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Curso    CURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE INICIAÇÃO Á CITOMETRIA DE FLUXO 
 
Fundamentação:  
A utilização da Citometria de fluxo, nomeadamente para a caracterização imunofenotipica, 

em doenças imunológicas e oncológicas, tem actualmente um papel decisivo na prática 

clínica. Os avanços tecnológicos verificados nos últimos anos, quer ao nível dos marcadores 

imunofenotípicos, quer ao nível dos equipamentos e programas de análise, reforçam a 

necessidade de formação actualizada nesta área. 

 
Objectivos: 

 
Gerais 

 
Específicos (Operacionais) 

Aquisição por parte dos formandos dos 

conceitos básicos, teóricos e práticos, 

sobre os seguintes temas: 

1.Citometria de fluxo:definições e 

princípios gerais 

2.Citómetros de fluxo 

3.Fluorocromos, anticorpos monoclonais 

4.Amostras 

5.Programa de análise Infinicyt 

6.Principais aplicações da Citometria de 

Fluxo 

Aquisição de conhecimentos básicos ao nível 
de: 

� Preparação/marcação das amostras 
� Utilização do citómetro de fluxo 
� Análise de resultados em programa 

específico 
� Interpretação dos resultados 

 
Destinatários: 

 
Nº 

Formandos/Acção 

 
Grupo(s) Profissional(is)/Público-alvo 

 
Critérios de Selecção 

10/12 Médicos Internos em  Formação Especifica Ordem de inscrição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Realização Física:  

 
Nos dias 7 e 30 de maio, para as sessões de abertura e encerramento do curso, 
será necessário o anfiteatro azul das 16 às 17. Estas sessões serão abertas a todos 
os interessados. 
 
 
Formadores: 

 
Internos 

 
Externos  

 
Critérios de Selecção 

Gabriela Martins 
Inês Godinho 
Emilia Sousa 
Carlos Palmeira 
 

Jorge Candeias 
Alexandre Salvador 

 

Conteúdo Programático: 

Temáticas/Nº Horas por Temática 

 
 

• Princípios gerais- 15 horas 

 

� Citometria de fluxo. Definição.  

� Citómetros de fluxo: 

• Conceito 

• Componentes básicos 

• Fluídos 

Mês Dia Horário Nº de Horas Espaço/nº 
de salas 

 
 
 
 
 

MAIO 

7 Segunda-feira 17:00-21:00 4 1 
8 Terça-feira 17:00-21:00 8 1 
10 Quinta-feira 17:00-21:00 12 1 
11 Sexta-feira 17:00-21:00 16 1 
     
14 Segunda-feira 17:00-21:00 20 1 
15 Terça-feira 17:00-21:00 24 1 
17 Quinta-feira 17:00-21:00 28 1 
18 Sexta-feira 17:00-21:00 32 1 
     
21 Segunda-feira 17:00-21:00 36 1 
22 Terça-feira 17:00-21:00 40 1 
24 Quinta-feira 17:00-21:00 44 1 
25 Sexta-feira 17:00-21:00 48 1 
     
28 Segunda-feira 17:00-21:00 52 1 
29 Terça-feira 17:00-21:00 56 1 
30 Quarta-feira 17:00-21:00 60 1 



 

 

• Óptica 
o Fontes de iluminação 
o Tipos de filtros. Espelhos dicroicos 
o Dispersão frontal e lateral 

• Electrónica 

o Conversão do sinal óptico em electrónico. 
o Criação de um impulso electrónico. Altura e largura do 

pulso. Significado. 
 
 
 

� Fluorescência 

• Conceito 

• Principais fluorocromos. Espectro de absorção e emissão 

o Compensação. Significado. Influência nos resultados 

.Como compensar-exercícios práticos. 

• Vantagens e desvantagens dos principais fluorocromos 

• Fluorescência relativa 

• Fluorocromos a utilizar 

 

� Anticorpos monoclonais 

• Conceito 

• Anticorpos monoclonais puros e conjugados 

• Principais anticorpos monoclonais 

• Regras práticas para a utilização associada. 

• Aplicação em citometria de fluxo 

 

• Programa de análise – Infinicyt (18 horas) 

� Apresentação e demonstração teórica do modo de funcionamento 

� Aplicações práticas 

 

• Aplicações da Citometria de fluxo (27 horas) 

� Em hematologia 

� Estudo dos Padrões de Normalidade. Aplicações 

Clínicas.Exemplos Teóricos e Práticos  



 

 

• Estudo dos elementos celulares hematológicos normais  

o Principais tipos e funções.  

o Caracterização morfológica e fenótipica das células 

maduras e dos diferentes estádios de maturação. 

• Estudo de amostras de sangue periférico: 

o Distinção entre normal e patológico 

o Avaliação e caracterização das principais populações 

celulares. 

o Outras aplicações fagocitose, desgranulação basófilos, 

hemoglobinúria paroxística nocturna,  

o Análise de casos práticos 

 

• Medula Óssea: 

o  Interesse do estudo por Citometria de Fluxo. 

o Distinção entre normal e patológico 

o Aplicações  

o Análise de casos práticos 

 

• Biópsias aspirativas de gânglios linfáticos: 

o Distinção entre normal e patológico 

o Análise de casos práticos 

 

• Líquidos biológicos: 

o  Liquido Céfalo Raquidiano, Ascítico e Pleural 

� Análise de casos práticos 

• Estudo da activação plaquetária.  

o Conceitos teóricos. 

o Análise de casos práticos 

 

� Avaliação do conteúdo de DNA e Ciclo celular 

� Significado 

� Interesse clínico 

 



 

 

 
 
Metodologias: 

 

Serão realizados seminários, teóricos e 
práticos. As sessões teóricas destinam-se a 
transmitir os conceitos básicos necessários 
para a compreensão dos temas versados. As 
sessões práticas destinam-se à obtenção de 
uma metodologia de análise que permita 

obter pela análise conjunta de imagens, de 
casos selecionados, normais e patológicos, a 

maior informação possível. 

 

No fim do curso haverá uma prova de 
avaliação sobre conhecimentos teóricos e 
uma prova pratica com avaliação de um 

caso clinico. 

 
Coordenador: 

Gabriela Martins 

 


