
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA PRELIMINAR

ATIVIDADES INCLUÍDAS 
na taxa de inscrição

LEGENDA

Ativ Inter 

CF 

MR 

SI 

Atividade interativa

Conferência

Mesa-redonda

Sessão interativa

ATIVIDADES NÃO INCLUÍDAS 
na taxa de inscrição

C (trans) 

EE 

MC

SL

( * ) 

Curso 
transcongresso 
(6h ou 8h)

Encontro com o 
especialista

Mini-curso (4h)

Seminário de 
lâminas

Tipo de atividade a 
ser definido

HPV

Discussão de casos 

Dificuldades diagnósticas: Processos reativos x processos neoplásicos

Diagnóstico citológico de câncer de colo uterino no Brasil:  Onde estamos e perspectivas futuras

Citologia do líquor 

Marcadores tumorais

 HIV – testes moleculares ou imunológicos ?

Principais técnicas laboratoriais de biologia molecular (PCR, PCR-RT, Citogenética)

Diagnóstico molecular de enfermidades bacterianas e virais

Diagnóstico sorológico de HIV em HCV / carga viral p/acompanhamento e tratamento

Rastreio Citológico e HPV

Exame de Paternidade e Maternidade

Casos clínicos em Coagulação

Seminário de Lâminas em Hematologia 

Casos clínicos em hematologia

Dia a Dia da Imunohematologia

Imunohematologia. Tipagem Sanguínea, Teste da Antiglobulina Humana Direto e Indireto

Novos parâmetros do hemograma

Recomendações internacionais para a liberação do hemograma

Mielograma e Hemograma: fundamentos e aplicação prática para triagem das neoplasias hematológicas

Aplicação prática da classificação da OMS 2016 no diagnóstico e prognóstico das leucemias agudas
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Como detectar e reportar Carbapenemases em meu laboratório? 

•  Situação atual dos cocos-gram positivos no laboratório clínico. O que pesquisar?

- Staphylococcus aureus

- Staphylococcus coagulase-negativos

- Streptococcus pneumoniae

• Bioinformática na prática do laboratório de microbiologia

- Noções gerais

- Aplicação

• O diagnóstico contemporâneo da resistência bacteriana

- Métodos tradicionais (Detecção de mecanismos de resistência por disco difusão)

- Novas metodologia s em Microbiologia  (MALDI-Toff / Métodos moleculares)

Casos-Clínicos - Apresentação de casos clínicos – número de 04

MDR-TB / Diagnóstico da TB

Teórico-prático de micologia clínica e forense

Em Microbiologia (Gram, Ziehl, a fresco)

CLSI X BRCAST: como harmonizar e tirar o máximo de proveito desses protocolos

Patógenos emergentes ou negligenciados. Existem, são raros ou trata-se de mito

Coprocultura: como fazer no laboratório de análises clínicas, emitir o resultado e auxiliar efetivamente 
no diagnóstico (O que realmente estamos pesquisando) Urina: o que ainda temos que melhorar, onde 
mais erramos?   +  CQ em Microbiologia

MICROBIOLOGIA
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Garantia da qualidade, rastreabilidade e remuneração de TLR

Associativismo (estratégias de compras)

Implantação do CQ / CIQ, CEQ - como avaliar / Preparação para a acreditação (PNCQ Gestor e DICQ)

Laboratório hospitalar (foco na segurança e acolhimento dos pacientes)

Bioinformática e qualidade laboratorial

Inovação em laboratórios clínicos

Gerenciamento da qualidade

Não conformidades: Como tratar ?

Casos clínicos interdisciplinares - Doença renal (Bioquímica, Microbiologia e Hematologia)

Ferramentas de internet para análises clínicas

Biossegurança

Laboratório Clínico Veterinário: Montagem e Legislação

Curso de Vinhos para Analistas Clínicos

Triagem Neonatal na América Latina

Interferência medicamentosa e sua relação com exames laboratoriais

Zika vírus

Espermograma: como realizar ?

Líquidos biológicos

Toxicologia – exames dos motoristas e triagem neonatal

Toxicologia – drogas de abuso

Jejum laboratorial

Marcadores cardíacos: protocolos em urgências e emergências

Avaliação laboratorial das dislipidemias: fatores pré-analíticos e analíticos

Diagnóstico laboratorial da doença renal crônica 

Diabetes: diagnóstico e aspectos laboratoriais

Casos clínicos em Bioquímica

Sedimento urinário 

Esquistossomose: aspectos epidemiológicos, aspectos clínicos, e o impacto no diagnóstico laboratorial.

O perfil atual das doenças causadas por helmintos no Brasil e o impacto nos exames parasitológicos - 
Ascaridíase / Teníase e cisticercose / Filariose

Parasitoses tropicais negligenciadas e as novas tecnologias no diagnóstico laboratorial (Leishmanioses / 
Doença de Chagas / Malária)

Seminário de Lâminas em Parasitologia

Imunologia Clínica e Biologia Molecular (Conceitos, parâmetros imunológicos e moleculares, testes e 
técn., causas de erros e evolução no diagnóstico

Doenças autoimunes: correlação clinico-laboratorial

Sífilis: adquirida e congênita - aspectos clínicos - diagnóstico laboratorial. Porque a doença está 
aumentando ?

Dengue, Zika e Chinkungunya: evolução clínica e epidemiológica. Diagnóstico de Laboratório virológico, 
molecular e imunológico

Doenças infecciosas na gestante e no recém-nascido - Toxoplasmose, Rubéola e AIDS
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