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American Society of Hematology 
Programa de Treinamento para a América Latina  

(Latin American Training Program - LATP) 
Inscrição para 2015 

Prazo: Segunda-feira, 16 de Março de 2015 
 

 
1. Objetivo 
O objetivo do Programa de Treinamento para a América Latina (LATP) é ajudar na capacitação em 

hematologia na América Latina em certas áreas de prioridades específicas para a região. O LATP oferece 
verbas para hematologistas, cientistas ou equipes de laboratório que trabalham com hematologia na 

América Latina para treinamento em uma dessas áreas de prioridade por 12 semanas em centros de 
treinamento específicos na região. Após a conclusão do treinamento de 12 semanas, os participantes 
voltam para suas instituições de base para implementar as técnicas e conhecimento que aprenderam, 

ajudando a melhorar o tratamento de pacientes hematológicos na região.   
 

2. Elegibilidade 
Candidatos 
 Médicos, cientistas e membros de equipes de laboratório de hematologia que trabalham em um 

hospital ou instituto de pesquisa na América do Sul e Central ou Caribe são elegíveis para participar. 
 Os candidatos não precisam ser membros da ASH.  

 Candidatos que estejam trabalhando em uma instituição que estiver sediando um programa de 
treinamento da LATP NÃO são elegíveis para participar.  

 
Inscrição  
 O principal enfoque deve ser como o treinamento específico poderá beneficiar a Instituição de Origem 

do candidato.  
 A Instituição de Origem do candidato deve ter os equipamentos e materiais relevantes necessários 

para a implementação do treinamento disponíveis.   
 O objetivo do LATP é capacitar. Os participantes devem implementar o treinamento em sua Instituição 

de Origem após sua volta.  Projetos de pesquisa individuais não serão aceitos.  
 Não serão aceitas inscrições de instituições que estiverem conduzindo um programa de treinamento 

do LATP quando a inscrição for submetida.   
 As inscrições são revistas pelo Subcomitê do LATP para o Comitê de Membros Internacionais da ASH.   

 

3.  Checklist para Inscrição  
Todos os documentos abaixo devem ser submetidos juntamente com a inscrição.  Inscrições incompletas 
não serão consideradas para avaliação. 
 
1. Formulário de Inscrição do Programa de Treinamento Latino Americano 

 Este formulário deve ser preenchido pelo computador e TODAS as seções devem ser preenchidas.  
 Inclua todas as assinaturas relevantes (candidato, supervisor na Instituição de Origem, chefe de 

departamento, se aplicável). 
 As assinaturas originais devem ser escaneadas, porém não serão aceitas assinaturas impressas. 

Não serão aceitos formulários incompletos.  
 

2. Formulário de Apoio da Instituição de Origem (Anexos A & B) 
Este formulário deve:  

 Ser preenchido pelos representantes apropriados da Instituição de Origem. 

 Ser preenchidos por computador.   
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 Incluir a assinatura do supervisor do candidato e chefe de departamento relevante, se aplicável 

(as assinaturas originais podem ser escaneadas; não serão aceitas assinaturas impressas). 
 Ser recebido antes de vencer o prazo. Os formulários podem ser encaminhados diretamente para 

a ASH pelo supervisor/chefe de departamento. É responsabilidade do candidato garantir que a 
Instituição de Origem envie o formulário antes de vencer o prazo.  

 Se for enviado via eletrônica (de preferência), salve o documento utilizando o seguinte formato 

para o nome do arquivo:  
SobrenomedoCandidato_PrimeiroNomedoCandidato_FormuláriodaInstituiçãodeBase. Os 

formulário também podem ser enviados por fax ou correio. Verifique a seção 4 para informações 
detalhadas. 
 

3.  Curriculum Vitae do Candidato (Anexo C) 
 Por favor, utilize o formulário para Curriculum Vitae incluído no final deste formulário para inscrição.  

 
 

4. Prazo e Submissão 
 Todos os materiais devem ser submetidos até no máximo a meia-noite da Segunda-feira, 16 de 

Março de 2015 de acordo com o Eastern Daylight Time (EDT).  

 A submissão pode ser eletrônica ou por fax ou correio. 
 

Submissão eletrônica (de preferência):  Salve os documentos de acordo com o formato descrito acima e 
envie para cwillett@hematology.org 
Fax: +1 202 776 0545, Aos cuidados de: Chase Willett, International Programs Specialist 

Correio: ASH Visitor Training Program, Suite 900, 2021 L Street, NW, Washington, DC, USA, 20036  
 

5. Notificação 
Os candidatos serão notificados sobre a decisão até a 06 de julho de 2015.  
 

6. Responsabilidades 
Participantes: Os candidatos selecionados concordam em:  

 Concluir o treinamento antes de 30 de junho de 2016. 

