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Apresentação

O livro Preparatório para Residência em Patologia Clínica é o mais organizado 
e completo livro para os Veterinários que desejam ser aprovados nas provas de resi-
dências do Brasil. Fruto de um rigoroso trabalho de seleção de questões de residência 
e elaboração de novos conteúdos, atende a área de Patologia Clínica.

A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos 
ser de fundamental importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos 
mais diversos exames em Medicina Veterinária:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por autores 
especializados. 

2. 100% das questões são de provas passadas de residências.

3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nas 
residências. 

4. Resumos práticos ao final de cada disciplina.

5. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo 
com o seguinte modelo:

Bons Estudos!

Camila Pinheiro
Editor

FÁCIL

INTERMEDIÁRIO

DÍFICIL

Patologia clínica_fim.indd   7 08/08/2019   19:14:47



Patologia clínica_fim.indd   8 08/08/2019   19:14:47



Sumário

1. Legislação do SUS ......................................................................................13
Natale Oliveira de Souza

2. Patologia clínica ......................................................................................125
Camila Valente Alves

Resumo prático .......................................................................................................................135

Referências ............................................................................................................................139

3. Hematologia ...........................................................................................141
Beatriz Teixeira Gomes da Silva

Resumo prático .......................................................................................................................183

Referências ............................................................................................................................189

4. Avaliação da hemostasia e distúrbios da coagulação ..................................191
João Luis Baqui Dias

Resumo prático .......................................................................................................................199

4.1 Conceito ................................................................................................................................................ 199

4.2 Hemostasia primária ............................................................................................................................. 199

4.3 Hemostasia secundária ......................................................................................................................... 200

4.4 Hemostasia terciária ............................................................................................................................. 202

4.5 Desordens congênitas ........................................................................................................................... 203

4.6 Desordens adquiridas ............................................................................................................................ 203

4.7 Drogas .................................................................................................................................................. 203

Referências ............................................................................................................................205

5. Bioquímica..............................................................................................207
Camila Valente Alves

Resumo prático .......................................................................................................................239

5.1 Função Renal ........................................................................................................................................ 239

5.2 Função Hepática.................................................................................................................................... 242

Referências ............................................................................................................................245

Patologia clínica_fim.indd   9 08/08/2019   19:14:48



6. Urinálise .................................................................................................247
João Luis Baqui Dias

Resumo prático .......................................................................................................................263

6.1 Composição........................................................................................................................................... 263

6.2 Conservação e tempo para análise ........................................................................................................ 263

6.3 Método de colheita ............................................................................................................................... 263

6.4 Exame físico da urina ............................................................................................................................ 263

6.5 Exame químico da urina ........................................................................................................................ 264

6.6 Sedimentoscopia .................................................................................................................................. 265

6.7 Urinálise quantitativa ........................................................................................................................... 265

6.8 Urólito................................................................................................................................................... 266

Referências ............................................................................................................................269

7. Análise de fluido ruminal .........................................................................271
João Luis Baqui Dias

Resumo prático .......................................................................................................................277

7.1 Coleta ................................................................................................................................................... 277

7.2 Avaliação física ...................................................................................................................................... 277

7.3 Avaliação química ................................................................................................................................. 278

7.4 Avaliação microbiológica....................................................................................................................... 278

Referências ............................................................................................................................281

8. Citologia .................................................................................................283
João Luis Baqui Dias

Resumo prático .......................................................................................................................293

8.1. Indicações para os vários métodos de coleta da amostra ...................................................................... 293

8.2. Preparação de lâminas ......................................................................................................................... 293

8.3. Colorações citológicas .......................................................................................................................... 294

8.4 Tipos celulares e critérios de malignidade ............................................................................................. 294

8.5 Características citológicas e critérios de malignidade ............................................................................ 295

8.6 Citologia vaginal ................................................................................................................................... 295

8.7 Citologia vaginal durante o ciclo estral canino ....................................................................................... 295

8.8 Citologia vaginal durante o ciclo estral felino ........................................................................................ 296

Referências ............................................................................................................................297

Patologia clínica_fim.indd   10 08/08/2019   19:14:48



11▏

9. Análise de líquor ......................................................................................299
Beatriz Teixeira Gomes da Silva

Resumo prático .......................................................................................................................303

Referências  ............................................................................................................................305

10. Análise de efusões ..................................................................................307
João Luis Baqui Dias

Resumo prático .......................................................................................................................315

10.1 Conceitos e definições ......................................................................................................................... 315

10.2 Características comuns das efusões ..................................................................................................... 315

10.3 Processos patológicos e condições ou distúrbios que produzem efusões .............................................. 316

10.4 Análises selecionadas de efusões pleurais e peritoneais ...................................................................... 316

Referências ............................................................................................................................319

11. Equilíbrio ácido-básico .............................................................................321
João Luis Baqui Dias

11.1 Conceitos ............................................................................................................................................ 325

11.2 Dados de gasometria sanguínea em distúrbios de ácido-base simples ................................................ 325

11.3 Anion gap (hiato aniônico ou intervalo aniônico) ................................................................................ 326

11.4 Excesso de base (EB) ........................................................................................................................... 326

Referências ............................................................................................................................327

12. Parasitologia ..........................................................................................329
João Luis Baqui Dias

Resumo prático .......................................................................................................................335

12.1. Colheita e conservação das amostras  ................................................................................................. 335

12.2 Principais técnicas utilizadas para os exames coproparasitológicos ..................................................... 335

12.3 Principais técnicas para pesquisa de hemoparasitos ............................................................................ 336

12.4 Outras técnicas .................................................................................................................................... 336

12.5 Identificação dos principais endoparasitos .......................................................................................... 336

12.5.2 Principais parasitas de ruminantes ................................................................................................... 337

12.6 Definições importantes quanto ao tipo de parasitos e hospedeiros...................................................... 339

Referências ............................................................................................................................341

13. Questões extras ......................................................................................343
Camila Valente Alves

Referências  ............................................................................................................................347

Patologia clínica_fim.indd   11 08/08/2019   19:14:48



1.1. PROCEDIMENTO DE COLETA, 
PROCESSAMENTO, E ANÁLISE DE AMOSTRAS

01 (SUGEP – UFRPE – 2016) Em rela-
ção ao procedimento de coleta 
de amostras, analise as afirma-

ções a seguir.

