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OBJETIVO
O ABNT/CB-036 realizou a primeira pesquisa nacional entre os ESTUDANTES
para conhecer quais são as atuais condições da realização do Exame do
Hemograma e com os dados coletados subsidiar os estudos da sua CE –
Comissão de Estudos que faz a elaboração da norma técnica deste exame.

Para isso o ABNT/CB-036 preparou o formulário da pesquisa utilizando os
recursos de tecnologia da informação e assim possibilitando o acesso com
várias facilidades e segurança.

A pesquisa inclui 08 perguntas que abrangeram os aspectos mais relevantes da
atual realização do Exame do Hemograma no Brasil.



DIVULGAÇÃO

Para alcançar o objetivo pretendido pelo ABNT/CB-036 foi realizada por este Comitê ampla
divulgação em ambiente digital na internet e nas redes sociais.

A pesquisa do ABNT/CB-036 contou com o apoio na divulgação das entidades setoriais como, por
exemplo, SBAC, SBAC-MG, PNCQ, CFF e GMQL.

Foram recebidos pelo ABNT/CB-036 222 respostas.

Para fins da melhoria do sucesso das respostas, a pesquisa nacional do Exame do Hemograma
realizada com ESTUDANTES pelo ABNT/CB-036 não requereu identificação dos participantes.

O número de respostas, 222, é, pelas práticas habituais do setor laboratorial, considerado como “de
muito êxito”.



APRESENTAÇÃO

O ABNT/CB-036 apresenta no formato gráfico os resultados das 222 respostas recebidas pela
primeira pesquisa nacional do Exame do Hemograma entre ESTUDANTES.

Como esta pesquisa do ABNT/CB-036 foi anônima, não foi possível agradecer nominalmente os
participantes, sendo isso feito em geral.

Os dados brutos coletados pelo ABNT/CB-036 referentes as 222 respostas da Pesquisa Nacional do
Exame do Hemograma, estão mantidos em arquivo na Secretaria Técnica do ABNT/CB-036.

O ABNT/CB-036 reitera o agradecimento feito por sua participação e ativa contribuição na
divulgação da “Primeira Pesquisa Nacional do Exame do Hemograma entre estudantes no Brasil”.



RELATÓRIO EXECUTIVO

Os dados descritos neste Relatório Executivo da “Primeira
Pesquisa Nacional do Exame do Hemograma entre ESTUDANTES
no Brasil” são estes:
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1.   Qual o seu DDD ?
222 respostas

















Conclusão

• Após a avaliação dos dados, pode-se concluir que a percepção do
ensino relacionado ao hemograma no Brasil é bastante variada.
Algumas respostas não estão congruentes, como por exemplo a
dificuldade na diferenciação celular e a consulta a materiais de apoio.
Em relação a padronização para liberação de laudo pelo ICSH, menos
da metade dos estudantes relatam ter aprendido sobre, o que é
bastante preocupante. Ainda, alguns estudantes relatam não terem
aprendido sobre a metodologia de análise de lâminas durante as
disciplinas que envolvem o hemograma.



Conclusão

• As respostas apresentadas podem servir de alerta para a qualidade
do ensino em hematologia, podendo ser interessante padronizar o
ensino em hematologia através das Diretrizes Curriculares Nacionais
dos cursos de graduação. Sugere-se também, que a Comissão de
Estudos do ABNT CB36 do Exame do Hemograma considere o
resultado da pesquisa na elaboração da norma técnica.

• Em adicional, outros estudos em relação ao exame do hemograma
podem ser realizadas para melhor elucidar as questões tratadas nesta
pesquisa.


