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Contributo da sequenciação de nova geração
para o diagnóstico molecular
Na sessão do dia 7 de novembro, no âmbito da comemoração dos 25 anos do CIAS, é salientada a parceria entre o Laboratório de Hematologia Molecular do CHUC e
a investigação produzida pelo grupo Genes, Populações e Doenças, sob a coordenação do Prof. Licínio Manco.
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