
 

 

 

 

CURSO DE INTRODUÇÃO AO 

MIELOGRAMA 

 

É com prazer que a Academia de Ciência e Tecnologia (AC&T) anuncia 

mais uma edição do Curso de Introdução ao Mielograma, que segue o modelo 

teórico-prático dos cursos da AC&T.  

O curso terá como foco a citologia do mielograma normal, notadamente 

com relação aos precursores das séries vermelha, granulocítica, monocítica e 

megacariocítica, além de oferecer também noções sobre alterações reacionais e 

neoplásicas da medula óssea. Além disso, serão abordados aspectos técnicos 

relacionados à coleta e preparo do material para análise.  

Este curso é destinado a estudantes e profissionais da área da saúde 

dedicados à citologia hematológica e que tenham interesse científico ou 

profissional nas análises de mielogramas. 

O curso é coordenado e ministrado pelo Prof. Dr. Flávio Augusto Naoum, 

hematologista com atuação clínica e laboratorial, pós-doutorado pela Middlesex 

University (Inglaterra) e diretor clínico da AC&T. 

 



PROGRAMAÇÃO DO CURSO (19 e 20 de agosto de 2017) 

 

 

19 DE AGOSTO 

(Sábado) 
PROGRAMAÇÃO 

  

08h00 às 08h15 Recepção e entrega do material 

08h15 às 09h30 Indicação, coleta e análise do Mielograma 

09h30 às 10h00 Café 

10h00 às 12h00 Aula Prática: Microscopia individual I 

  

14h00 às 16h00 Aula Prática: Microscopia individual II 

16h00 às 16h30 Café 

16h30 às 17h30 Grupo de Discussão – Citologia do mielograma 

 

20 DE AGOSTO 

(Domingo) 
PROGRAMAÇÃO 

  

08h00 às 09h30 Complementação teórica sobre série branca 

09h30 às 10h00 Café 

10h00 às 12h00 Aula Prática: Microscopia individual III 

  

 



INFORMAÇÕES 

 

Coordenador do curso: Prof. Dr. Flávio Augusto Naoum 

Nº de vagas: 12 (apenas) 

Local do curso prático: Auditório e Laboratório de citologia da AC&T 

Facilidades: acomodação gratuita nos Flats masculino e feminino da AC&T no 

período do curso. 

Certificados: O certificado será fornecido ao final do curso prático discriminando 

as atividades desenvolvidas e a carga horária total. 

Investimento: 

o Até 31/07/17: R$ 550 (R$ 500 para alunos e ex-alunos da AC&T) 

o A partir de 01/08/17: R$ 650 (valor único) 

 

Inscrições e informações: 

Tel / Fax: (17) 32334490 (com Yone ou Magaly) 

Email: a.c.t@terra.com.br 

Site: www.ciencianews.com.br   

 

 


