
CURSO DE CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO EM HEMOTERAPIA 

 

Coordenador: Prof. Luiz Amorim 

 

 

O curso oferecerá uma oportunidade para se discutir os desenvolvimentos mais recentes da 

Hemoterapia, não só no que diz respeito a novas tecnologias, como a novos desafios, 

mudanças na legislação brasileira e mundial, exigências da vigilância sanitária etc.  

 

O curso terá aulas presenciais e ensino à distância.  Nos módulos presenciais, as ferramentas 

didáticas clássicas – aulas expositivas – serão acopladas a métodos modernos de 

interatividade, que incluirão mini-conferências de consenso, exercícios de perguntas e 

respostas com votação on line, interatividade por meio de tempestade de palavras etc. 

 

 

Das atividades de ensino à distância constarão  : 

 

- chats 

- seminários on line (seminário com participação em horário livre, à escolha do aluno) 

- leituras de referências bibliográficas postadas nas plataforma de EAD 

- exercícios práticos  

- reflexão individual do aluno (sala de aula invertida) 

- fórum de discussão 

- fórum de apoio 

 

O programa teórico será mesmo para as duas modalidades de curso oferecidas: curso de 

capacitação e curso de atualização. 

 

Por determinação do Ministério da Educação, para ser considerada como capacitação, uma 

formação precisa ter um mínimo de 240 horas. Assim, às 72 horas de aulas teóricas se 

somarão 168 horas de ensino à distância, caso o aluno opte pelo diploma de capacitação. 

 

Se a opção for por um curso de atualização, haverá as mesmas 72 horas de aulas teóricas e 

48 horas de ensino à distância.  

 

Por fim, se houver vagas disponíveis, as pessoas podem se inscrever para um ou mais 

módulos individualmente. 

 

Os professores são todos profissionais renomados na Hemoterapia brasileira e mundial; se 

houver aulas ministradas em outras línguas, haverá tradução simultânea. 

 

 

   



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

                                                   1.1 CURSO DE CAPACITAÇÃO 

 

Carga horária total:  

 

- Curso de capacitação: 240 horas 

 

Modalidades de ensino:  

 

Aulas presenciais (5 módulos – 72 horas teóricas) + Ensino à distância (168 horas)   

Dias: Sextas e sábados –– 8 às 17h - 1 vez por mês 

 

Ensino à distância: Março a Julho de 2020 

 

 

 

Investimento:  R$ 3.300 através do link do PagSeguro  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

                                                          1.2 CURSO DE ATUALIZAÇÃO 

 

Carga Horária total: 120 horas 

 

Aulas presenciais (5 módulos – 72 horas teóricas) +  Ensino à distância (48 horas)   

Dias: Sextas e sábados –– 8 às 17h - 1 vez por mês 

 

Ensino à distância: Março a Julho de 2020 

 

Investimento:  R$ 2.200 através do link do PagSeguro 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                   



 1.3 Atualização por módulos 

 

Nesse caso, o aluno receberá o diploma de atualização no módulo cursado – por exemplo, 

Atualização em captação e triagem doadores e em doação de sangue   

 

Os alunos podem se inscrever para um, dois, três ou para os cinco módulos – sendo que se a 

inscrição for para os cinco módulos, estará automaticamente inscrito para o Curso de 

Atualização, o que pressupõe uma carga horária adicional de 48 horas, na modalidade ensino à 

distância. Para fins de inscrição, os módulo 4 e 5 serão considerados como um só módulo, com 

o mesmo valor de inscrição dos demais módulos.    

 

 

Carga Horária total: 18 horas cada módulo 

 

Modalidade de ensino  

 

Aulas presenciais (4 módulos – 72 horas teóricas)   

Dias: Sextas e sábados –– 8 às 17h - 1 módulo por mês 

Investimento:  R$ 600,00 (seiscentos reais) por módulo.    

 

Número de vagas 

 

Tipo de Curso Número de Vagas 

Curso de Capacitação 30 

Curso de Atualização 30 

Módulo de Atualização 20 

 

Caso número de vagas de uma modalidade não seja preenchido, as vagas que sobrarem 

podem ser utilizadas para as outras modalidades, se houver interessados.  

