Curso de

TUBERCULOSE
O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto em colaboração com a
Sociedade Portuguesa de Pneumologia organizam o Curso:
Tuberculose
O curso dirige-se a profissionais de saúde, dando-se preferência aqueles que trabalhem
na área da tuberculose.
O curso será lecionado em Português e Inglês.
Tem um limite de 40 participantes.
São objetivos do curso que o participante seja capaz de:
1. Aplicar conceitos de epidemiologia na prática clinica;
2. Utilizar as ferramentas diagnósticas no estudo de um doente com suspeita de
tuberculose;
3. Utilizar os fármacos disponíveis no tratamento da tuberculose, assim como
abordar as co-morbilidades e os efeitos adversos;
4. Compreender os princípios da abordagem da tuberculose multi-resistente;
5. Perceber como rastrear as populações de risco;
6. Saber como abordar um surto de tuberculose e compreender a dinâmica de
transmissão de tuberculose numa comunidade;
São critérios de avaliação:
1. Participação nas sessões;
2. Teste de avaliação final de escolha múltipla;

Porto, 11-Jan a 29-Mar, 2014
DETAILED PROGRAMME
11|01|2014

25|01|2014

08|02|2014

22|02|2014

09.00-11.00

Epidemiologia da Tuberculose
Exercicios de epidemiologia: o que sugerem os indicadores?

11.30-13.30

Diagnóstico microbiológico e molecular de tuberculose
Exercicios: decisão clinica face aos resultados

09.00-11.00

Epidemiologia molecular e dinamica da transmissão da tuberculose numa população
Exercicios: Estudo da transmissão de tuberculose numa comunidade. Atitudes

11.30-13.30

Diagnóstico radiológico de tuberculose
Exercicios: leitura de exames imagiológicos

09.00-11.00

Estudo de um caso suspeito de tuberculose
Exercicios: da história clinica à decisão de tratar

11.30-13.30

Tratamento da tuberculose suscetivel, mono e poli-resistente. Abordagem do doente
morbilidades.
Exercicios: desenho de esquemas terapêuticos e definição do follow up

09.00-11.00

Abordagem dos efeitos adversos graves durante o tratamento da tuberculose.
Exercicios: discussão de casos clinicos.

11.30-13.30

Tuberculose infantil
Exercicios: discussão de casos clinicos

09.00-11.00

Tuberculose e virus de imunodeficiência humana.
Exercicios: discussão de casos clinicos.

11.30-13.30

Abordagem de grupos de risco – Estratégias

09.00-11.00

Abordagem da tuberculose multi-resistente
Exercicios: Casos clinicos

11.30-13.30

Estudo de surtos de tuberculose.
Exercicio: estudo de caso

09.00-11.00

Rastreio de populações de risco – contatos, candidatos a medicação biológica, infetad
virus de imunodeficiencia humana

11.30-13.30

Eliminação da tuberculose – realidade ou mito?

Informação Geral
Responsável pelo curso: Doutora Raquel Duarte (Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia/Espinho; Centro Diagnóstico Pneumológico; Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto; Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto)
Valor de Inscrição: €100

08|03|2014

(* para obter 4,5 ECTS e o certificado de formação contínua, os candidatos devem registar-se na Divisão
Académica da Faculdade de Medicina até o dia 20 de dezembro de 2013. O custo é de 400€)

Local: Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto - Rua das Taipas, nº 135, Porto
Duração e Horário: Sábado, das 9h00 às 13h30.
Contactos:
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
Rua das Taipas, nº 135, Porto (Portugal)
Tlf. + 351 222 061 820 (Ext. 103)
Fax + 351 222 061 821
Inscrição online: A inscrição pode ser realizada em http://www.ispup.up.pt (Eventos Internos)
ou http://www.epidemiologia.med.up.pt
Data Limite: 20 de Dezembro para obtenção de ECTs e certificado de formação contínua; 10 de
Janeiro para inscrição geral.

22|03|2014

29|03|2014

