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RESPOSTAS ESPERADAS 
 

BIOMÉDICO 
 

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas preliminares da 

prova Teórico-Prática com abordagem discursiva. Essas respostas serão utilizadas como referência no 

processo de correção. Serão também consideradas corretas outras respostas que se encaixarem no conjunto 

de ideias que correspondem às expectativas quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento no que 

se refere à competência e/ou habilidades na utilização de conceitos e/ou técnicas específicas. Respostas 

parciais também serão aceitas, contudo, a pontuação a elas atribuída considerará os diferentes níveis de 

acerto, quando for o caso. 

 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

R:  

-Fatores interferentes nas reações de Elisa: 

a) Armazenamento inadequado dos reagentes. 

b) Amostra mal conservada: contaminada, lipêmica, ictérica, hemolisada, submetida a descongelamento ou 

conservada fora dos padrões recomendados pelo fabricante do kit. 

c) Erros técnicos: pipetagem, lavagem incorreta das cubetas, contaminação cruzada de amostras não 

reativas com anticorpos procedentes de uma amostra reativa, má conservação ou contaminação da solução 

cromogênica com agentes oxidantes (cloro etc.). Contaminação da solução de parada. Conservação 

inadequada das tiras de cubetas. Contaminação do tampão de lavagem diluído. 

- Interferência do excesso de IgG: 

O excesso de IgG leva a resultados falso-negativos, uma vez que, por seu baixo peso molecular, tais 

moléculas se ligam rapidamente aos epítopos adsorvidos na cavidade da placa, limitando a ligação da IgM. 

- Interferência de IgG e fator reumatoide: 

A IgG do paciente se liga aos epítopos adsorvidos na placa. Na etapa seguinte, o fator reumatoide, que é 

uma IgM anti-IgG humana, se liga a tais moléculas, sendo subsequentemente reconhecido pelo conjugado 

Anti-IgM, resultando em um falso-positivo. 

(10 pontos) 
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R:  

O cromossoma Filadélfia (ou Philadelphia) é o produto de uma alteração cromossômica estrutural, pois 

resulta de uma translocação recíproca entre os braços longos dos cromossomas 9 e 22 t(9;22)(q34;q11), 

levando à formação de um gene quimérico denominado BCR-ABL (breakpoint cluster region-abelson). O 

gene BCR-ABL codifica uma proteína com função de tirosina-quinase. É um gene constitutivo, o que significa 

que não necessita de ativação pelas proteínas celulares de mensagens, a fim de estimular a replicação 

celular. Isto resulta em aceleração da divisão celular, uma inibição da reparação do DNA, a instabilidade 

genômica global e a crise, explosão característica da LMC.  

O cariótipo é uma técnica de citogenética com o objetivo de avaliar os cromossomos em nível numérico e 

estrutural. Recolhe-se sangue periférico em seringa heparinizada. A cultura pode ser feita a partir de 

amostras de sangue total, ou dos linfócitos isolados. As células são inoculadas, numa câmara de fluxo 

laminar, em meio de cultura (que contém um meio de suporte celular basal, nutrientes, obtidos a partir de 

soro fetal bovino, penicilina e estreptomicina, para garantir condições assépticas, e fitohemaglutinina, PHA, 

agente miogênico para induzir especificamente o crescimento de linfócitos T); a suspensão celular é depois 

incubada a 37 ºC, numa atmosfera com 5% de CO2, durante três a cinco dias. Posteriormente, há o bloqueio 

das células em metáfase. Ao fim da incubação adiciona-se colchicina ao meio de cultura. Esta substância 

impede a formação do fuso acromático, por dissolução da tubulina e, consequentemente, paragem do ciclo 

celular em metáfase, com espalhamento dos cromossomas pelo núcleo e pela contração gradual dos 

cromossomas. O tempo de atuação da colchicina (1 a 2 horas) é um parâmetro fundamental: tempo a menos 

pode não bloquear um número suficiente de metáfases para fazer o estudo cromossômico adequado; tempo 

a mais pode dar origem a uma contração exagerada dos cromossomas. Tratamento das células com soluto 

hipotônico. Após centrifugação, para se retirar o meio com colchicina, a suspensão celular é sujeita a um 

tratamento com um soluto hipotônico (KCl a 0,075M), que provoca a lise da membrana plasmática dos 

linfócitos, obtendo-se uma suspensão nuclear; além disso, provoca o intumescimento dos núcleos permitindo 

um maior espalhamento dos cromossomas.  

Fixação. Após centrifugação, para a remoção do soluto hipotônico, as células são fixadas em ácido acético: 

metanol. Seguem-se várias lavagens com o mesmo fixador para eliminar restos celulares e citoplasmáticos 

que se encontram na suspensão. Após a última lavagem, suspendem-se as células numa quantidade de 

fixador adequada para a obtenção de um número suficiente de células por gota de suspensão.  

Espalhamento cromossômico. Coloca-se uma gota de suspensão numa lâmina de vidro. A gota deve ser 

largada, com o uso de uma pipeta, a uma determinada altura da lâmina para melhor espalhamento dos 

cromossomas. Este passo é crucial porque permite que os cromossomas fiquem suficientemente separados 

na lâmina, para uma boa visualização, e suficientemente próximos, para não haver mistura de cromossomos 

de células contíguas. As lâminas assim obtidas designam-se por preparações cromossômicas.  

 



 

Coloração. Uma vez obtidas as preparações cromossômicas, estas podem ser imediatamente coradas para 

visualização dos cromossomas. A coloração com Giemsa é a mais utilizada em técnicas citogenéticas de 

rotina: este tipo de coloração, por si só, é uniforme ao longo do cromossomo, não permitindo a identificação 

individual dos cromossomas (permite apenas detectar variações de número); no entanto, como deixa visível 

a constrição centromérica, permite identificar grupos de cromossomas de acordo com a sua morfologia e 

identificar alterações de largo espectro, tais como grandes variações de forma, ou quebras cromossômicas.  
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