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Plano de Ensino 

DISCIPLINA:  Hematologia Clínica   

Curso: Biomedicina 

Período letivo: 2018  Série: 3ª   Obrigatória ( X )   Optativa (     ) 

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

Obs:  

 

I - Objetivos 

 Ensinar a citologia hematológica através de aulas teóricas e práticas. Série Vermelha e principais 
alterações hematológicas das hemácias., anemias em geral. Série Branca e principais alterações 
hematológicas dos leucócitos, alterações benignas dos leucócitos e leucemias. O Hemograma 
Completo, realização e interpretação.  
Proporcionar ao acadêmico os mecanismos da hemostasia e coagulação sanguínea, realização 
das principais técnicas laboratoriais de coagulação.  

II - Ementa 

Classificação clínica e estudo dos parâmetros hematológicos das anemias por métodos 
tradicionais e automatizados. Classificação clínica e quadros hematológicos. Patogenia, 
etiologia, classificação, clínica e quadro hematológico das neoplasias hematopoiéticas. 
Estudo e aplicação das técnicas laboratoriais de identificação e quantificação das 
células sanguíneas, fatores plasmáticos e plaquetas e de suas variações fisiológicas e 
patológicas. Alterações hematológicas associadas a outras enfermidades. Medicina 
transfusional. O hemograma, hemossedimentação e coagulação: execução, avaliação 
crítica, interpretação e discussão. 

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 

 1. Hematopoiese, alterações morfológicas das hemácias, índices hematimétricos, 
anemias em geral. 

2. Aulas práticas de Coleta de sangue e confecção de esfregaços, anticoagulantes 
usados em hematológica.  

       2.1. Câmara de Neubauer e contagem de hemácias. 

       2.2. Determinação do hematócrito, dosagem de hemoglobina. 

       3.3.  Contagem de reticulócitos / reconhecimento de precursores da série 
vermelha. 

3. Discussão de casos clínicos (1)  

1º BM 

 1. Índices hematimétricos.  

2. Aulas práticas de Contagem global de leucócitos. 

    2.2. Confecção de esfregaços sanguíneos, contagem diferencial de leucócitos. 

3. O hemograma completo  

2º BM 

1. Automação em hematologia 

2. Leucemias 
3º BM 
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3. Aulas práticas de alterações morfológicas dos leucócitos. 

     3.1.  Estudo de lâminas de linhagem mielóide e linhagem linfoide.   
 1. Hemostasia e coagulação 

2. Aulas práticas de Tempo de sangramento, tempo de coagulação, contagem de 
plaquetas.  

Técnicas para determinação do Tempo de Protrombina (TAP) e Tempo da 
Tromboplastina parcial ativada (TTPA)  

4º BM 

IV - Tempo de Estudo Discente (TED) 

  Elaboração de relatórios das aulas práticas e lista de exercícios sobre  
conteúdo ministrado em aula. Carga horária para a atividade 2 horas.  

1º BM 

 Elaboração de relatórios das aulas práticas e lista de exercícios sobre 
conteúdo ministrado em aula. Carga horária para a atividade 2 horas.   

2º BM 

  Elaboração de relatórios das aulas práticas, lista de exercícios sobre 
conteúdo ministrado em aula e estudos de casos clínicos. Carga horária 
para a atividade 2 horas. Carga horária de estudo 2 horas.  

3º BM 

 Elaboração de relatórios das aulas práticas e lista de exercícios sobre 
conteúdo ministrado em aula e estudos de casos clínicos. Carga horária 
para a atividade 2 horas. Carga horária para o estudo 2 horas.   

4º BM 

V - Acessibilidade Pedagógica 

Estratégias pré-instrucionais que consiste em preparar e alertar o estudante 
em relação ao que e como vai aprender. Para isso as estratégias utilizadas 
serão: a clareza na apresentação dos objetivos e organização prévia do 
material estudado.  

1º BM 

 Estratégias coinstrucionais que consiste em apoiar os conteúdos 
curriculares durante o processo de ensino ou da leitura do texto de ensino. 
As estratégias utilizadas serão: ilustrações e analogias.   

