CURSO INTENSIVO

Tuberculose 12ª Edição
Formato e-learning
1, 2, 15 e 16 de julho 2022

Curso intensivo
Tuberculose – 12ª Edição
E-learning – Julho, 2022

O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto em colaboração com a Sociedade Portuguesa de
Pneumologia propõe-se a organizar o curso teórico-prático subordinado ao tema:

Tuberculose
O curso dirige-se a profissionais de saúde que
trabalham com doentes com tuberculose.
Tem um limite de 60 participantes e a seleção
será efetuada por ordem de inscrição. Em caso
de sobrelotação, a seleção será efetuada com
base na avaliação do curriculum vitae.
São objetivos do curso que o participante seja
capaz de:
- Aplicar conceitos de epidemiologia na prática
clinica;
- Utilizar as ferramentas diagnósticas no estudo
de um doente com suspeita de tuberculose;
- Utilizar os fármacos disponíveis no tratamento
da tuberculose, assim como abordar as comorbilidades e os efeitos adversos;
- Compreender os princípios da abordagem da
tuberculose multi-resistente;
- Perceber como rastrear as populações de
risco;
- Saber como abordar um surto de tuberculose e
compreender a dinâmica de transmissão de
tuberculose numa comunidade;

Responsáveis pelo curso:
Professora Doutora Raquel Duarte
Médica Pneumologista – Centro Hospitalar Vila
Nova Gaia
Investigadora Doutorada da EPIUnit – ISPUP
(Unidade I&D)

São critérios de avaliação:
- Em cada sessão, realização de mini-testes
(30%);
- Teste de avaliação final (70%);
Nota:
Para fazer melhoria de nota de edições
anteriores deste curso, por favor, proceda ao
preenchimento do formulário de inscrição desta
edição.
Indique no campo "Observações" que irá
proceder à melhoria de nota.
Para a realização do exame, deverá proceder ao
pagamento de uma taxa de inscrição no valor de
25€.
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Certificado de Participação:
Será emitido um certificado de participação para os
inscritos no curso integral, com descrição do n.º de
horas de formação. Para os alunos que realizarem o
exame final (opcional) será emitido, adicionalmente,
um certificado com nota.
Metodologia: Formato E-learning, através do Zoom.
Duração e Horário:
Sexta-feira (9h00-17h00); Sábados (9h00-13h00),
num total de 4 sessões;

Curso intensivo

Contactos:
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
Rua das Taipas, nº 135, Porto (Portugal)
Tlf. + 351 222 8061 20 (Ext. 105)
Fax + 351 222 061 821
Email: Secretaria@ispup.up.pt
Inscrição online:
A inscrição é realizada em http://www.ispup.up.pt
Data Limite para inscrição:
25 de junho de 2022

Taxa de inscrição: 150€

PROGRAMA
09.00 às
13.00

Dia 1
1 JULHO
2022
14.00 às
17.00

Receção e Introdução
Como está estruturada a resposta à Tuberculose ao nível nacional,
europeu e munfial. Desafios.
Epidemiologia
- Que ferramentas? Que informação é colhida, como é
analisada?
- Análise dos dados nacionais, mundiais e Europeus
- Identificação de problemas e estratégias de resolução
Diagnóstico
Meios complementares disponíveis na investigação de tuberculose
ativa
- Imagiologia
- Microbiologia
- Anatomia Patológica
Como organizar a investigação diagnóstica de doente com suspeita de
Tuberculose
Discussão de casos clínicos
Miniteste
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Programa

09.00 às 11.00

Dia 2
2 JULHO 2021
Tratamento da Tuberculose suscetível
- Fármacos e esquemas de tratamento
- Efeitos adversos – evitar, identificar, solucionar e monitorizar
- Casos particulares
. O doente com insuficiência hepática
. O doente com insuficiência renal
. O doente diabético
. O doente hipocoagulado
Dicussão de casos clínicos

11.00 às 13.00
Tratamento da tuberculose resistente
- Fármacos e esquemas de tratamento
- Efeitos adversos - evitar, identificar, solucionar e monitorizar
- Discussão de casos clínicos
Miniteste

Dia 3
15 JULHO 2021

09.00 às 13.00

Rastreio e tratamento de infeção latente por M.tuberculosis
· Meios complementares disponíveis – limitações, como utilizar, como
interpretar?
· Quem rastrear? Como rastrear? - Casos particulares
· Tratamento preventivo
· Quem tratar? Como tratar?
· Efeitos adversos - evitar, identificar, solucionar e monitorizar
Rastreio de populações vulneráveis
Abordagem de surtos
Mini-teste
14.00 às 17.00
Doente VIH
A Criança
Miniteste
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Programa

Dia 4
16 JULHO 2021
09.00 às 13.00
A tuberculose como doença ocupacional
Medidas que permitam a redução do risco de TB em profissionais de saúde
O que fazer quando ...

· O doente mantem resultados microbiológicos positivos? - São
identificadas resistências durante o tratamento
·

O doente abandona o tratamento

·

O doente apresenta toxicidade

·

O doente está sob tratamento imunossupressor

·

Não se confirma o diagnóstico

Encerramento

