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O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto organiza em conjunto com PETRI Formação o curso 
teórico-prático subordinado ao tema: Antibioterapia em Ambulatório. 
 
A emergência de bactérias com multirresistência aos antibióticos tem vindo a aumentar em todo o mundo e Portugal não é 
exceção. Como médicos, a resposta a este desafio passa pelo “Bom Uso dos Antibióticos”. Para isso é fundamental saber 
optar, por entre as várias possibilidades teóricas, pelo antibiótico que mais se adequa à infeção, tendo em conta o doente e 
suas particularidades e a bactéria e seu perfil de suscetibilidades.  
Neste curso debatemos o tratamento das principais patologias que conduzem à prescrição antibiótica em ambulatório, 
quer em contexto de Unidades Locais de Saúde ou Serviços de Urgência Hospitalares, considerando os fármacos 
disponíveis em Portugal e o conhecimento local das resistências aos antibióticos. 
 
O curso dirige-se a todos os Médicos. 
 
São objetivos desta formação que o participante seja capaz de: 
 
- compreender a importância do bom uso dos antibióticos; 
- reconhecer os principais problemas de resistências aos antibióticos em Portugal; 
- melhorar a abordagem diagnóstica perante a suspeita de infeção; 
- conhecer as melhores opções no tratamento de infeções comuns em ambulatório; 
- discutir a escolha antibiótica perante casos clínicos concretos. 
 
Informação Geral 
 

Responsável pelo projeto PETRI formação - Prevenção E Tratamento da Infeção 
Ana Cláudia Carvalho  
 
Palestrantes/formadores:  
 
Ana Cláudia Carvalho -  Assistente Hospitalar Infeciologia CHSJ 
 
Paulo Andrade -  Assistente Hospitalar Infeciologia CHSJ 
 
Nuno Pereira- Assistente Hospitalar Infeciologia CHSJ 
 
 
Metodologia: curso teórico-prático  
 
ECTS: Não aplicável 
 
Seleção de participantes:  Curso limitado a 40 participantes; a seleção será efetuada com base na data de inscrição  
 
Valor de Inscrição: 100€  
 
Certificado de Participação: Será emitido um certificado de participação e de avaliação. 
 
Local: Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto - Rua das Taipas, nº 135, Porto. 
 
Duração e Horário: 1dia, 9h00 às 18h00. 
 
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 é realizada em http://www.ispup.up.pt 

 
Data Limite para inscrição:  4ªedição: 9 Maio 2018 
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PROGRAMA  

 

 
 
 
 
 

09.00 
09.20 
09.40 
10.10 

 
10.40 
11.10 
11.40 

            12.00 
 

13.00 
            14.30 

15.00 
15.30 

 
            16.15       
            16.30 
            17.30 
            18.00 

Receção aos participantes. 
Os antibióticos e as resistências bacterianas hoje.  
Princípios gerais de abordagem à infeção.  
Princípios gerais de Antibioterapia em ambulatório em Portugal.  
 
Intervalo 
O tratamento da faringite/amigdalite/sinusite.  
O tratamento da criança com otite.  
O tratamento da pneumonia em adulto. A infeção no doente c/ DPOC.  
 
Almoço 
O tratamento das infeções de pele e tecidos moles.  
O tratamento da infeção de pé de diabético.  
O tratamento das infeções urinárias (cistite, pielonefrite, prostatite). 
 
Intervalo  
Casos clínicos 
Avaliação  
Encerramento 

  
    


