
 

 

 
 

CURSO ON-LINE EM ATUALIZAÇÃO NO 

DIAGNÓSTICO DAS NEOPLASIAS 

MIELOPROLIFERATIVAS  
 

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

seu novo Curso On-line em “Atualização no Diagnóstico das Neoplasias 

Mieloproliferativas”, composto por vídeo-aulas teóricas e tutoriais práticos e 

interativos. 

O presente curso conta com o apoio científico da Novartis Oncologia e é 

destinado aos profissionais envolvidos na área diagnóstica (patologistas, 

hematologistas e laboratoristas).   

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

hematologista, pós-doutorado pela Middlesex University (Inglaterra) e diretor 

clínico da AC&T. 
 

PROGRAMAÇÃO DO CURSO 

 
O temário do curso abrange uma visão atual da fisiopatologia e 

classificação geral das NMP, com foco mais aprofundado no diagnóstico clínico, 

laboratorial e molecular das NMP “clássicas” (Policitemia Vera, Trombocitemia 

Essencial e Mielofibrose Primária), além do diagnóstico diferencial entre esses 

subtipos com ênfase na morfologia do sangue periférico e na histopatologia da 

medula óssea.  

O curso conta com 3 horas de duração, sendo 2 horas de vídeo-aulas 

teóricas e 1 hora com tutoriais inovadores, práticos e interativos com foco nas 

alterações morfológicas do sangue periférico e medula óssea. 



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 estão abertas. 
 

Nº de vagas: ilimitado.  
 

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 de conclusão de curso contendo a carga 

horária e o conteúdo programático.  
 

Inscrição: 

� R$ 250,00* 

*desconto de R$30 para ex-alunos dos curso de Pós-graduação da AC&T. 
 

Inscrições e informações: 

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

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

Site: www.ciencianews.com.br   

 
 

Pontuação CNA: 


