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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
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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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126 ▕ Patologia clínica

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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127▏Camila Valente Alves

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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4.1 CONCEITO

Hemostasia é a suspensão de san-
gramento ou a interrupção do fluxo san-
guíneo através de um vaso e qualquer 
anormalidade nesse sistema pode pro-
vocar hemorragia ou trombose. Divide-
-se em hemostasia primária, secundária 
e terciária.

4.2 HEMOSTASIA PRIMÁRIA

A função primária das plaquetas é 
a manutenção da hemostasia por meio 
da interação com as células endoteliais 
mantendo a integridade vascular. Ade-
são, agregação e liberação plaquetária 
são eventos que podem ocorrer simulta-
neamente ou independentemente, de-
pendendo das condições de estímulos e 
circunstâncias. O transtorno de qualquer 
um destes processos pode levar a desor-
dens hemorrágicas. A adesão é a aderên-
cia das plaquetas no local da lesão. Esta 
adesão plaquetária ao endotélio é efetu-
ada por meio de seus receptores de su-
perfície para o colágeno e Fator de von 
Willebrand que liga a plaqueta ao colá-
geno do subendotélio. A agregação é 
uma resposta básica para a liberação de 
ADP (adenosina difosfato) na presença 
do cálcio e é mediada pelo fibrinogênio 
presente no plasma. A compactação do 
agregado se dá pela contração dos fila-
mentos de actinomiosina presentes no 
citoplasma plaquetário. A reação de li-

beração promove a agregação de agru-
pamentos plaquetários e o acúmulo de 
mais plaquetas e assim uma série de rea-
ções em cadeia para formar uma capa pa-
ra deter a hemorragia.

As plaquetas se aderem ao colágeno 
do subendotélio e liberam aminas vasoa-
tivas (serotonina, catecolaminas, adrena-
lina e outras) que promovem a vasocons-
trição local com liberação de ADP. O vaso 
contrai-se diminuindo o fluxo de sangue 
no local, causando a agregação das pla-
quetas em resposta à liberação de ADP 
na presença dos íons cálcio, formando a 
primeira camada de plaquetas. Estas pla-
quetas agregadas liberam ATP (adenosi-
na trifosfato) que é degradado a ADP por 
ATPase que facilita a maior agregação 
das plaquetas no local da parede do va-
so lesionado, sendo o suficiente para de-
ter a hemorragia. As plaquetas também 
são importantes na coagulação sanguí-
nea por fornecer fosfolipídio plaquetário 
(fator III plaquetário que atua como um 
acelerador dos processos de coagulação) 
e por carrear vários fatores de coagula-
ção em suas superfícies.

Função resumo

• Adesão: é a aderência das plaquetas 
no local da lesão. É efetuada por meio 
de seus receptores de superfície pa-
ra o colágeno e facilitada pelo FvW 
que liga a plaqueta ao colágeno do 
subendotélio.

Resumo prático
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4.3.2 Fatores de coagulação

Fator Nome Local de síntese Via

I Fibrinogênio Fígado Comum

II Protrombina Fígado, macrófagos Comum

III Tromboplastina tecidual
Constituinte de fibroblas-
tos e membrana plasmática 
de células musculares lisas

FT

IV Cálcio Todas

V Proacelerina Fígado, macrófagos Comum

VII Proconvertina Fígado, macrófagos FT

VIII:C Fator anti-hemofílico Fígado Superfície

IX Fator de Christmas Fígado Superfície

X Fator de Stuard - Prower Fígado, macrófagos Comum

XI
Antecedente da
tromboplastina do plas-
ma

Fígado (provavelmente) Superfície

XII Fator de Hageman Fígado (provavelmente) Superfície

XIII Estabilizador da fibrina Fígado (provavelmente) Comum

Precalicreina Fator de Fletcher Fígado (provavelmente) Superfície

Cininogênio 
de alto peso 

molecular
Fator de Fitzgerald Fígado (provavelmente) Superfície

4.3.3 Principais testes para avaliação 
da hemostasia secundária

I. Tempo de coagulação do sangue total:
• Método de Lee-White: Utilizado rara-

mente e é um método insensível 
para triagem de defeitos nas vias 
induzidas pela superfície e comum.

• Tempo de coagulação ativado (TCA): Tes-
te de triagem da coagulação com 
sangue total, para avaliar as vias in-
duzidas pela superfície e comum.

II. Tempo de tromboplastina parcial ati-
vado (TTP, TTPA ou TTPa): Teste de 
triagem da coagulação das vias indu-
zidas pela superfície e comum.

Doenças que podem causar prolongamento da TTP:

a) Deficiências adquiridas de fatores da 
coagulação funcionais da via induzida 
pela superfície ou comum.

• Diminuição na produção (doen-
ça hepática, antagonismo à vita-
mina K).

• Aumento da inativação e do con-
sumo de fator da coagulação (Co-
agulação intravascular dissemina-
da ou localizada).

• Diluição dos fatores de coagulação 
(perda sanguínea maciça aguda 
tratada com transfusão maciça de 
líquidos pobres em plasma).
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