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PROGRAMAÇÃO DO CURSO 
  
 
1ª AULA – PRESENÇA OBRIGATÓRIA (P) 
21 e 22 de maio de 2016 

• Apresentação do curso 
•  Sinopse da série vermelha: anemias, eritrócitoses e policitemias 
•  Sinopse da série branca: leucocitoses, leucopenias, leucemias e linfomas 
•  Sinopse das plaquetas e sistema de coagulação 

 
2ª AULA – TEÓRICA (OL) 
25 e 26 de junho de 2016 

• Componentes do sangue. Hematopoiese. 
• Avaliação laboratorial do eritrograma. 
• Avaliação citológica dos eritrócitos. 
• Classificação laboratorial das anemias em geral.           

 
3ª AULA – PRÁTICA (P) 
30 e 31 de julho de 2016 

• Microscopia de lâminas com eritrócitos alterados em diferentes tipos de anemias – 20 
 casos (prática individual). 

• Eletroforese de hemoglobinas (demonstrativa). 
• Teste de fragilidade osmótica (demonstrativa). 
• Microscopia de lâminas, demonstrativa com o professor, destacando a liberação dos 

 laudos. 
 
4ª AULA – TEÓRICA (OL) 
27 e 28 de agosto de 2016 

• Classificação laboratorial das anemias hipoproliferativas. 
• Eritrograma nas anemias por deficiência de vit. B12 e folatos. 
• Eritrograma nas anemias por deficiência de ferro. 
• Diagnóstico diferencial das anemias microcíticas e hipocrômicas. Metabolismo do 

 ferro. 
• Aplasia de medula e suas consequências laboratoriais. 

 
5ª AULA – PRÁTICA (P) 
03 e 04 de setembro de 2016 

• Microscopia de lâminas com eritrócitos alterados em diferentes tipos de anemias – 20 
 casos (prática individual). 

• Eletroforese de hemoglobinas (prática em grupos). 
• Dosagem de Hb A2 (demonstrativa). 
• Microscopia de reticulócito, corpos de Heinz e precipitados de Hb H, demonstrativa 

 com o professor, destacando a liberação de laudos. 
 
6ª AULA – TEÓRICA (OL) 
29 e 30 de outubro de 2016 

• Testes específicos utilizados nos diagnósticos de anemias. 
• Situações que interferem nos resultados de exames hematológicos. 
• Hemoglobinopatias – Doença falciforme. 
• Hemoglobinopatias – Talassemias. 
• Anemias hemolíticas adquiridas. 

 
 
 
 



7ª AULA – PRÁTICA (P) 
19 e 20 de novembro de 2016 

• Dosagem de metahemoglobina (demonstrativa). 
• Contagem de reticulócito (individual). 
• Pesquisa de corpos de Heinz (individual). 
• Avaliação citológica de 10 casos de anemias, com respostas às perguntas (individual). 
• Microscopia dos 10 casos de avaliação citológica das anemias com o professor. 

 
 
8ª AULA – TEÓRICA (OL) 
03 e 04 de dezembro de 2016 

• Leucogênese, fisiologia leucocitária e valores padrões. 
• Alterações reacionais e hereditárias dos leucócitos (desvio à esquerda, linfócitos 

 atípicos, Pelger, etc.). 
• Leucopenia. 
• Imunologia dos leucócitos relacionada com as fisiopatologias de infecções bacterianas  e virais. 
• Imunofenotipagem de leucócitos. 

 
 
9ª AULA – PRÁTICA (P) 
21 e 22 de janeiro de 2017 

• Microscopia de lâminas com leucócitos alterados em diferentes situações nãoneoplásicas  – 20 casos 
(prática individual). 

• Microscopia de lâminas com leucócitos alterados, demonstrativa com o professor, 
 destacando a liberação de laudos. 

• Microscopia de lâmina de mielogramas normal e alterado, demonstrativo com o 
 professor. 

 
 
10ª AULA – TEÓRICA (OL) 
18 e 19 de fevereiro de 2017 
 

• Leucemias: gênese, classificação, quadro clínico e laboratorial. 
• Citologia das principais leucemias agudas e crônicas. 
• Imunofenotipagem das leucemias com estudos de casos. 
• Diagnóstico laboratorial das principais leucemias a partir da integração de 

 hemograma, mielograma, citogenética, imunofenotipagem e biologia molecular. 
 
 
11ª AULA – PRÁTICA (P)  
25 e 26 de março de 2017 

 
• Microscopia de lâminas com leucócitos leucêmicos 20 casos (prática individual). 
• Microscopia de lâminas com leucócitos leucêmicos, demonstrativa com o professor, 

 destacando a liberação de laudos. 
• Microscopia de lâminas com leucócitos leucêmicos que mostraram dificuldades na 

 prática individual, com participação do professor. 
 
 
12ª AULA – TEÓRICA (OL) 
29 e 30 de abril de 2017 

• Citogenética e biologia molecular das leucemias e linfomas. 
• Linfomas, mielomas e neoplasias mieloproliferativas (Policitemia Vera, 

 Trombocitemia Essencial e Mielofibrose). 
• Síndromes mielodisplásicas: classificação, quadro clínico e laboratorial. 
• Casos clínicos relacionados com neoplasias hematológicas. 



