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Está de volta o
Congresso Científico
da ANL

D

epois de dois anos de interrupção, está de volta o Congresso
Científico da ANL, na tão aguardada 8.a edição. Depois de alguns
ajustes no programa, estamos certos de que estão reunidas todas
as condições para uma discussão muito útil sobre as novidades da
Medicina Laboratorial. Contamos consigo no Centro de Congressos
de S. Rafael, nos dias 28 e 29 de outubro.
Consulte aqui
o programa e
informe-se sobre
as condições de
inscrição.

C

om um programa bastante abrangente, o presidente da comissão
científica do congresso destaca ainda o facto de “este ano, pela
primeira vez no congresso da ANL, vamos ter também apresentações
livres no sentido de ter ali uma montra da nossa atividade científica no setor assistencial público e privado, e nos institutos de investigação
- que permita mostrar e debater com os pares o que está a ser feito,
o conhecimento e as experiências que estão a ser adquiridos e ganhar
informação importante para o desenvolvimento da sua investigação”.
Assista aqui ao vídeo
com as declarações do
Dr. Manuel Carvalho

Crescimento contínuo
do papel do laboratório:
mais de 70% das decisões
clínicas são apoiadas em
diagnóstico laboratorial

N

este momento, mais de 70% das decisões clínicas são apoiadas
em diagnóstico laboratorial o que se deve a um desenvolvimento
científico e organização dos laboratórios no sentido de dar uma
resposta eficaz (exata e atempada)”, destaca o Dr. Manuel Carvalho,
presidente da comissão científica do congresso. É, por isso, importante
promover a análise e discussão deste papel entre todos os profissionais da
área da Medicina Laboratorial.
O patologista clínico destaca ainda, neste papel fundamental que o laboratório
desempenha, o reforço e esforço que houve nos últimos dois anos. “Se não
existissem testes laboratoriais como teria corrido a pandemia? Conseguimos
identificar, isolar e acompanhar a doença a par e passo. Já trabalho há muitos
anos nesta atividade e tenho verificado que o laboratório passou de um
papel de documentação de uma doença para a sua identificação, algo que é
completamente diferente na perspetiva da sua importância no diagnóstico e
acompanhamento das doenças”.
Apesar de ter sido delineado antes da pandemia, uma vez que este congresso
se ia realizar-se em 2020, o programa foi adaptado para incluir também o
debate sobre a COVID-19. Embora este não seja o tema central, não podem
ser ignoradas as mudanças que a pandemia exigiu à Medicina Laboratorial
– “no laboratório tivemos de adaptar procedimentos e métodos às
necessidades de uma resposta à população e também nos conseguimos
organizar do ponto de vista de saúde pública. Estamos na altura de olhar e
analisar este caminho”, refere Manuel Carvalho.

Submissão de abstracts termina a 15 de setembro

A

té ao dia 15 de setembro, às 23.59 pode submeter o abstract do
trabalho que gostaria de apresentar no VIII Congresso Científico
da ANL. Temos todo o gosto em avaliar o seu trabalho e garantir que
a sua apresentação nos ajudará a enriquecer o programa do congresso.
Consulte aqui os
procedimentos
para a submissão
de abstracts.

Sessões em
destaque
Relação entre o setor U
público e o setor
privado

m dos principais ensinamentos da pandemia é que, no que
respeita à Medicina Laboratorial, o setor público e o setor privado
têm, necessariamente, de trabalhar em articulação. Este tema estará
em debate no dia 28 de outubro, entre as 18.00 e as 19.30 horas,
numa mesa redonda que contará com a participação de reconhecidas
figuras da saúde nacional, tais como o Dr. Adalberto Campos
Fernandes, o Dr. José Chaves, o Dr. António Lacerda Sales,
o Dr. Ricardo Batista Leite e o Dr. Luís Mendão. Esta sessão
será moderada pela jornalista da SIC Notícias, Rita Neves.

O contributo essencial
do laboratório na
infeção SARS-CoV-2

S

ob a moderação da Prof.a Doutora Laura Brum, vai decorrer, no dia
28 de outubro, pelas 17.00 horas, uma sessão onde será debatido
o papel do laboratório na infeção SARS-CoV-2. Convidámos para
esta mesa de discussão, o Prof. Doutor Paulo Paixão, o Dr.
Fernando Almeida, a Dr.a Ana Paula Rodrigues e o Prof.
Doutor António Sarmento.
Mais uma sessão a que não pode faltar!

O congresso a par e passo