1. A contenção adequada do pacien-
te, proporcionando o mínimo de es-
tresse, visa à segurança do animal e 
do clínico, além de possibilitar a ob-
tenção de um resultado hematológi-
co representativo.

2. Após a coleta do volume de sangue 
desejado, deve-se remover a agulha, 
desfazer o garrote e comprimir ma-
nualmente o local da punção, nesta 
sequência.

3. O uso incorreto de anticoagulantes 
não altera a hemólise da amostra.

4. Forte pressão negativa na seringa, de-
mora na coleta, descarga violenta do 
conteúdo da seringa no frasco, calor 
excessivo da seringa e seringa molhada 
são importantes causas de hemólise.

Estão corretas:

 Ⓐ 1, 2, 3 e 4.
 Ⓑ 1 e 2, apenas.
 Ⓒ 2 e 3, apenas.
 Ⓓ 1 e 4, apenas.
 Ⓔ 2, 3 e 4, apenas.

DIFICULDADE   

Dica do autor: Lembrar que os resultados dos 
exames laboratoriais dependem de 3 prin-
cipais fatores: qualidade da amostra, quali-
dade da análise e qualidade das anotações 
dos dados do laboratório e do paciente.
Alternativa A: INCORRETA. Assertiva 1 perfeita. 
O estresse pode levar a uma resposta ex-
citatória, associada à liberação de epine-
frina. Como resposta, tem-se o aumento 
do fluxo sanguíneo que resulta em des-
vio dos leucócitos do compartimento mar-
ginal para o circulatório. No leucograma, 
observa-se aumento, principalmente em 
neutrófilos e linfócitos.1 A opção já não é 
mais válida por causa da segunda asserti-
va. Preconiza-se soltar o garrote assim que 
o sangue começar a fluir. E ao terminar a 
coleta, retirar a agulha e pressionar o lo-
cal da punção.2

Alternativa B: INCORRETA. A alternativa B está 
incorreta pela ela presença da afirmação 2.
Alternativa C: INCORRETA. Além de a segunda 
opção estar errada, a terceira também está, 
uma vez que o uso de anticoagulante em 
volume insuficiente ou o excesso de sangue 
alteram a proporção adequada, podendo 
levar à hemólise e a resultados incorretos.2

Alternativa D: CORRETA. É a resposta da ques-
tão. São diversas causas que desestabili-
zam as paredes das hemácias, podendo 
levar à sua destruição, causando a hemó-
lise da amostra.
Alternativa E: INCORRETA. Apenas a quarta as-
sertiva estaria correta.
RESPOSTA: D

Patologia clínica
Camila Valente Alves 2
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02 (SUGEP – UFRPE – 2016) Em relação 
aos conceitos básicos relativos 
ao sangue e ao processamen-

to de amostras hematológicas, analise as 
afirmações a seguir.

1. Após o sangue ser centrifugado com 
anticoagulante, sua parte líquida é 
composta por plasma e fibrinogênio.

2. O hemograma, um exame muito uti-
lizado na rotina clínica, é sempre con-
siderado diagnóstico definitivo de 
uma doença.

3. O volume sanguíneo normal nas es-
pécies domésticas varia em torno de 
6-10% do peso corpóreo, com grande 
variedade interespécies.

4. Descartadas as alterações ocasio-
nadas por interferência na coleta da 
amostra, os processos patológicos in-
terferem nos resultados de um he-
mograma, sendo que os medicamen-
tos ou condições emocionais dificil-
mente causam alterações nos parâ-
metros hematológicos.

Estão corretas, apenas:

 Ⓐ 1, 2 e 4.
 Ⓑ 1 e 3.
 Ⓒ 2, 3 e 4.
 Ⓓ 2 e 4.
 Ⓔ 1, 2 e 3.

DIFICULDADE   

Dica do autor: Tomar cuidado com as pala-
vras “sempre” e “nunca”.
Alternativa A: INCORRETA. O plasma represen-
ta a parte líquida do sangue não coagula-
do.1 Ou seja, ele contém todos os compos-
tos, como enzimas, minerais, eletrólitos e 
proteínas, inclusive o fibrinogênio, devi-
do ao uso de anticoagulante, que impe-
de a cascata de coagulação.3 A segunda 
informação está errada, pois o hemogra-
ma pode indicar um diagnóstico definiti-

vo; porém, na maioria das vezes, é utiliza-
do como diagnóstico de apoio, contribuin-
do com a confirmação da suspeita clínica.
Alternativa B: CORRETA. Primeira assertiva cor-
reta e a terceira também. Não só nas es-
pécies domésticas, mas na maioria dos 
animais o volume sanguíneo varia na fai-
xa indicada.1

Alternativa C: INCORRETA. Quarta assertiva 
está incorreta. Além de erros de coleta e 
transporte, outras causas não patológi-
cas podem levar a alterações nos hemo-
gramas. Por exemplo, o estresse, que cau-
sa contração esplênica, podendo levar a 
aumento no volume globular, linfocitose 
e neutrofilia sem DNNE. E ainda o uso de 
alguns medicamentos que levam à forma-
ção de corpúsculo de Heinz.1

Alternativa D: INCORRETA. Ambas as asserti-
vas incorretas.
Alternativa E: INCORRETA. Segunda assertiva 
está em desacordo.
RESPOSTA: B

03 (SUGEP – UFRPE – 2016) Para o pro-
cedimento de coleta de amos-
tras hematológicas, analise as 

proposições abaixo.