13ª AULA – PRÁTICA (P)  
27 e 28 de maio de 2017 

• Eletroforese de proteínas plasmáticas para demonstrações de frações de gama 
 globulinas monoclonal e policlonal. 

• Avaliação citológica de 10 casos de alterações leucocitárias não-neoplásicos, com 
 respostas às perguntas (individual). 

• Avaliação citológica de 10 casos de alterações leucocitárias neoplásicas, com 
 respostas às perguntas (individual). 

 
 
14ª AULA – TEÓRICA PRESENCIAL (P) 
  24 e 25 de junho  de 2017 

• Organização de um Banco de Sangue. 
• Normas técnicas que regem um Banco de Sangue. 
• Seleção, Coleta e Triagem  de sangue doado. 
• Hemoderivados e suas aplicações. Criopreservação. 
• Imunohematologia aplicada a Banco de Sangue. 
• Sistema  ABO. 

 
15ª AULA – TEÓRICA PRESENCIAL (P) 
 22 e 23 de julho  de 2017 

• Como atender  às solicitações para procedimentos hemoterápicos. 
• Aférese e suas aplicações. 
• Biologia molecular aplicada a Banco de Sangue. 
• Imunohematologia dos sistema Rh. 
• Imunohematologia de HLA. 

 
 
16ª AULA – TEÓRICA PRESENCIAL (P) 
  26 e 27  de agosto de 2017 – Encerramento 

• Banco de Sangue para pacientes hemofílicos, falcêmicos e talassêmicos. 
• Banco de Sangue e Transplantes. 
• Banco de Sangue de cordão umbilical. 

 
 

17ª AULA – TEÓRICA PRESENCIAL (P) 
  23  de setembro de 2017 – Encerramento. 

• Plaquetas, origem, funções e anormalidades. 
• Fisiopatologia da coagulação sanguínea. 
• Doenças hemorrágicas (coagulopatias e plaquetopatias). 
• Testes laboratoriais em uso para coagulopatias adquiridas e hereditárias. 
• Encerramento. 
• Certificação. 

 
 

 
 
 

Obs: (OL) – Aulas “On Line” 
        (P)   -  Aulas Presenciais 

 
 



 
PROFESSORES DO CURSO: 
 
PROF. DR. PAULO CESAR NAOUM 
Doutor, Livre-Docente e Professor Titular pela UNESP, Pós-Doutorado pelas Universidades de 
Cambridge, Inglaterra e de Roma, Itália. Doze livros científicos publicados além de artigos científicos. É 
diretor da AC&T de São José do Rio Preto, SP e responsável pelos módulos da série vermelha e 
coagulação. 
 
PROF. DR. FLÁVIO AUGUSTO NAOUM 
Mestre pela USP e Doutor pela FAMERP. Pós-Doutorado pela Universidade de Middlesex, Londres, 
Inglaterra. Autor de cinco livros publicados e de artigos científicos. É diretor clínico da AC&T e 
responsável pelos módulos da série branca e hemofilias. 
 
PROFA. DRA. ROBERTA MARIA FACHINI 
Profa. Dra. Roberta  Facchini. Médica Hemoterapeuta. Doutora em Ciência da Saúde. Diretora técnica da 
Fundação Hemocentro de São José do Rio Preto. 
 
PROF. DR. LUIZ CARLOS DE MATTOS 
Biólogo, Doutor e Professor Livre Docente em Imunologia, Pós-doutorado pela Universidade de 
Auckland, Nova Zelândia, Professor de Imunologia da Faculdade de Medicina de São  José do Rio Preto. 
Responsável pelo Laboratório de Imunologia do Hemocentro de São José do Rio Preto. 
 

 
 
SISTEMA PRESENCIAL (P) OU ON LINE (OL) 
INÍCIO: 21 DE MAIO DE 2016 
TÉRMINO: 23 DE SETEMBRO DE 2017 
 
 
O curso de Hematologia e Banco de Sangue em sua oitava edição é credenciado pelo MEC e com 
certificação amplamente aceita nas instituições públicas e privadas brasileiras. 
 
O curso terá 17 aulas, sendo onze teóricas e seis práticas.  Das onze aulas teóricas, 5 serão presenciais: as 
aulas de abertura e encerramento, e as três aulas de Banco de Sangue. As aulas práticas serão todas 
presenciais e o aluno terá como obrigatoriedade 75% da frequência. As aulas dos cursos on line serão 
disponibilizadas em CD. As aulas práticas serão disponibilizadas em manuais técnicos. 
 
 
INVESTIMENTO: 
 
17 parcelas de R$600,00 
Inclui: acomodações em flats masculino e feminino, café da manhã, cofee-break e transporte por meio de 
vans dos flats para a AC&T e retorno. 
 
 
Informações adicionais sobre a Academia de Ciência e Tecnologia e temas relacionados com a 
Microbiologia podem ser obtidos no site: 
 
 
 

www.ciencianews.com.br 