2º BM 

 Estratégias pós-instrucionais que consiste em apresentar depois do 
conteúdo que se há de aprender e permitir ao aluno formar uma visão 
sintética, integradora e inclusive crítica do material. As estratégias utilizadas 
serão: perguntas intercaladas e pistas topográficas discursivas.   

3º BM 

 Elaboração e montagem de contextos relacionados ao assunto das 
matérias estudadas na faculdade. As estratégias utilizadas serão: mapas 
conceituais e redes semânticas e uso de estruturas textuais.     

4º BM 

VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa 

Criação de grupos de estudos para análise de artigos científicos. Criação de 
glossário com nomenclaturas usadas na hematologia      

1º BM 

 Desenvolvimento de atividades práticas no laboratório, com objetivo de 
capacitar os alunos na realização de exames clínicos. Identificação de 
lâminas com as estruturas presentes no esfregaço sanguíneo.     

2º BM 
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 Realização de exames clínicos e diagnóstico de patologia por meio de 
técnicas hematológicas. Estudos de casos.      

3º BM 

  Leitura sobre novas tecnologias empregadas no diagnóstico de doenças 
hematológicas.Estudos de casos raros e específicos.   

4º BM 

VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 

 Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso 
as estratégias utilizadas serão: a) clareza na apresentação dos objetivos, b) 
organização prévia do material e c) mapas conceituais e redes semânticas.     

1º BM 

 Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso 
as estratégias utilizadas serão: a) ilustrações, b) analogias e c) utilização de 
estruturas textuais.   

2º BM 

 Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso 
as estratégias utilizadas serão: a) perguntas intercaladas, b) pistas 
topográficas e discursivas e c) mapas conceituais     

3º BM 

 Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso 
as estratégias utilizadas serão: a) pistas topográficas e discursivas, b) 
mapas conceituais e redes semânticas e c) uso de estruturas textuais.     

4º BM 

VIII - Atividades Avaliativas 

  A partir da aula expositiva/dialogada: realiza-se a construção de conceitos 
partindo de exemplos oferecidos e de situações que os acadêmicos 
experimentam ou conhecem.    

1º BM 

 Além das aulas teóricas, desenvolvimento de atividades práticas em 
laboratório/sala de aula, com utilização e manuseio de equipamentos, com o 
objetivo de introduzir o acadêmico ao ambiente próximo da realidade da 
profissão do biomédico.    

2º BM 

 Realização de atividades práticas em laboratório/sala de aula, com 
utilização e manuseio de equipamentos, com o objetivo de proporcionar 
domínio de manuseio de instrumentos e interpretação de protocolos 
relacionados a biologia molecular      

3º BM 

 Apresentação de “casos clínicos”, onde o acadêmico desenvolverá a 
capacidade de observação e de diagnóstico e apresentará solução para o 
problema apresentado.    

4º BM 

IX - Monitoria 

     

X - Grupo de Iniciação Científica 

     

XI - Projetos 

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

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

XIII - Bibliografia Básica 

LORENZI, T.F. Atlas de Hematologia: Clínica Hematológica Ilustrada. 1ed., Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 

CASTILHO, L.; PELLEGRINO JÚNIOR, J.; REID M. E. Fundamentos de imuno-hematologia. 
1ed. São Paulo: Atheneu, 2015. 

BAIN, B. J. Células sanguíneas: um guia prático. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.  

XIV - Bibliografia Complementar 

 FAILACE, RENATO. Hemograma, manual de interpretação. 5ª ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2009. 298p. 
SOUZA, Maria Helena L; ELIAS, Decio Oliveira. Princípios de  Hematologia e Hemoterapia. 2ª 
ed. Rio de Janeiro: Alfa Rio, 2005 
BAIN, Barbara J. Células sanguíneas: um guia prático. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 
2007. 487 p. 
RAPAPORT, Samuel I. Hematologia: introdução. 2.ed. São Paulo: Roca, 1990. 450 p. 
ROSENFELD, Ricardo. Fundamentos de hemograma: do laboratório à clínica. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 205 p. 
CARVALHO, MG et al. Software: Infoblood.   

XV - Professor 

 Prof. Esp. Fábio Seidinger   

Docente da disciplina 

 


