.  
- Leucopoese– identificar a sequência de maturação da série leucocitária 
  . Aula prática: Identificação da série branca (leucócitos) 
  . Leucograma: contagem relativa e absoluta 
- Plaquetopoese – identificar a sequência de maturação das plaquetas. 
- Hemograma: fases, finalidades.  

1º BM 

- Anemias: Definição, classificação 
- Anemias Carenciais: An.Ferropriva, An.Megaloblástica e An.Perniciosa 
- Hemoglobinopatias: deficiência qualitativa e quantitativa da molécula de 
hemoglobina (Eletroforese de Hemoglobina) 
  -Talassemias  
  - Anemia Falciforme e traço falciforme 
- Membranopatias: Esferocitose, Eliptocitose e Acantocitose hereditárias. 
- Anemia por Deficiência de G6PD  
- Hemoglobinúria paroxística noturna.   

2º BM 

 - Leucemias: Definição, classificação  
 - Leucemias Agudas: Linfóides e crônicas 
 - Leucemias Crônicas: Linfóides e Crônicas 

3º BM 
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 - Linfomas 
 - Mieloma Múltiplo 
 - Transplante de Medula óssea. 
- Introdução   a hemostasia. 
- Fisiologia da hemostasia  
- Cascata da coagulação 
- Testes laboratoriais da hemostasia e interpretação 
- Aula prática de TS e fibrinogênio 
- Diagnósticos clínicos das doenças hemorrágicas 
- Diagnósticos clínicos das doenças trombóticas   

4º BM 

IV - TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED) 

Roteiro de estudo dirigido de 20 questões sobre eritropoese e leucopoese.    1º BM 

 Roteiro de estudo dirigido de 20 questões sobre as talassemias e anemia falciforme. 
Leitura de textos complementares relacionadas com os tipos de eletroforese de 
hemoglobina realizadas no Brasil.  

2º BM 

Levantamento de dados estatísticos sobre a evolução nos diagnósticos das 
leucemias no Brasil, nos últimos 5 anos.  

3º BM 

 Levantamento de dados estatísticos sobre a evolução casos de hemofilias e seus 
tratamentos, nos últimos 5 anos.  

4º BM 

V - Acessibilidade Pedagógica 

 Uso de recurso áudio visual (Data show) nas aulas teóricas garantindo o acesso ao 
conhecimento utilizando estratégias como as de estruturas textuais onde preparam 
e alertam o estudante em relação ao que e como vai aprender (estimulação 
de conhecimentos e experiências prévias pertinentes), permitindo que ele se 
localize no contexto da aprendizagem apropriada e contextualizando na prática 
no laboratório para melhor aprendizado na identificação da série eritrocitária.  

1º BM 

  Uso de recurso áudio visual (Data show) nas aulas teóricas garantindo o acesso ao 
conhecimento utilizando estratégias coinstrucionais, ou seja, que podem ser 
aplicadas de maneira contínua para indicar aos alunos sobre que pontos, 
conceitos ou ideias devem centrar seus processos de atenção, codificação e 
aprendizagem dos textos apresentado complementando com aulas práticas 
no laboratório de microscopia observando e identificando os leucócitos em 
lâmina   

2º BM 

  Uso de recurso áudio visual (Data show) nas aulas teóricas garantindo o acesso ao 
conhecimento utilizando estratégias como resolução de exercícios em grupo 
seguidos de debates e correção   os quais permitem ao aluno desenvolver uma 
visão sucinta, completa e opinar sobre o material dado, permitindo valorizar 
sua própria aprendizagem    

3º BM 

  Uso de recurso áudio visual (Data show) nas aulas teóricas garantindo o acesso ao 
conhecimento utilizando estratégias como as de estruturas textuais onde preparam 
e alertam o estudante em relação ao que e como vai aprender (estimulação 
de conhecimentos e experiências prévias pertinentes), permitindo que ele se 
localize no contexto da aprendizagem apropriada e contextualizando na prática 

4º BM 
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aulas sobre tipagem sanguínea.  

VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa 

  Realização de eritrogramas e leucogramas para intepretação dos casos normais e 
patológicos.  

1º BM 

  Pesquisa sobre a frequência de hemoglobinopatias em nosso estado, em revistas e 
artigos científicos para aprimoramento intelectual.  

2º BM 

 Levantamento bibliográfico dos casos de hemofilias encontrados no Brasil e seus 
respectivos tratamentos, a serem discutidos em forma de debates em sala de aula.   

3º BM 

 Levantamento bibliográfico sobre doadores de medula óssea (REDOME), e 
apresentação em sala de aula sob a forma de seminários  

4º BM 

VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 

  Aulas teóricas expositivas e dialogadas, aulas práticas no laboratório. Lista 
de exercícios (modelo ENADE e concursos) para realização e correção em 
sala de aula.  

1º BM 

  Aulas expositivas e dialogadas com recurso áudio visual, leituras de artigos 
científicos para realização posterior de questionário e discussão e correção. 
Lista de exercícios (modelo ENADE e concursos)  

2º BM 

  Aulas expositivas com realização de exercícios para discussão e correção 
em sala. Aula prática no laboratório com a realização de relatório no final da 
aula para ser corrigido e discutido   

3º BM 

   Aulas teóricas e realização de seminários sobre temas pesquisados em 
revistas cientificas sobre as técnicas de imunohematologia a serem 
empregadas em laboratório de análises clinicas.  

4º BM 

VIII - Atividades Avaliativas 

 Realização de um atlas sobre a série eritrocitária, leucocitária e plaquetária, 
com sua respectiva morfologia descrita. Síntese das anemias carenciais. 

1º BM 

 Realização de síntese sobre leucemias mielóides e linfoides realizadas em 
artigos científicos. Lista de exercícios (modelo ENADE e concursos).  

2º BM 

 Lista de exercícios (modelo ENADE e concursos). Levantamento 
bibliográficos sobre testes realizados na hemostasia para pacientes com 
tromboflia.   

3º BM 

 Realização de síntese com tema sobre a doença hemolítica em recém-
nascidos. Lesta de exercícios (modelo ENADE e concursos).  

4º BM 

IX - Monitoria 

  Não se enquadra no momento.  

X - Grupo de Iniciação Científica 

 Sem previsão    

XI - Projetos 

Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso. 
Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão 
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Projeto de Extensão Fadap/FAP. 
XII - Temas Obrigatórios 

Educação Ambiental 
Educação em Direitos Humanos  
Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas 

XIII - Bibliografia Básica 

FREITAS, C. F. Imaginologia. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

CHEN, M. Y. M.; POPE, T. L.; OTT, D. J. Radiologia básica. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 

LEE, J. K. T.; SAGEL, S.S.; SANLEY, R. J.; HEIKEN J. P. Tomografia Computadorizada do Corpo 
em Correlação com Ressonância Magnética. 4ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

XIV - Bibliografia Complementar 

LOPES, A.C.; GROTTO, H.Z.W Interpretação Clínica do Hemograma 1ª ed. SÃO PAULO-SP: 
ATHENEU,2013 ISBN 978-85-737-9310-9. 

 PASQUINI, RICARDO et al. Tratado de Hematologia. 1ªed.SÃO PAULO-SP:ATHENEU, 2013. 
899 P., 28X21 CM. ISBN 8538804545 

ZAGO, M.A.; et al.; Hematologia: Fundamentos e prática 2ªed. São Paulo: Editora Atheneu, 
2005 

 

XV - Professor 

  Profa. Me.Lucilene Rossilho Mangerona     

Docente da disciplina 

 


