É com prazer que a Academia de Ciência e Tecnologia (AC&T) anuncia a primeira edição do
Congresso Virtual de Análises Clínicas. Nesta edição, selecionamos temas de Hematologia, Banco
de Sangue e Microbiologia, que serão abordados em aulas “on demand”, aulas “ao vivo” e
também com a ajuda da nossa nova tecnologia – o microscópio virtual. Este curso é destinado a
estudantes e profissionais da área da saúde com interesse nas áreas de foco do Congresso.

Período:

Investimento:

14 a 21 de Setembro de 2020

Até 28/08/20: R$100*

Coordenação:

Após 28/08/20: R$150

Prof. Dr. Flávio Augusto Naoum

*valor promocional para ex-alunos e

Prof. Dr. Paulo Cesar Naoum

seguidores do Instagram

Informações e inscrições:
(17) 32334490

(17) 99794-4667

a.c.t@terra.com.br

ciencianews.com.br

@academia.ciencia.tecnologia

Formas de pagamento: depósito, transferência, pagseguro
(link para pagamento)

Certificados: o certificado será fornecido ao final do curso, via email.

Aulas “on demand” (15+ horas)

Aulas gravadas ministradas em 2020 nos nossos cursos de Pós-graduação
Todos os palestrantes são professores da Pós-Graduação da AC&T
Seleção de perguntas pertinentes dos nossos alunos durante as aulas
Disponível 24 horas, durante todo o período do Congresso

Aulas ao vivo
De 14 a 18 de setembro, das 19h00 às 20h00. Foco: Hematologia

Microscópio virtual
Microscopia em tempo real durante as aulas ao vivo

TEMAS (on demand)
Hematologia
Tema 1. Introdução sobre avaliação laboratorial das séries vermelha,
branca e plaquetária
Tema 2. Avaliação laboratorial das anemias
Tema 3. A importância da morfologia no diagnóstico das anemias
Tema 4. Discussão de casos - Anemias
Tema 5. Discussão de casos com microscopia - Anemias
Tema 6. V isão clínica das anemias (parte 1)
Tema 7. V isão clínica das anemias (parte 2)
Tema 8. Hemostasia – fatores da coagulação
Tema 9. Hemostasia – plaquetas
Tema 10. Avaliação laboratorial da hemostasia
Tema 11. Introdução sobre coagulopatias e hemofilia
Tema 12. Doença de von W illebrand e coagulopatias adquiridas
Tema 13. Púrpuras e plaquetopenias
Tema 14. Trombofilias – quadro clínico e diagnóstico laboratorial

Banco de Sangue
Tema 1. V isão geral de Banco de Sangue
Tema 2. Investigação laboratorial dos grupos sanguíneos ABO e Rh
Tema 3. Discussão de casos – sistema ABO
Tema 4. Discussão de casos - sistema Rh
Tema 5. Sorologia em banco de sangue.

Microbiologia
Tema 1. Diagnóstico laboratorial das infecções respiratórias
Tema 2. Diagnóstico laboratorial das infecções urinárias
Tema 3. Infecções intestinais
Tema 4. Aspergilose e Candidíase
Tema 5. Criptococose, Pneumocistose e Mucormicose

TEMAS (ao vivo)
Tema 1 (14/09). Desvio à esquerda e linfócitos atípicos (reativos)
Tema 2 (15/09). Leucemias agudas
Tema 3 (16/09). Principais desafios na rotina de hemogramas
(participação da equipe Átlas em Hematologia)
Tema 4 (17/09). Doenças linfoproliferativas crônicas (LLC e Linfomas)
Tema 5 (18/09). Entrevista com Prof. Dr. Paulo Naoum - Desafios da
profissão e da pesquisa na área laboratorial
OBS: as aulas ao vivo não serão gravadas
Cancelamentos:
o

Até 28/08/20: devolução do valor integral da inscrição

o

Até 11/09/20: devolução de 50% do valor da inscrição

o

Após 11/09/20: não haverá devolução

