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A nossa vida mudou, e a vida das associações também. Ao longo dos
quase 35anos da APTAP ultrapassamos muitos dificuldades.
Provavelmente, estamos a lidar com o maior desafio do século XXI.
Juntos, iremos ultrapassar este tempo conturbado. Brevemente,
reiniciaremos as atividades científicas da APTAP.

WORKSHOP: CANCRO COLO-RETAL – PERSPETIVA
MACROSCÓPICA DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA

Fica atento às informações que ficarão
disponíveis brevemente!!

O Workshop promovido pela APTAP e realizado na Escola
Superior de Saúde da Universidade do Algarve (Faro) no

ANATOMIA EM NÚMEROS

35

passado dia 8 de fevereiro, foi organizado pelos colegas
Bruno Santos e Rita Nascimento do Centro Hospitalar
Universitário do Algarve, tendo como preletoras as técnicas
especializadas em macroscopia Catarina Araújo e Melissa
Fontes provenientes do Centro de Referência para o Cancro

Número de participantes no Workshop em
Macroscopia
“Cancro
Coloretal:
perspetiva
macroscópica de um centro de referência” – o limite
máximo de inscrições!

Coloretal do mesmo centro hospitalar.
Foram abordados conceitos teóricos e casos práticos sobre a
anatomia e patologia do cólon e reto, havendo uma partilha e
discussão

bastante

produtiva,

protagonizada

pelos

participantes no evento sobre as metodologias aplicadas em
outras realidades hospitalares.

COVID-19
Procura informação com credibilidade:
https://covid19.min-saude.pt/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic

Este workshop teve um feedback bastante positivo por parte
dos participantes, enaltecendo a realização do evento na
região do Algarve e manifestando grande interesse na
realização de mais eventos/formações a sul do país.

https://www.seap.es/documents/10157/1811351/CO
VID+19++ACTUALIZACION+SOBRE+MEDIDAS+DE+PRO
TECCION+EN+MANEJO+DE+MUESTRAS.pdf/62bc174ae91f-4370-b1ea-799c8d6339db
https://www.cytology-iac.org/news/717-the-covid-19pandemic-implications-for-the-cytology-laboratory
POR ONDE ANDOU A APTAP


3 de maio de 2019, 23 de novembro de 2019 e 18
de janeiro de 2020 - Reuniões com as

Associações e Sindicatos das áreas
Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica

das

Formadores: Catarina Araújo e Melissa Fontes
Organizadores: Rita Nascimento e Bruno Santos



24 a 26 de maio de 2019 - 20º Congresso Técnico

de Anatomia Patológica – Axis Vermar
Conference & Beach Hotel, Póvoa de Varzim
E tu? Atreves-te a ser o próximo a organizar um
evento/formação em Anatomia Patológica? Contacta-nos!!
Envia email para direccao.nacional@aptap.pt



8 de fevereiro de 2020 - Cancro Coloretal:

Perspetiva macroscópica de um centro de
referência – Escola Superior de Saúde da
Universidade do Algarve, Faro

Já és sócio da APTAP? Vai a www.aptap.pt e inscreve-te já!