1. O tubo de tampa roxa contém ácido 
etilenodiaminotetracético (EDTA), um 
anticoagulante que preserva o volu-
me celular e as características mor-
fológicas das células nos esfregaços 
corados.

2. O tubo de tampa cinza, que contém 
o anticoagulante fluoreto de sódio, 
impede a metabolização da glicose 
pelos eritrócitos e inibe enzimas que 
participam da via glicolítica.

3. O tubo de tampa vermelha é utilizado 
para obtenção de soro necessário pa-
ra elaboração de um perfil bioquímico.

4. O tubo de tampa verde contém o an-
ticoagulante heparina, utilizado prin-
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cipalmente para testes bioquímicos 
que requerem sangue total e que po-
dem ser influenciados por outro anti-
coagulante.

Estão corretas, apenas:

 Ⓐ 2 e 4.
 Ⓑ 1, 2 e 3.
 Ⓒ 1 e 2.
 Ⓓ 3 e 4.
 Ⓔ 1, 3 e 4.

DIFICULDADE  

Dica do autor: Sempre grifar na prova os 
conceitos dados para evitar cair em pe-
gadinhas.
Alternativa A: INCORRETA. O fluoreto inibe sim 
as enzimas da via glicolítica, impedindo o 
consumo da glicose, porém ele NÃO é um 
anticoagulante.1 A assertiva 4 está corre-
ta, com a vantagem de não precisar espe-
rar a coagulação completa para separar a 
fração de plasma (lembrar que após a cen-
trifugação obtém-se a fração de plasma, e 
não de soro).
Alternativa B: INCORRETA. Exatamente como 
descrito em estudos.1 Sempre lembrar da 
homogeneização na hora da coleta, per-
mitindo a correta interação do sangue 
com o anticoagulante. Porém, a assertiva 
2 está errada.
Alternativa C: INCORRETA. Pela presença da 
assertiva 2.
Alternativa D: INCORRETA. Opções 3 e 4 cor-
retas. Os tubos com tampa vermelha não 
possuem anticoagulantes, e algumas mar-
cas possuem aceleradores de coágulo e/
ou gel separador do soro.
Alternativa D: CORRETA. É a resposta da ques-
tão, pois, além das assertivas 3 e 4, a op-
ção 1 também está correta.
RESPOSTA: E

04 (SUGEP – UFRPE – 2016) No que se 
refere aos procedimentos ge-
rais para o processamento de 

amostras hematológicas, analise as pro-
posições abaixo.

1. A amostra de sangue destinada ao he-
mograma deve ser analisada dentro 
de até uma hora. Caso não seja anali-
sada nesse período, deve-se preparar 
o esfregaço sanguíneo e, em seguida, 
manter o tubo sob refrigeração.

2. Quando a amostra de sangue é ar-
mazenada em temperatura ambien-
te, ou acima dela, a tumefação celular 
pode causar aumento artificial do vo-
lume corpuscular médio (VCM) e do 
hematócrito.

3. A contaminação tecidual durante a 
venipuntura promove agregação pla-
quetária, reduzindo a quantidade de 
plaquetas quando feita por aparelho 
de contagem celular, mas não altera a 
contagem de leucócitos.

4. O preenchimento incompleto do tubo 
de coleta resulta em excesso de EDTA, 
provocando a crenação osmótica de 
hemácias, que, por sua vez, acarreta 
aumento do volume globular.

Está(ão) correta(s), apenas:

 Ⓐ 1 e 2.
 Ⓑ 1 e 3.
 Ⓒ 2, 3 e 4.
 Ⓓ 3 e 4.
 Ⓔ 1.

DIFICULDADE  

Alternativa A: CORRETA. Assertivas 1 e 2 são 
exatamente como descrito, adicionando-
-se que é importante a refrigeração ade-
quada para manutenção dos componen-
tes celulares e nunca congelar, a fim de se 
evitar lise das células.
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Alternativa B: INCORRETA. Na 3, essa conta-
minação pode levar ao entupimento de 
aparelhos hematológicos e também po-
de causar a falsa diminuição de plaque-
tas. Porém, uma vez que levam à formação 
de microcoágulos, além de diminuírem a 
contagem de plaquetas, podem aprisio-
nar leucócitos, levando a uma contagem 
errada destes também.1

Alternativa C: INCORRETA. Além do erro da 3, 
o que está descrito na assertiva 4 tam-
bém está errado. O preenchimento deve 
seguir o especificado no tubo, pois o ex-
cesso de EDTA leva à falsa diminuição do 
VCM, uma vez que encolhe osmoticamen-
te os eritrócitos.1

Alternativa D: INCORRETA. Ambas estão in-
corretas.
Alternativa E: INCORRETA. Não está completa. 
A assertiva 2 também é verdadeira.
RESPOSTA: A

05 (COREMU – UFCG – 2018) O envio 
de amostras biológicas inade-
quadas ao laboratório implica 

em uma série de consequências, além de 
ocasionar complicações na saúde do ani-
mal devido a uma interpretação incorreta 
de resultados. A confiabilidade no uso do 
laboratório como apoio diagnóstico de-
pende como o material para análise te-
nha sido coletado e conservado adequa-
damente. Diante desse contexto, assinale 
a afirmação correta quanto aos procedi-
mentos técnicos para realização de exa-
mes hematológicos.