  

 

Período:  Aguardando data



                          PROGRAMA DAS AULAS PRESENCIAIS  

 

Módulo 1: Captação e triagem de doadores e doação de sangue 

 

Dias: AGUARDANDO DATA 

 

DATA  
 

Tema Horário 

 
 
 
 
 
 

SEXTA 

Novas estratégias para aumentar o número de 
doadores de sangue 

8h – 8h50 

8h50 – 9h40 

Doação em postos fixos e centralizados de  
coleta: vantagens e inconvenientes  

9h40 – 10h20 

Coffee Break 10h20 – 10h40 

Uso das redes socais para a captação de 
doadores: o que funciona e o que não 

funciona  

10h40 – 11h30 

Nova tipologia dos doadores de sangue  11h30 – 12h20 

Almoço 12h20 – 14h 

O que querem as pessoas para continuar 
doando sangue com regularidade 

14h – 14h50 

Incentivos para os doadores de sangue 14h50 – 15h40 

Captação intra-hospitalar de doadores: prós e 
contras  

15h40 – 16h30 

16h30 – 17h20 

 
 
 
 
 
 
 

SÁBADO 

Doação de homens que fazem sexo com 
outros homens: prós, contras e perspectivas 
de curto e médio prazo no Brasil e no mundo 

8h – 8h50 

8h50 – 9h40 

Triagem de candidatos transgêneros à doação 
de sangue 

9h40 – 10h20 

Coffee Break 10h20 – 10h40 

Mordendo a mão que nos alimenta: é tempo 
de reduzir a inaptidão clínica de candidatos a 

doadores de sangue 

14h45 – 15h40 

10h40 – 11h30 

Doação autóloga: fim de uma boa ideia? 11h30 – 12h20 

Almoço 12h20 – 14h 

Doação por aférese: melhores estratégias e 
resultados 

14h – 14h50 

14h45 – 15h40 

Doação automatizada de hemocomponentes 15h40 – 16h30 

Uso do sangue doador por pessoas portadoras 
de hemocromatose 

16h30 – 17h20 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo  2:  Novos aspectos na preparação e no controle de qualidade de hemocomponentes 

 

  Dias: AGUARDANDO DATA 

  

 

 Tema Data e horário 

 
 
 
 

SEXTA 

Colírio de plasma e de soro: modo de produção e indicações 8h – 8h30 

Plasma rico em plaquetas/gel de plaquetas (PRP): produção e  
indicações em Medicina e em Odontologia 

8h30 – 9h10 

Inativação de Patógenos em hemocomponentes: situação 
atual 

9h10 – 9h50 

Produção de plaquetas de sangue total: buffy coat ou plasma 
risco em plaquetas? 

9h50 – 10h20 

Coffee Break 10h20 – 10h40 

Supercrioprecipitado 10h40 – 11h20 

Desleucocitação de hemocomponentes: filtração  in line X 
filtração em bancada X filtração à beira do leito: qual é a 

melhor opção? 

11h20 – 12h 

Estudo in vitro da função plaquetária para controle de 
qualidade de plaquetas de aférese e de sangue total 

12h – 12h30 

Almoço 12h30 – 14h 

Técnicas e métodos para a avaliação de hemólise  em 
concentrados de hemácias 

14h – 14h30 

De volta ao básico: Teoria e prática da validação da produção 
de hemocomponentes 

14h30 – 15h30 

Validando a produção de hemocomponentes:  exercícios 
práticos 

15h30 – 17h30 

 
 
 
 
 
 
 
 

SÁBADO 

Hemocomponentes são medicamentos: como harmonizar 
esses conceitos? 

8h – 8h30 

Irradiação de hemocomponentes: o que há de novo 8h30 – 9h10 

Validação de transporte de hemocomponentes: teoria e 
prática 

9h10 – 10h20 

Coffee break 10h20 – 10h40 

Métodos para a contagem de leucócitos residuais em 
componentes desleucocitados 

10h40 – 11h10 

Como efetuar ações corretivas e preventivas (CAPA) a partir 
do resultado do controle de qualidade de hemocomponentes 

11h10 – 12h20 

Almoço 12h20 – 14h 

Congelamento de plasma: como e em quanto tempo? 14h – 14h30 

Controle de qualidade do plasma 14h30 – 15h 

Novas indicações para o uso de plasma 15h – 15h30 

Pesquisa e titulação de hemolisinas em sangue total, plasma e 
concentrados de plaquetas? Como, quando e por que? 