 Notifique com pelo menos dois meses de antecedência sobre sua chegada ao representante do 
centro de treinamento ou "Coordenador do Treinamento". 

 Organize o tempo e materiais necessários para o treinamento com o Coordenador do Treinamento.  
 Participe das avaliações de acompanhamento conforme solicitado. 

 

7. Alguma pergunta? 
Entre em contato com Chase Willett, Especialista de Programas Internacionais, no e-mail 
cwillett@hematology.org ou +1 202 552 4912.  
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Formulário de Inscrição 
1. Informações sobre o Candidato   
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Sobrenome:   Titulação:  

Primeiro Nome: Sexo: Masculino ou Feminino 

País de Nascimento:  

Instituição:  

 

Cargo atual: 
 

Endereço da Instituição: 
 

 

Endereço Residencial ou Endereço para Correspondência:  

 
 

Fone:  Fax:  

E-mail:  

 
 
2. Programa de Treinamento 

O programa de 2014 apresenta dois programas de treinamento de 12 semanas em Citometria de Fluxo e 
Biologia Molecular ou Transplante de Células Tronco.  Por favor, reveja a descrição do Programa de 
Treinamento abaixo e indique na parte A desta seção em qual programa você está se inscrevendo.  Os 

candidatos devem demonstrar que o treinamento solicitado pode ser implementado em suas instituições 
de base com recursos humanos e materiais disponíveis. Candidatos competitivos demonstram que a 
implementação do treinamento terá um impacto direto para melhorar o tratamento do paciente na 

Instituição de Origem do candidato.   
 
Programa de Treinamento A 

Citometria de Fluxo e Biologia Molecular 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Brasil 

 
Este programa de treinamento de 12 semanas incluirá atividades práticas com citometria de fluxo e 
biologia molecular para o diagnóstico de doenças malignas hematológicas. Os estagiários participarão de 

reuniões semanais (todas as Quintas-feiras) para discutir os achados dos exames morfológicos, 
imunofenotípicos, genéticos e histopatológicos de casos enviados ao Laboratório de Hematologia do 
Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e serão treinados sobre os seguintes 

tópicos em citometria de fluxo e biologia molecular:  
 
Citometria de fluxo:  

 
1. Segurança laboratorial e manuseio das amostras 
2. Isolamento de células monocleares utilizando o gradiente de Ficoll Hypaque e lise do corpo 

inteiro 
3. Painéis de anticorpos monoclonais utilizados frequentemente e controles relevantes na prática 

clínica 

4. Aquisição de dados 
5. Configuração da Intensidade do Sinal e Limiar dos citômetros 

6. Definição das regiões e “gates” 
7. Análise de doença linfoproliferativa 
8. Análise da leucemia mielóide aguda e síndrome mielodisplásica   

9. Análise da leucemia linfocítica aguda 
10. Análise do mieloma múltiplo 
11. Análise da hemoglobinúria noturna paroxismal 
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12. Discussão de casos da análise de doença residual mínimo em leucemias agudas 
 

Técnicas de biologia molecular: 
 

1. Extração e quantificação de DNA e RNA 

2. Controle de qualidade de amostras de oligonucleotídeos 
3. Preparação do gel de agarose  
4. Síntese de DNAc 

5. Técnica de RT-PCR para PML/RARa, CBFbeta/MYH11, RUNX1/RUNX1T1 e detecção FLT3-ITD  
6. Técnica de RQ-PCR para PML/RARa 

7. Técnica de RQ-PCR para mutações JAK2 V617F  
8. RQ-PCR para quantificação de ciclina D1 

 

Exigências para os Candidatos deste programa:   
 

 O candidato deve representar uma instituição que tenha e opere um citômetro de fluxo. 

 
 O candidato deve apresentar uma carta de apoio da sua Instituição de Origem assinada pelo 

supervisor do candidato declarando o apoio da instituição para que o candidato se ausente e faça 
o treinamento e confirmando que o equipamento necessário está disponível.   

 

 O candidato deve atender todas as outras exigências de elegibilidade definidas na parte superior 

do formulário para inscrição do LATP.   
 

 

Programa de Treinamento B 
Transplante de Células Tronco (Stem Cell Transplantation - SCT) 
Hospital Maciel in Montevidéu, Uruguai 

 
Durante este programa de treinamento de 12 semanas, o estagiário desenvolverá todas as suas 
atividades clinicas sob a supervisão dos membros da equipe do programa de Transplante de Células 

Tronco em atividades diárias das 8h00 às 17h00. Essas atividades, assim como outros objetivos serão 
feitas da seguinte forma:  

 
 Reuniões da equipe clínica para atualização diária de informações sobre os pacientes 

hospitalizados (Segunda a Sexta, 8h00 a 9h00).  