 Ⓐ Para a pesquisa de hemoparasitas 
(Babesia spp) recomenda-se coletar a 
amostra de sangue, preferencialmen-
te, da veia cefálica.

 Ⓑ Nos ofídios a quantidade de sangue 
que pode ser extraída é de até 1% do 
peso do animal.

 Ⓒ Mudanças físico-químicas não são ob-
servadas nas amostras de sangue com 

o passar das horas após coleta, tornan-
do-se, portanto, próprias para análise.

 Ⓓ Etileno diaminotetraacetato (EDTA) 
de sódio é o anticoagulante que me-
lhor preserva as células sanguíneas, 
porém interfere com os corantes he-
matológicos.

 Ⓔ O soro sanguíneo é obtido a partir 
de uma amostra de sangue com an-
ticoagulante.

DIFICULDADE   

Alternativa A: INCORRETA. Para a pesquisa 
de hemoparasitas, recomenda-se cole-
tar amostras de sangue periférico, prefe-
rencialmente de pequenos capilares, co-
mo de ponta de orelha e ponta de cauda.4

Alternativa B: CORRETA. De maneira geral, a 
maioria dos répteis tolera a retirada de 
10% do volume sanguíneo total, o que 
corresponde a 1% do peso corporal.1

Alternativa C: INCORRETA. Completamente er-
rada. Com o passar das horas, principal-
mente em amostras sem refrigeração, po-
dem ser vistas alterações como a falta de 
preservação das características morfológi-
cas e a tumefação das hemácias, levando 
ao falso aumento do VCM.1

Alternativa D: INCORRETA. Além de ser o anti-
coagulante que melhor preserva o volume 
celular, ele preserva as características mor-
fológicas em esfregaços corados.1

Alternativa E: INCORRETA. O soro é obtido a 
partir de uma amostra sem o uso de anti-
coagulantes, após a formação e retração 
do coágulo.3

RESPOSTA: B

06 (COREMU – UFCG – 2018) A coleta 
de sangue é um dos procedi-
mentos mais comuns em Pato-

logia Clínica, porém cada etapa pode afe-
tar a qualidade da amostra, desde a con-
dição do paciente, procedimentos para a 
coleta de sangue, tubos de coleta e produ-
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tos utilizados. Sobre tubos de coleta, assi-
nale a alternativa INCORRETA:

 Ⓐ O sistema de tubo de coleta a vácuo é 
o mais utilizado devido a sua facilida-
de e segurança, pois os tubos são pro-
jetados para realizar a coleta, transpor-
te e processamento da amostra.

 Ⓑ O tubo de coleta a vácuo permite tam-
bém coletar a quantidade exata de 
sangue necessária para análise pre-
tendida, pois quando o sangue para 
de fluir para dentro do tubo, o volu-
me correto para a quantidade de adi-
tivo presente foi colhido.

 Ⓒ O tubo com Fluoreto de Sódio e EDTA 
é utilizado apenas na dosagem de gli-
cose, lactato e frutosamina no soro. O 
Fluoreto de Sódio é utilizado como 
inibidor glicolítico e o EDTA como an-
ticoagulante, preservando a morfolo-
gia celular.

 Ⓓ O tubo com ativador de coágulo (síli-
ca) jateado na parede faz com que o 
processo de coagulação da amostra 
seja acelerado. É utilizado para deter-
minação em soro nas áreas de Bioquí-
mica e Sorologia. Ainda pode ser utili-
zado para pesquisa de anticorpos, fe-
notipagem eritrocitária e teste de an-
tiglobulina.

 Ⓔ O EDTA é o anticoagulante recomen-
dado para rotinas de hematologia por 
ser o melhor anticoagulante para a 
preservação da morfologia celular.

DIFICULDADE    

Alternativa A: CORRETA. Os tubos a vácuo ofe-
recem volume exato de aditivo, segurança 
do profissional e facilidade no transporte.1

Alternativa B: CORRETA. Inclusive, deve-se evi-
tar a pressão positiva no tubo.1

 Ⓐ Alternativa C: INCORRETA. O tubo de 
tampa cinza, contendo fluoreto de 
potássio (inibidor glicolítico) e EDTA 

(anticoagulante), é utilizado na dosa-
gem de glicose, lactato e hemoglobi-
na glicada (ou hemoglobina glicosi-
lada). A análise de frutosamina é rea-
lizada do soro.

Alternativa D: CORRETA. Para fenotipagem eri-
trocitária e teste antiglobulina (teste de 
Coombs), é utilizado o sangue total – de 
tubo com EDTA.
Alternativa E: CORRETA. Sim, é o que tem pre-
servação mais consistente do volume ce-
lular, mantendo a morfologia.1

RESPOSTA: C

07 (COPESE – UFPI – 2016) A qualida-
de dos resultados laboratoriais 
deve ser sempre preservada, a 

fim de promover a confiabilidade dos mes-
mos. Para tal, é importante tomar cuidado 
nas seguintes etapas:

 Ⓐ apenas as analíticas.
 Ⓑ apenas as pré-analíticas.
 Ⓒ pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas.
 Ⓓ apenas as pós-analíticas.
 Ⓔ apenas as analíticas e pós-analíticas.

