
  

 

CURSO DE CITOLOGIA HEMATOLÓGICA 

ON-LINE 

  

PROGRAMAÇÃO DO CURSO (9 horas de duração)  

  

Parte1. Citologia da Série Vermelha  

  

Aula teórica: eritropoiese e metabolismo eritrocitário normal, avaliação citológica 

dos eritrócitos normais e alterados, classificação das anemias, interpretação do 

hemograma com ênfase na citologia e diagnóstico diferencial dos principais tipos 

de anemia.   

Tutorial: Sete casos tutoriados com vídeos de esfregaços sanguíneos, questões de 

auto-avaliação e vídeo explicativo.  

  

Parte 2. Citologia da Série Branca  

  

Aula teórica (on-line): formação, função e citologia dos leucócitos normais, 

leucocitoses reacionais e neoplásicas (com ênfase nas leucemias), leucopenias, 

anomalias hereditárias dos leucócitos.   

Tutorial: Oito casos tutoriados com vídeos de esfregaços sanguíneos, questões de 

auto-avaliação e vídeo explicativo (clique aqui para ver uma amostra do tutorial 

da série branca).  
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Parte 3. Citologia da Série Plaquetária 

Aula teórica (on-line): formação, função e citologia das plaquetas e 

megacariócitos, plaquetoses (reacionais e neoplásicas), diagnóstico diferencial das 

plaquetopenias e plaquetopatias hereditárias, pseudoplaquetopenia.  Tutorial: 

Três casos tutoriados com vídeos de esfregaços sanguíneos, questões de auto-

avaliação e vídeo explicativo.  

INFORMAÇÕES 

Após a confirmação da inscrição, você receberá por email um login e senha para 

acesso integral ao curso on-line composto de aulas teóricas e tutoriais práticos 

interativos. O conteúdo on-line ficará disponível 24h por dia, por 30 dias. Após o 

período de acesso, você receberá um link contendo uma avaliação com questões 

relacionadas ao curso on-line.  

As inscrições para o Curso On-line de Citologia Hematológica estão abertas. 

Coordenador do curso: Prof. Dr. Flávio Augusto Naoum 

Certificados: Os inscritos receberão por email uma avaliação teórica próximo ao 

término do período de acesso, que deverá ser respondida com o mínimo de 50% 

de acertos para emissão do certificado (on line) de aprovação do curso contendo 

a carga horária e o conteúdo programático.  

Os certificados serão disponibilizados em formato digital para impressão (não 

serãoenviados pelo correio). 

Investimento: R$250,00 

Inscrições e informações:  

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

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

Site: www.ciencianews.com.br  


