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SOCIEDADE PORTUGUESA DE HEMATOLOGIA (SPH)
1º Curso Anual de Hematologia Clínica da Sociedade Portuguesa de Hematologia
Introdução e Objectivos
A Sociedade Portuguesa de Hematologia (SPH) está a organizar a primeira edição do Curso
Anual de Hematologia Clínica da SPH, um curso a decorrer ao longo do ano 2020 em várias
localizações a apresentar (Lisboa, Porto e Coimbra). Os objetivos desta iniciativa são a
formação qualificada dos internos de formação específica em Hematologia clínica, com
especial enfoque para os internos em formação mais avançada (4º e 5º anos).
Com este curso os formandos receberão formação sobre mecanismos básicos de doença e
fisiopatologia de doença hematológica benigna e maligna, diagnóstico anatomopatológico e
citológico, bases moleculares, estadiamento, tratamento e prognóstico. Para além disso o foco
em incidirá em biologia celular, farmacologia, bases teóricas da quimioterapia e indicações e
gestão de toxicidades dos tratamentos sistémico nas várias áreas de patologia.
Formandos
A organização aprovará, no máximo, 15 inscrições, sendo aceites por prioridade: 1- Internos de
Formação Específica em Hematologia nos 4º e 5º anos; 2- Internos de Formação Específica em
Oncologia Médica e Medicina Interna nos 4º e 5º ano; 3- Internos de Formação Específica de
outras especialidades nos 4º e 5º anos; 4- Internos de Formação Específica em Hematologia
nos 1º, 2º e 3º anos; 5- Internos de Formação Específica de outras especialidades nos 1º, 2º e
3º anos.
Programa provisório e datas
Todos os formandos terão acesso a um programa de formação antecipado, com objectivos
especificados para cada bloco, inclusivamente literatura proposta para preparação prévia. Os
blocos terão a duração de 10 horas, entre sexta-feira (17h às 20h) e sábado (9h00 às 12h30 e
das 14h30 às 18h00).
1- Patologia sistémica com expressão hematológica
Data: 28 e 29 de Fevereiro de 2020
Local: Coimbra
2- Distúrbios de coagulação e plaquetares
Data: 27 e 28 de Março de 2020
Local: Porto
3- Patologia Hematológica Aguda
Data: 17 e 18 de Abril de 2020
Local: Lisboa
4- Patologia Linfóide Crónica 1
Data proposta: 22 e 23 de Maio de 2020
Local: Lisboa
5- Patologia Linfóide Crónica 2
Data proposta: 19 e 20 de Junho de 2020
Local: Porto
6- Patologia Mielóide Crónica
Data proposta: 11 e 12 de Setembro de 2020
Local: Lisboa
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7- Patologia Plasmocitária
Data: 9 e 10 de Outubro de 2020
Local: Coimbra
8- Hematologia eritróide
Data: 27 e 28 de Novembro de 2020
Local: Coimbra

Avaliação
O formando será avaliado em cada um dos oito blocos. A avaliação decorrerá no final de cada
bloco, com 20 perguntas de escolha múltipla simples (uma alínea certa em 5 propostas), sendo
que terá aprovação com mais de 12 respostas certas.
Presenças e Certificação
Cada bloco de formação conta com 10 horas de curso e avaliação, sendo necessária a presença
em pelo menos 80% do horário do bloco para obtenção de Certificado de presença nesse
bloco. A avaliação em cada bloco, com aprovação, permitirá a obtenção de um Certificado de
presença e aprovação nesse bloco.
A assiduidade nos 8 blocos será obrigatória para obtenção do Diploma Final do Curso Anual
de Hematologia da SPH. O formando com falta a um ou dois blocos terá direito aos
Certificados individuais dos restantes blocos, mas não ao Diploma Final. A falta a três ou mais
blocos levará à anulação da inscrição e não emissão dos respectivos certificados.
Inscrições
Cada candidato deverá submeter a candidatura com um mini-cv (não mais de uma página),
com referência ao ano de entrada na Formação Específica e ano actual de internato. As
inscrições estão abertas até 28 de Janeiro. Após avaliação das candidaturas, a Direcção da SPH
informará os candidatos do resultado até dia 3 de Fevereiro de 2020.
A inscrição no curso não implicará custos aos formandos que sejam sócios da SPH (com quotas
em dia); para formandos não sócios ou com quotas em atraso o custo da inscrição é de 200
euros. A inscrição no curso inclui:
- Pasta digital com documentação de apoio ao curso;
- Alojamento de sexta para sábado em cada um dos blocos (se realizado fora da cidade
de residência do formando);
- Coffee breaks;
- Certificado individuais por bloco (presença com ou sem avaliação);
- Diploma Final do 1º Curso Anual 2020 de Hematologia da SPH.
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