DIFICULDADE   

Dica do autor: Não há como se ter qualida-
de total quando se negligencia uma parte.
Alternativa A: INCORRETA. Você estaria negli-
genciando diversos fatores pré-analíticos, 
como: uma colheita e técnicas apropria-
das ao exame, manuseio, identificação da 
amostra antes do procedimento. E, tam-
bém, os fatores pós-analíticos, como os 
erros de transcrição dos dados.2

Alternativa B: INCORRETA. Além dos erros pré-
-analíticos, aqui são esquecidos os erros 
analíticos, como: a qualidade dos mate-
riais e equipamentos adequados ao exa-
me e à espécie, a qualidade técnica labora-
torial e os programas de controle de qua-
lidade diários.3

Alternativa C: CORRETA. Resposta da questão.
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Alternativa D: INCORRETA. Conforme explica-
do anteriormente.
Alternativa E: INCORRETA. Todas as etapas são 
importantes ao processo.
RESPOSTA: C

08 (COREMU – UFERSA – 2017) A auto-
mação em patologia clínica é 
realidade em muitos laborató-

rios, segundo os quais necessitam dispor 
de um sistema de controle de qualidade e 
manutenções dos equipamentos. Torna-se 
necessário ainda a confecção de procedi-
mentos operacionais padrão (POPs) que 
indique a rotina diária realizada por de-
terminado setor. Neste sentido, para ade-
quada manutenção de equipamentos au-
tomatizados em bioquímica e hematolo-
gia clínicas são recomendados que se uti-
lizem soluções de limpeza que possuam 
um sistema aquoso integrado com agen-
tes tensoativos, estes últimos dispostos 
em pequena proporção volume/volume. 
Desta forma, marque a opção que indica 
o mais apropriado controle de qualidade 
e ainda a função do tensoativo na limpe-
za de equipamentos.

 Ⓐ Controle interno e redução da tensão 
superficial

 Ⓑ Controle externo e aumento da ten-
são superficial

 Ⓒ Calibração de equipamentos e aumen-
to da tensão interfacial

 Ⓓ Controle externo e redução da ten-
são interfacial

 Ⓔ Calibração de equipamentos e redu-
ção da tensão superficial

DIFICULDADE    

Dica do autor: Controle interno: é o controle 
intralaboratorial, por meio da análise diá-
ria de amostras-controle. Tem a finalidade 
de garantir a reprodutibilidade e confiabi-
lidade dos resultados. Preconiza-se docu-
mentar os valores e cada laboratório deve 

estabelecer um sistema próprio de melho-
ria de qualidade.5

Controle externo: é o controle interlabola-
torial, geralmente um programa pago, 
em que o laboratório participante rece-
be amostras de valores desconhecidos a 
ele, que deve processá-las e enviar os da-
dos encontrados ao laboratório contrata-
do. Esse processo visa assegurar a exati-
dão de um resultado dentro da variabili-
dade permitida.5

Tensoativo: qualquer substância que seja ca-
paz de reduzir a tensão superficial ao estar 
dissolvido em água.6

Alternativa A: INCORRETA. A questão cita ma-
nutenção de equipamentos e sistema de 
controle, referindo-se ao controle de qua-
lidade externo.
Alternativa B: INCORRETA. O tensoativo dimi-
nui a tensão superficial.
Alternativa C: INCORRETA. Não há menção de 
calibração nesse caso.
Alternativa D: CORRETA. Resposta da questão. 
Tensão interfacial se relaciona com a ten-
são superficial de dois líquidos distintos 
(como óleo e água).7

Alternativa E: INCORRETA. Não há menção de 
calibração nesse caso.
RESPOSTA: D

09 (COMPROV – UFCG – 2017) Em relação 
a tiras reativas assinale a alterna-
tiva correta.

 Ⓐ São compostas de papel celulose im-
pregnadas com reativos utilizada ape-
nas na análise física da urina.

 Ⓑ As tiras reagentes baseiam-se em me-
todologia de química seca cujos resul-
tados podem ser determinados ape-
nas por equipamentos automatizados.

 Ⓒ As tiras reagentes baseiam-se em me-
todologia de química úmida cujos re-
sultados podem ser determinados vi-
sualmente ou através de instrumen-
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tos semiautomatizados ou automa-
tizados.

 Ⓓ Na análise com tiras reativas deve-se 
homogeneizar bem a amostra e a se-
guir mergulhar por 2 minutos a tira 
reagente na amostra e retirar o exces-
so de urina da mesma.

 Ⓔ A leitura visual é realizada comparan-
do as cores obtidas com a escala-pa-
drão, respeitando o tempo de cada 
reação.

DIFICULDADE  

Dica do autor: As fitas reativas têm base plás-
tica, impregnada com reagentes químicos, 
e promove a análise semiquantitativa das 
substâncias de interesse.
Alternativa A: INCORRETA. O exame físico da 
urina consiste em: volume, cor, aspecto e 
densidade. As fitas reagentes consistem 
no exame químico da urina.3

Alternativa B: INCORRETA. Baseiam-se na me-
todologia de química seca (os quadra-
dos), porém os resultados podem ser de-
terminados visualmente ou por meio de 
instrumentos.1

Alternativa C: INCORRETA. Baseiam-se na me-
todologia de química seca.
Alternativa D: INCORRETA. Homogeneizar a 
amostra e mergulhar a tira reagente pelo 
tempo indicado pelo fabricante. Deixar 
mais ou menos tempo pode levar a falsas 
interpretações.
Alternativa E: CORRETA. Exato, sempre respei-
tar o tempo de cada reação indicada pelo 
fabricante da tira reagente.
RESPOSTA: E

10 (COMPROV – UFCG – 2017) Na deter-
minação da densidade com re-
fratômetro o resultado é 1,040; 

com tira reativa, 1,015. Isso é indicativo de:

 Ⓐ Deterioração das tiras reativas.
 Ⓑ Presença de corante radiográfico.