 Visitas clínicas na Unidade de Tratamento Hematológico (8 semanas, Segunda a Sábado, 9h00 a 
12h00) 

 Acompanhamento clínico dos pacientes ambulatoriais que tiveram alta no Ambulatório diário (4 
semanas, Segunda a Sexta, 9h00 a 13h00) 

 Duas Clínicas de Transplante de Células Tronco/semana (Terças às 14h00 e Quintas às 10h00) 
para uma avaliação pré-transplante e acompanhamento de longo prazo dos pacientes 

transplantados. 
 Participação em cada uma das etapas do procedimento de transplante: 

o Mobilização da célula tronco 
o Contagens das células tronco no Laboratório de Citometria de Fluxo 
o Coleta de células tronco por leucaferese no Unidade de Banco de Sangue  

o Processamento das células na Unidade de Criopreservação 
o Infusão de células tronco 

 Participação ativa em reuniões científicas regulares (Quintas às 9h00). 

 Participação na reunião semanal da equipe do Transplante de Células Tronco para discussão, 

planejamento e coordenação dos procedimentos de transplante (todas as Terças às 11h00). 
 Interação com outros Departamentos envolvidos no Programa de Transplante de Células Tronco: 



Página5de 12 

o Registro de Doadores de Células Tronco e Laboratório de HLA. 
o Cirurgia Vascular 

o Unidade de Banco de Sangue e Laboratório de Citaferese 
o Unidade de Suporte Nutricional 
o Unidade de Doenças Infecciosas 

o Unidade de Medicina Psicossocial 
 Treinamento para tratamento de qualidade e para a aplicação de procedimentos de modelo de 

qualidade 
 Interação com a equipe médica de plantão na Unidade de Tratamento Hematológico duas vezes 

por semana. 
 Interação com a "Fundación PORSALEU". Desde 2001, esta fundação voluntária cuida da 

hospedagem e apoio social dos pacientes ambulatoriais e das famílias que vêm de fora da cidade 
durante a hospitalização (www.porsaleu.org). 

 Interação com o Diretor do Departamento e equipe do Transplante de Células Tronco para a 

aplicabilidade do projeto na Instituição de Origem, criação de um programa de transplante, 
capacitação progressiva e superação de dificuldades.  

 Interação com o Diretor do Hospital que apoia e promove esta ação.  
 

 
Exigências para os Candidatos deste programa:  
 

 O candidato deve representar uma instituição que opere uma unidade ou departamento de 
Transplante de Células Tronco ou esteja no processo de desenvolver uma unidade e tenha 

capacidade de implementar os procedimentos necessários.  
 

 O candidato deve apresentar uma carta de apoio da sua Instituição de Origem assinada pelo 

supervisor do candidato e chefe de departamento relevante (hematologia, departamento de 
Transplante de Células Tronco), se aplicável, declarando o apoio da instituição para que o 

candidato se ausente e faça o treinamento e confirmando que o equipamento necessário está 
disponível para implementar o treinamento.   
 

 O candidato deve atender todas as outras exigências de elegibilidade definidas na parte superior 
do formulário para inscrição do LATP.   

 

 Todos os candidatos a este programa de treinamento devem observar um período de doze semanas 

para o treinamento em Transplante de Células Tronco (SCT) não é suficiente para concluir o 
treinamento nesta área. É viável apenas como uma primeira etapa de uma relação futura e interativa 
entre o candidato, o departamento anfitrião e o mentor.  A equipe da ASH fará um acompanhamento 

de todos os estagiários em certos intervalos de tempo após o término do treinamento para avaliar 
como a colaboração está sendo conduzida.   

 

 
 A. Para qual programa de treinamento você está se inscrevendo?   
 

 Programa de Treinamento A: Citometria de Fluxo e Biologia Molecular - Brasil 
 Programa de Treinamento B: Transplante de Células Tronco (Stem Cell Transplantation - SCT) - 

Uruguai 
 

B. Por favor, explique porque este treinamento será benéfico para sua Instituição de Origem. Quais 
pacientes se beneficiarão diretamente com este treinamento?  Quantos pacientes a sua instituição trata 
todos os meses?  
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C. Por favor, diga porque este treinamento não pode ser obtido em sua Instituição de Origem. 

