
HEMATOLOGIA 
CLÍNICA E BANCO 
DE SANGUE

CIÊNCIAS
DA SAÚDE



Tanto a área de hematologia clínica quanto de 
banco de sangue são crescentes e necessitam 
de profissionais habilitados para atuação no 
diagnóstico laboratorial, no acompanhamento 
de patologias hematológicas e nas questões 
inerentes ao banco de sangue – produção, 
sorologia, imuno-hematologia, testes pré e pós-
transfusionais e gestão da qualidade.

Neste curso você terá capacitação para o 
mercado de trabalho, com gestão de processos 
envolvidos nas áreas de Hematologia Clínica, 
Banco de Sangue e qualidade no Banco de 
Sangue.

Nossos diferenciais são a estrutura física e 
laboratorial para as aulas, professores com 
experiência na área e práticas laboratoriais 
integradas, a serem realizadas no Laboratório 
Escola da Universidade Positivo.

OBJETIVOS
DO CURSO



https://drive.google.com/file/d/1FfBFaqREL4zQCvBr4yR6d5aVG55cb8GL/view?usp=sharing


HEMATOLOGIA ERITROCITÁRIA - 40H

Hematologia: conceitos, objetivos e orientação de estudo. Metodologia hematológica clássica 
e atual. Automação hematológica. Hematopoese. Morfologia normal das células sanguíneas.
Anemias: classificação morfológica com base nos valores hematimétricos tradicionais e 
automatizados. Classificação clínica e quadros hematológicos.

INTERPRETAÇÃO DO LEUCOGRAMA - 20H

Interpretação do Leucograma e suas principais alterações.

ALTERAÇÕES NEOPLÁSICAS LEUCOCITÁRIAS - 20H

Hematologia e câncer. Patogenia, etiologia e classificação das neoplasias hematológicas. 
Leucemias crônicas e agudas. Clínica e quadro hematológico. Classificação 
imunohematológica. Alterações hematológicas associadas à outras patologias.

PRÁTICAS EM HEMATOLOGIA CLÍNICA - 20H

Práticas em Hematologia Clínica. Confecção e coloração de lâminas. Automação. Leitura de 
lâminas. Seminário de lâminas. Discussão de casos clínicos.

IMUNOFENOTIPAGEM E CITOGENÉTICA APLICADAS AO DIAGNÓSTICO DAS DOENÇAS 

HEMATOLÓGICAS - 20H

Imunofenotipagem. Hemoglobinas normais e anormais. Estudo e identificação das 
hemoglobinas.

PROGRAMA 
DO CURSO



IMUNOHEMATOLOGIA - 40H

Imunohematologia - Sistema ABO e Rh: biossíntese dos Antígenos, genética e Bioquímica 
- Discrepância ABO. Principais Antígenos, anticorpos e importância transfusional. Principais 
sistemas de grupo sanguíneos: - Kell, Kidd, Duffy, Lewis, Diego, MNS. Outros sistemas de 
grupos sanguíneos. Exames pré e pós-transfusionais.

HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS - 20H

Processamento e fracionamento da bolsa de sangue - Armazenamento e liberação dos 
hemocomponentes para transfusão.

HEMOTERAPIA E CONTROLE DE QUALIDADE - 20H

O doador de sangue: - Captação - Tipos de doadores - Rotina do doador: - Recepção - Triagem 
hematológica - Triagem clínica - Causas de inaptidão definitiva e temporária do doador 
que visa a proteção ao doador e ao receptor. Coleta da bolsa de sangue - Ato da doação - 
Montagem da sala de coleta - Materiais e equipamentos necessários. Controle de qualidade no 
ciclo do sangue.

TRIAGEM PARA DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS POR TRANSFUSÃO - 20H

Laboratório de sorologia. Triagem de doadores para doenças infecciosas.

REAÇÕES TRANSFUSIONAIS, HEMOVIGILÂNCIA E USO RACIONAL DO SANGUE - 20H

Reações transfusionais imediatas e tardias; Hemovigilância; Retrovigilância; utilização racional 
do sangue.

BIOSSEGURANÇA E GESTÃO LABORATORIAL - 20H

Biossegurança no ambiente laboratorial. Manipulação de substâncias químicas e material 
biológico. Métodos de descarte. Legislação em biossegurança. Níveis de biossegurança. 
Planejamento e gestão estratégica de laboratórios.



BIOÉTICA E PROFISSÃO - 20H

Conceito, princípios e fundamentos da Bioética, legislação e critérios de registro de projetos 
de pesquisa em seres humanos. Legislação e critérios de registro de projetos de pesquisa com 
animais.

BIOESTATÍSTICA APLICADO AO LABORATÓRIO CLÍNICO - 20H

Conceitos de bioestatística aplicada à prática laboratorial.

HEMOSTASIA E COAGULAÇÃO - 20H

Hemostasia e coagulação. Métodos de estudo da hemostasia e da coagulação.

TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS - 20H

Aspectos históricos do TCTH. Bases celulares e imunogenéticas no TCTH. Indicações e 
resultados. Histocompatibilidade e imunologia. Fontes de células. Transplantes autólogos, 
alogênicos e singênico. Tratamento de suporte e complicações. Processamento de células. QT 
e RXT. Toxicicidade. Efeito enxerto contra hospedeiro.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE - 20H

Conceito de Saúde. Políticas de Saúde no Brasil. Modelos assistenciais no Brasil Sanitarismo 
Campanhista. Médico Assistencial e Plural. Encontro de Alma-Ata e a Reforma Sanitária. 
Promoção da Saúde, conceito, cartas. Conceitos e organização do SUS. PACS e Saúde da 
Família, história e contextualização. Sistemas de Saúde no mundo e o SUS.



METODOLOGIA

DOCENTES CLIQUE E CONHEÇA

o corpo docente

Na Universidade Positivo, nós acreditamos 
que para uma formação completa, a prática 
precisa ser tão importante quanto a teoria. 
Por isso, os módulos enfatizam a prática, 
formando os alunos para a construção de 
soluções, utilizando a teoria corrente como 
base para a determinação das ações nos 
respectivos projetos.

Aprenda com
TEORIA + PRÁTICA

https://drive.google.com/file/d/1FfBFaqREL4zQCvBr4yR6d5aVG55cb8GL/view?usp=sharing


Fale conosco

Matricule-se

Clique e fale com
nossos especialistas

ou pelo e-mail

Clique e

queroseralunopos@up.edu.br

https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?c__processo=29401PROCESSO_SELETIVO&g=MCJ5NL&_ga=2.177651941.1542592221.1627298093-851644789.1583773516
https://bit.ly/3kZGd17
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