 Ⓒ Baixo pH da urina.
 Ⓓ Refrigeração da amostra.
 Ⓔ Análise em amostra velha.

DIFICULDADE    

Dica do autor: A tira urinária não é recomen-
dada para estimativa da densidade uriná-
ria de mamíferos domésticos. Prefira os re-
fratômetros.
Alternativa A: INCORRETA. Na deterioração das 
fitas reativas, percebe-se mudança de cor 
generalizada.
Alternativa B: CORRETA. Pode ser observada, 
além do aumento exagerado da densida-
de no refratômetro, a falsa-positividade a 
proteínas na fita reativa.1

Alternativa C: INCORRETA. Ao contrário, em pH 
ácido a fita indica maior densidade.
Alternativa D: INCORRETA. A temperatura exer-
ce efeito contrário sobre a densidade, ou 
seja, em uma amostra refrigerada espera-
-se encontrar menor densidade do que a 
realidade.
Alternativa E: INCORRETA. Estudos indicam 
que a densidade não sofre influência pe-
lo tempo de armazenamento da amostra.1

RESPOSTA: B

11 (COMPROV – UFCG – 2017) Com rela-
ção aos procedimentos técnicos 
básicos para realização de exa-

mes hematológicos é necessário obede-
cer aos padrões de coleta e conservação 
das amostras de sangue. Assinale a alter-
nativa correta.

 Ⓐ Preferencialmente, recomenda-se 
puncionar sangue da veia jugular de 
carnívoros objetivando evitar hemóli-
se e rompimento de vaso sanguíneo.

 Ⓑ Ao enviar material sanguíneo para 
análise hematológica não é neces-
sário a obtenção do histórico clínico 
completo do paciente.
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 Ⓒ Oxalato é o anticoagulante rotineira-
mente utilizado na realização de he-
mogramas.

 Ⓓ Através da sedimentação de uma 
amostra não coagulada de sangue se 
obtém o soro do mesmo.

 Ⓔ Características morfológicas e quanti-
dade de células sanguíneas não se al-
teram quando armazenadas em meio 
ambiente por um período de um dia.

DIFICULDADE  

Alternativa A: CORRETA. A escolha do local de 
punção dependerá do porte do animal, 
da quantidade de sangue desejada, do es-
tresse, entre outros fatores. A veia jugular 
é um dos principais locais indicados, da-
do o calibre da veia e posição, possibili-
tando boa quantidade de sangue de ma-
neira rápida.1

Alternativa B: INCORRETA. Sempre que pos-
sível, enviar o histórico clínico do animal, 
bem como as suspeitas e outros exames 
já realizados.
Alternativa C: INCORRETA. O EDTA (ácido etile-
nodiaminotetracético) é o anticoagulante 
mais utilizado nas rotinas laboratoriais.1

Alternativa D: INCORRETA. O soro é obtido a 
partir de uma amostra sem o uso de an-
ticoagulante, após a formação e retenção 
do coágulo.1

Alternativa E: INCORRETA. Se não utilizado 
dentro de uma hora, recomenda-se pre-
parar uma lâmina de esfregaço sanguí-
neo e refrigerar a amostra. As células con-
tinuam em atividade e podem perder a 
estabilidade da membrana, levando a al-
terações morfológicas e químicas, princi-
palmente no calor.1

RESPOSTA: A

12 (COMPROV – UFCG – 2017) Sobre os 
tubos de coleta, anticoagulan-
tes e seus efeitos, assinale a afir-

mativa correta.

 Ⓐ No tubo seco para obtenção de soro 
sempre é necessária a presença de um 
aditivo para ativação da coagulação.

 Ⓑ No plasma obtido com K3EDTA ocor-
re falso aumento do Potássio sérico.

 Ⓒ No plasma obtido com K3EDTA ocorre 
efeito inibitório sobre a Alanina Ami-
notransferase e Albumina.

 Ⓓ No tubo de plástico com heparina pa-
ra obtenção de plasma ocorre efeito 
anticoagulante por ativar a formação 
da trombina.

 Ⓔ O plasma obtido com Citrato de Sódio 
pode ser utilizado para avaliar os ele-
trólitos (Sódio, Potássio, Cloro e Cálcio).

DIFICULDADE    

Alternativa A: INCORRETA. O soro se forma após 
a ativação da cascata de coagulação, forma-
ção do coágulo e sua retenção. O ativador 
de coágulo apenas acelera esse processo.1

Alternativa B: CORRETA. O K+ do anticoagu-
lante estará no plasma, levando a falsa in-
terpretação da concentração do potássio.3

Alternativa C: INCORRETA. Não há efeito sobre 
a ALT (alanina aminotransferase). Na aná-
lise, pode-se usar soro e plasma com EDTA 
ou Heparina.
Alternativa D: INCORRETA. A trombina é o pon-
to-chave da cascata de coagulação. Justa-
mente o oposto, a heparina atua ativan-
do enzimas antiplaquetárias, inibindo a 
trombina.8

Alternativa E: INCORRETA. De maneira geral, 
os anticoagulantes que se ligam ao Ca2+, 
como é o caso do citrato de sódio e do 
EDTA, não podem ser usados para men-
surar o cálcio.3

RESPOSTA: B
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1.2. BIOSSEGURANÇA

13 (SUGEP – UFRPE – 2016) Em relação 
aos requisitos gerais de biossegu-
rança em laboratório de hematolo-

gia, analise as proposições a seguir.

1. É permitido manter alimentos so-
mente em refrigerador ou armário 
específicos para essa finalidade, em 
área designada para alimentação.