 

 

 
 
 

 
 

 
D. Por favor, explique porque você está qualificado para receber este treinamento. Como a sua formação 

em hematologia preparou você para o treinamento nesta especialidade?  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
E. Por favor, explique porque você deve ser aceito para este programa. Descreva especificamente porquê 
você seria a pessoa ideal para levar este treinamento para a sua Instituição de Origem.   

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

3.  Implementação do Treinamento 
O objetivo do LATP é capacitar. Você deve ser capaz de implementar o treinamento em sua Instituição de 
Origem quando voltar para casa. Por favor, responda as seguintes perguntas sobre a realização do 

treinamento em sua Instituição de Origem.  
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A. Qual equipamento, reagentes, fármacos, etc. estão disponíveis em sua Instituição de Origem para 

implementar o treinamento? (Por favor, verifique o programa de treinamento descrito na Seção 2 do 
formulário). 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

B. Quais pessoas em sua instituição serão responsáveis pela implementação deste treinamento? Qual será 
seu método de treinamento dessas pessoas em Transplante de Células Tronco ou Citometria de Fluxo e 
biologia molecular?  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
C. Descreva seu cargo na sua Instituição de Origem e quais são suas responsabilidades. Como isto permitirá 

que você implemente as técnicas de treinamento e conhecimentos específicos na sua instituição?  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
4. Orçamento 
Utilize os itens abaixo para gerar um orçamento para o seu treinamento. As inscrições com orçamentos 

mais baixos e/ou suporte financeiro da Instituição de Origem ou outras fontes (doação de materiais) serão 
consideradas favoravelmente.  
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A. Por favor, faça uma lista da quantidade e fonte de doações que você receberá para participar deste 
treinamento.  

 

 
B. Por favor, faça uma lista dos custos estimados para os seguintes itens em $USD:  

Passagem de ida e volta:  

Hospedagem:  

Per diem (alimentos/transporte):  

Outros: (por favor, especifique o item e os custos para CADA item complementar) 

 

C. Por favor, faça uma lista de qualquer outra solicitação de verbas que você tiver e diga porquê esta verba 
é necessária para concluir seu treinamento.  Por favor, observe que o LATP não arcará com os custos de 
gastos incidentais, como computadores, reagentes, roupas adequadas para o clima, participação em 

congressos, itens pessoais, etc.  

 

 

D. Por favor, indique o valor total do seu orçamento proposto (em US dollars).  

 

 

5. Formulário de Apoio da Instituição de Origem e CV do Candidato 
Os seguintes documentos devem ser providenciados para que a sua inscrição seja considerada como 
completa.  
 
 Formulário de Apoio da Instituição de Origem para o treinamento em Citometria de Fluxo e Biologia 

Molecular (Anexo A).  
 Formulário de Apoio da Instituição de Origem para o treinamento em Transplante de Células Tronco 

(Anexo B) 

 Curriculum Vitae do Candidato (Anexo C) 
 
6. Declaração de Veracidade das Informações 

Declaro que os fatos e informações incluídos nesta inscrição e no curriculum vitae são verdadeiros.  
 

Assinatura do candidato:  
 

Data:  

 

 
7. Prazo e Submissão 
Todos os materiais devem ser submetidos até no máximo a meia-noite da Segunda-feira, 16 de Março de 

2015 (meia-noite de acordo com o Eastern Daylight Time - EDT). A submissão pode ser eletrônica ou por 
fax ou correio. 
Submissão eletrônica (de preferência): Salve os documentos utilizando o seguinte formato: 

Sobrenome_nome_Inscrição VTP 
Envie para cwillett@hematology.org 

Fax: +1 202 776 0545, Aos cuidados de: Chase Willett, International Programs Specialist 
Correio: ASH Visitor Training Program, 2021 L Street NW, Suite 900 Washington, DC, USA, 20036  
 

Anexo A: Formulário de Apoio da Instituição de Origem 
Citometria de Fluxo e Biologia Molecular 
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Este formulário deve ser preenchido pelo supervisor e/ou chefe de departamento do candidato na 
Instituição de Origem e deve ser encaminhado antes de vencer o prazo para inscrições. É 

responsabilidade do candidato certificar-se de que este formulário será submetido dentro do 
prazo. *** Você deve  submeter apenas um Formulário de Apoio da Instituição de Origem por inscrição. 
 

Nome do Candidato:  

 

Instituição de Origem:  

 

Supervisor da Instituição de Origem:  
 

Título do Supervisor da Instituição de Origem: 
 

 
1. Por favor, descreva como o treinamento em citometria de fluxo e biologia molecular beneficiará seu 

departamento/seção. Como o conhecimento na área de hematologia pode melhorar para ajudar os 
pacientes em sua instituição? 