15h30 – 16h 

Hemoderivados e seus sucedâneos recombinantes: situação 
atual 

16h - 17h 

 



Módulo 3:  Uso clínico de sangue e Patient Blood Management (PBM) 

 

Dias: AGUARDANDO DATA 

  

 Tema Data e horário 

 
 
 
 
 

SEXTA 

Uso de hemácias em Ortopedia 8h – 8h50 

Uso de hemácias em cirurgia cardíaca 8h50 – 9h40 

Uso de hemácias em terapia intensiva 9h40 – 10h20 

Coffee Break 10h20 – 10h40 

Ressuscitação hemoterápica no trauma 10h40 – 11h30 

Uso de hemácias em pacientes renais crônicos durante 
diálises 

11h30 – 12h20 

Almoço 12h20 – 14h 

Novos tratamentos das coagulopatias congênitas 14h – 14h50 

Uso e abuso de imunoglobulinas 14h50 – 15h40 

Fibrinogênio industrial ou crioprecipitado? 15h40 – 16h30 

Novas doses para a transfusão de plaquetas 16h30 – 17h20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÁBADO 

Indicações para o uso de concentrados de plaquetas em UTI 
neonatal 

8h – 8h50 

Uso excessivo de sangue O negativo e de sangue O 8h50 – 9h40 

Uso de sangue total O filtrado e com baixo título de 
aglutininas (LTOWB) nos traumas das guerras e nos traumas 

civis 

9h40 – 10h20 

Coffee break 10h20 – 10h40 

Definição, prevenção e tratamento da sobrecarga circulatória 
pós-transfusional (TACO) 

10h40 – 11h30 

Novas abordagens para a prevenção das reações 
transfusionais alérgicas 

11h30 – 12h20 

Almoço 12h20 – 14h 

Anticoagulantes novos e antigos: antídotos e abordagem 
hemoterápica 

14h – 14h50 

Investigação e tratamento dos pacientes que sangram 14h50 – 16h30 

Dicas para o gerenciamento de estoque: reduzindo as reservas 
cirúrgicas desnecessárias 

16h30 – 17h20 

 

 

 

  



Módulo  4:  Segurança transfusional: imuno-hematologia  e Doenças Transmissíveis pelo 

Sangue  

 

Dias: AGUARDANDO DATA 

 Tema Data e horário 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEXTA 

Novas técnicas manuais e automáticas para a Imuno-Hematologia 
clássica: análise crítica 

8h – 8h50 

Sistema HLA e seus impactos em Hemoterapia 8h50 – 9h40 

Genotipagem de grupos sanguíneos: como, quando, para que e 
onde  

9h40 – 10h20 

Coffee break 10h20 – 10h40 

Vamos para de fazer provas cruzadas completas? 10h40 – 11h10 

Que requerimentos devem ser exigidos para a compra dos painéis 
de triagem e de identificação de anticorpos irregulares 

11h10 – 11h40 

Causas de erro nas P.A.I. e como preveni-las 11h40 – 12h10 

Tecnologias para a prevenção da incompatibilidade ABO 12h10 – 12h40 

Almoço 12h30 – 14h 

Novos e antigos vírus da hepatite transmissíveis pelo sangue: HAV e 
subtipos 3 e 4 dos vírus da hepatite E 

14h – 14h30 

Transmissão transfusional de Arbovírus: situação e riscos no Brasil 14h30 – 15h 

Resultados dos testes NAT no Brasil oito anos depois da sua 
implantação 

15h – 15h30 

Malária transfusional no Brasil: problema local ou global 15h30 – 15h50 

Transmissão oral da Doença de Chagas e seus impactos em Medicina 
Transfusional 

15h50 – 16h10 

Transmissão de bactérias pela transfusão 16h10 – 16h40 

Quem se importa em testar doações de sangue para sífilis? 16h40 – 17h 

 Exames confirmatórios em laboratório de sorologia e seu papel na 
reintegração de doadores com marcadores positivos  

17h – 17h40 

 

Módulo 5: Hemoterapia aplicada à gestão de agências transfusionais  

 

Dia: AGUARDANDO DATA 

 
 
 
 
 
 
 

SÁBADO 

Documentação necessária para a operação de uma A.T. 8h – 8h50 

Gestão de fornecedores com foco em  agência  transfusional 8h50 – 9h20 

Hemovigilância e retrovigilância 9h20 – 10h10 

Coffee break 10h10 – 10h40 

Elaborando protocolos simplificados de uso de hemocomponentes 10h40 – 11h10 

Indicadores para uma gestão eficaz de agências transfusionais 11h10 – 11h50 

POP impressos para profissionais hiperconectados: como resolver 
essa contradição 

11h50 – 12h30 

Almoço 12h20 – 14h 

Gestão de erros e desvios 14h – 15h30 

A análise de risco. Ficção ou prática possível? 15h30 – 16h20 

Como validar os processos críticos de uma agência transfusional: 
exercícios práticos 

16h20 – 17h20 

 