2. É proibido colocar quaisquer mate-
riais na boca, tais como etiquetas, en-
velopes ou selos, sendo somente per-
mitido o uso da boca para pipetagens 
com utilização de pipetas de vidro.

3. O uso de maquiagem, cabelo solto 
e adornos é permitido, uma vez que 
não oferecem risco físico e tampouco 
de contaminação.

4. As superfícies de trabalho devem ser 
desinfetadas somente após algum 
derramamento de material poten-
cialmente perigoso.

Está(ão) correta(s), apenas:

 Ⓐ 2 e 3.
 Ⓑ 2.
 Ⓒ 1 e 3.
 Ⓓ 1.
 Ⓔ 1, 3 e 4.

DIFICULDADE  

Dica do autor: Nessas questões o bom sen-
so ajuda muito.
Assertiva 1: CORRETA. Não se deve beber, co-
mer ou guardar alimentos nos refrigera-
dores da área técnica.6

Assertiva 2: INCORRETA. NUNCA pipetar com a 
boca, sempre utilizar pipetadores e peras.9

Assertiva 3: INCORRETA. O pó de algumas ma-
quiagens pode interferir no resultado de 
alguns exames, além de facilitar a aderên-
cia de micro-organismos à pele. Da mesma 

maneira, o uso de adornos tende a facilitar 
o acúmulo de organismos, além do risco 
de rasgar as luvas de proteção. Os cabelos 
devem estar presos, evitando contato com 
materiais químicos e biológicos, assim co-
mo nenhum EPI deve ser negligenciado.9,10

Assertiva 4: INCORRETA. As superfícies de tra-
balho e arredores devem ser limpas sem-
pre ao final do experimento.9

RESPOSTA: D

14 (SUGEP – UFRPE – 2016) No que se 
refere à divisão das áreas do la-
boratório, de acordo com as nor-

mas de biossegurança, analise as afirma-
ções abaixo.

1. Áreas onde existe o risco aumentado 
de transmissão de infecção, em que 
se realizam procedimentos de risco, 
são nomeadas áreas críticas.

2. Áreas semicríticas são todas aque-
las ocupadas por pacientes com do-
enças infectocontagiosas de baixa 
transmissibilidade e doenças não in-
fecciosas.

3. As áreas não ocupadas por pacien-
tes/clientes são denominadas áreas 
não críticas.

4. Materiais críticos são aqueles que pe-
netram através da pele e mucosas, 
atingindo os tecidos subepiteliais, até 
o sistema vascular, bem como todos 
os tecidos que estejam diretamente 
conectados com este sistema.

Estão corretas:

 Ⓐ 1, 2 e 4, apenas.
 Ⓑ 1, 2 e 3, apenas.
 Ⓒ 3 e 4, apenas.
 Ⓓ 2 e 3, apenas.
 Ⓔ 1, 2, 3 e 4.

DIFICULDADE   
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Dica do autor: É o tipo de questão em que 
uma assertiva ajuda na resposta da outra.
Assertiva 1: CORRETA. As áreas ou setores se 
dividem em: críticas, semicríticas e não 
críticas.9

Assertiva 2: CORRETA. Exatamente o texto de 
classificação semicrítica dos setores.9

Assertiva 3: CORRETA. São exemplos os escri-
tórios, sanitários, depósitos, salas de espe-
ra e sala de visitantes.9

Assertiva 4: CORRETA. Certo. Segundo a classi-
ficação quanto aos artigos médico-hospi-
talares, divididos em materiais ou artigos 
críticos, semicríticos e não críticos.9

RESPOSTA: E

15 (SUGEP – UFRPE – 2016) Os resíduos 
sólidos gerados no laboratório 
devem ser segregados em local 

adequado, de acordo com as normas de 
biossegurança para laboratórios hemato-
lógicos. A esse respeito, analise as propo-
sições abaixo.

1. Para o recolhimento, transporte e 
descarte de materiais perfurocor-
tante, devem ser utilizados recipien-
tes de paredes rígidas, resistentes à 
punctura, preenchidos apenas até 
2/3 de sua capacidade, devendo ser 
descartados selados.

2. Devem existir recipientes individuali-
zados e específicos para resíduos do 
grupo A (químicos), resíduos do gru-
po B (infectantes), resíduos do grupo 
C (radioativos) e resíduos do grupo D 
(comum).

3. O laboratório deve garantir o geren-
ciamento de seus resíduos, desde a 
geração até a disposição final, de for-
ma a atender os requisitos ambien-
tais e de saúde pública, assim como 
as exigências legais.

4. Os materiais e as amostras contamina-
dos, assim como as lâminas e tubos, 
precisam ser descontaminados antes 
de serem descartados, e colocados em 
sacos plásticos à prova de vazamento 
antes de serem autoclavados.

Estão corretas:

 Ⓐ 1 e 2, apenas.
 Ⓑ 1, 3 e 4, apenas.
 Ⓒ 3 e 4, apenas.
 Ⓓ 2 e 4, apenas.
 Ⓔ 1, 2, 3 e 4.