 
 

 
 
 

 

2. Por favor, indique qual equipamento está disponível e operacional em sua instituição quel você utilizará 
para implementar o treinamento em citometria de fluxo e biologia molecular (por favor, verifique o 
programa de treinamento na Seção 2 do formulário de inscrição): 
 

 Citômetro de Fluxo - Sim (  )   Não (  ). Se a resposta for sim, tem quantas cores (canais)? 

__________ 
 Termociclador para RT-PCR - Sim (  ) Não (  )   

 Termociclador para RQ-PCR - Sim (  ) Não (  )   
 Freezer -80ºC ou recipiente com nitrogênio líquido - Sim (  )  Não (  )   

    
3.  Por favor, descreva os reagentes ou fármacos disponíveis em sua instituição que serão necessários para 
implementar o treinamento em citometria de fluxo e biologia molecular. (Por favor, verifique o programa 
de treinamento descrito na Seção 2 do formulário). 
 
 
 

 
 

 
Minha assinatura indica que eu apoio o treinamento e concordo que o candidato receberá tempo suficiente 

para viajar e retomar seu trabalho em nossa instituição ao retornar.   As informações incluídas neste 
formulário são verdadeiras.   

Assinatura do Supervisor:  
 

Data:  
 

Anexo B: Formulário de Apoio da Instituição de Origem 

Transplante de Células Tronco (Stem Cell Transplantation - SCT) 
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Este formulário deve ser preenchido pelo supervisor e/ou chefe de departamento do candidato na 
Instituição de Origem e deve ser encaminhado antes de vencer o prazo para inscrições. É 

responsabilidade do candidato certificar-se de que este formulário será submetido dentro do 
prazo. *** Você deve submeter apenas um Formulário de Apoio da Instituição de Origem por inscrição. 
 

Nome do Candidato:  

 

Instituição de Origem:  

 

Supervisor da Instituição de Origem:  
 

Título do Supervisor da Instituição de Origem: 
 

 
1. A sua instituição tem um departamento ou unidade dedicados ao SCT? Se não tiver, isso está sendo 

feito? Qual é o tempo necessário para que isto venha a ser operacional?  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
2. Por favor, descreva como o treinamento em Transplante de Células Troncos (SCT) beneficiará seu 

departamento/seção. Como o conhecimento na área de hematologia pode melhorar para ajudar os 
pacientes em sua instituição? 

 
 

 
 
 

 
 

 
3.  Por favor, faça uma lista dos equipamentos disponíveis em sua instituição que estão ou serão 

dedicados ao programa de SCT (Por favor, verifique a descrição do programa de treinamento na Seção 2 
do formulário). 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
4. Por favor, descreva os reagentes ou fármacos disponíveis em sua instituição que estão ou serão 
dedicados ao programa de SCT (Por favor, verifique a descrição do programa de treinamento na Seção 2 

do formulário). 
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Assinatura do Supervisor (obrigatória) 
Minha assinatura indica que eu apoio o treinamento e concordo que o candidato receberá tempo suficiente 
para viajar e retomar seu trabalho em nossa instituição ao retornar.   As informações incluídas neste 

formulário são verdadeiras.   

Assinatura do Supervisor:  

 

Data:  
 

 
 

Unidade de SCT ou Chefe de Departamento (necessário se a resposta à pergunta 1 foi "sim") 
A minha assinatura indica que eu apoio este treinamento e confirmo que o equipamento e reagentes 
necessários estão disponíveis para implementar o treinamento.  As informações incluídas neste formulário 

são verdadeiras. 

Unidade de SCT ou Nome do Chefe de Departamento:  

 

Unidade de SCT ou Assinatura Chefe de Departamento: 
 

Data:  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Anexo C: Formulário para o Curriculum Vitae 

 
1. Informações Pessoais: 
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Nome Completo:  

Instituição (Departamento, Faculdade ou Outro):  

Cargo atual: 

 
 

Endereço para Correspondência: 
 
 

 

Cidade:  

País:  
 

Número de Telefone:  
 

Fax: 
 

E-mail:  

 

2. Informações do Currículo 

Títulos ou Formação: 

 

Onde foram obtidos: Data em que foram obtidos: 

   

   

   

 
3.  Indique outras especialidades/treinamentos relacionados à sua disciplina. 

 

 

4. Anexe o seu Currículo Incluindo o Seguinte:   
 Cargos e empregos 
 Publicações nos últimos cinco anos (2009 até o momento). Se a publicação for um livro, por favor, 

indique se trata-se de um volume completo ou de um capítulo.  
 Apresentações em congressos nacionais/internacionais nos últimos cinco anos (2009 até o momento). 
 

 