DIFICULDADE   

Assertiva 1: CORRETA. Segundo a ANVISA, os 
materiais perfurocortantes são classifica-
dos como Grupo E, com as características 
citadas acima, porém a normativa fala em 
substituição preenchimento até ¾ da ca-
pacidade OU de acordo com as instruções 
do fabricante.11 Logo, a assertiva pode ser 
dada como correta.
Assertiva 2: INCORRETA. A proposta troca os 
tipos de resíduos dos primeiros grupos. 
O Grupo A refere-se a resíduos com pos-
sível presença de agentes biológicos, que 
por suas características podem apresen-
tar risco de infecção. Já o Grupo B são os 
resíduos contendo produtos químicos.11

Assertiva 3: CORRETA. De acordo com o art. 
3º da Resolução CONAMA nº 358/2005.12

Assertiva 4: CORRETA. Alguns materiais do 
Grupo A (com risco biológico), bem co-
mo os resíduos do grupo E, com contami-
nação biológica, devem ser submetidos a 
tratamento prévio ao descarte.12

RESPOSTA: B

Patologia clínica_fim.indd   134 08/08/2019   19:15:39



1.1. PROCEDIMENTO DE COLETA, PROCESSAMENTO, E ANÁLISE DE AMOSTRAS

Quadro 1. Conceitos gerais de alterações na série leucocitária.

Alterações no Leucograma

Hemograma Exame que avalia as células sanguíneas e elementos do sangue do paciente.

Leucograma É o quadro leucocitário. O conjunto de dados numéricos no perfil de 
leucócitos do sangue 1,2

Leucocitose Aumento de leucócitos no sangue

Leucopenia Diminuição dos leucócitos no sangue

Neutrofilia Aumento de neutrófilos no sangue

Neutropenia Diminuição dos neutrófilos no sangue

Monocitose Aumento de monócitos no sangue

Monocito-
penia Diminuição dos monócitos no sangue

Linfocitose Aumento dos linfócitos no sangue

Linfopenia Diminuição dos linfócitos no sangue

Eosinofilia Aumento dos eosinófilos no sangue

Eosinopenia Diminuição dos eosinófilos no sangue

DNNE Desvio dos neutrófilos à esquerda, ou seja, presença de células jovens 
(mielócitos, metamielócitos, bastonetes e segmentados) na circulação

Fonte: Autoria Própria

Para resultados confiáveis, depende-se 
de qualidade pré-analítica, analítica e pós 
analítica.

Procedimentos corretos iniciam-se 
com coleta e manuseio adequado das 

amostras. Erros iniciais podem compro-
meter todo o restante das análises se-
quenciais. A primeira escolha começa pe-
la escolha dos tubos:

Resumo prático
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Quadro 2. Tipo de tubo de coleta e seu uso

Cor da Tampa Anticoagulante Pós-interação/
Separação Uso

Roxa EDTA (K3 ou K2) Plasma Hematologia

Vermelha Sem anticoagulante Soro Bioquímica / Hormônio / 
Imunologia

Amarela Sem anticoagulante e com 
gel separador Soro Idem ao vermelho, porém 

com gel separador de soro

Verde Heparina Plasma 
heparinizado

Hematologia/ Alguns testes 
bioquímicos

Azul Citrato de sódio Plasma 
citratado

Determinações bioquímicas 
de coagulação

Cinza EDTA e Fluoreto de sódio Plasma 
fluoretado Determinação de glicose

Fonte: Autoria Própria
Obs.: O fluoreto de sódio não é um anticoagulante. Ele inibe as enzimas da via glicolítica, evitando que as células  

metabolizem a glicose. Esses tubos também contêm EDTA.

Plasma X Soro

O plasma é a fração sanguínea líqui-
da no sangue não coagulado; portanto, 
com a presença de um anticoagulante. O 
plasma conterá todas as proteínas, além 
das enzimas e eletrólitos normalmen-
te presentes no sangue. Alguns exames 
bioquímicos não podem ser realizados 
a partir dele devido a interferências dos 
compostos dos anticoagulantes.

O soro é a fração líquida do sangue 
após a coagulação, ou seja, o fibrinogê-
nio transforma-se em fibrina, aprisionan-
do algumas células nesse processo. Por-
tanto, o soro não contém fibrinogênio, 
porém continua com albumina, globuli-
na e as enzimas e eletrólitos.

Outras causas iniciais que podem ge-
rar erros são a contaminação com tecidos, 
demora na coleta ou demora em passar o 
sangue da seringa para o tubo. Todas es-
sas causas resultam em agregação pla-
quetária e/ou formação de microcoágu-
los, contribuindo para a falsa determina-
ção de plaquetas e podendo levar a entu-
pimentos dos aparelhos hematológicos.

Após a coleta, o sangue deve ser ana-
lisado o mais brevemente possível, pois 
as células deterioram rapidamente, prin-
cipalmente se não tiver refrigeração. 
Apesar de o EDTA ser o anticoagulante 
mais utilizado, ainda assim pode ocorrer 
tumefação celular e lise de células, com-
prometendo a leitura, e ainda pode in-
duzir a um aumento artificial do volume 
corpuscular médio.

Para os procedimentos bioquímicos, 
é necessário esperar a formação e a re-
tenção do coágulo, para, aí sim, centrifu-
gar o tubo, separando o soro. Se deixa-
do em contato com os elementos celula-
res, pode-se ter alterações nos resultados 
analisados. O soro pode ainda ser refrige-
rado (e utilizado entre 24 e 48h) ou con-
gelado (por tempo indeterminado, de-
pendendo do analito).

Deve-se ter especial atenção à quali-
dade dos métodos analíticos utilizados. 
Os instrumentos, aparelhos e reagen-
tes devem ser frequentemente testados, 
pois podem acarretar erros analíticos. 
Além disso, é importante manter sempre 
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ativo um programa de controle de quali-
dade do laboratório e padronização das 
técnicas laboratoriais, diminuindo, des-
sa forma, a variação de pessoa a pessoa.

Por fim, na qualidade pós-analítica, 
deve-se manter critérios para evitar er-
ros na transcrição e ter padronização dos 
laudos, obtendo-se clareza e fácil inter-
pretação dos resultados mensurados.
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