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Curso intensivo

Tuberculose Multirresistente

5 e 6 de novembro de 2021

O curso dirige-se a profissionais de saúde que

trabalham com doentes com tuberculose.

São objetivos do curso que o participante seja

capaz de:

- Utilizar as ferramentas diagnósticas no estudo

de um doente com suspeita de tuberculose

multirresistente

- Utilizar os fármacos disponíveis no tratamento

da tuberculose multirresistente, assim como

abordar as comorbilidades e os efeitos adversos

associados aos fármacos de segunda linha;

- Saber abordar os contactos dos doentes com

tuberculose multirresistente

Critério de avaliação:

- Minitestes (30%);

- Teste de avaliação final (70%);

O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto propõe-se a organizar o curso teórico-prático

subordinado ao tema:

Tuberculose Multirresistente

Responsáveis pelo curso:

Professora Doutora Raquel Duarte

Médica Pneumologista – Centro Hospitalar Vila

Nova Gaia

Investigadora Doutorada da EPIUnit – ISPUP

(Unidade I&D)



Tuberculose Multirresistente

5 e 6 de novembro de 2021

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 a

avaliação será emitido um certificado com nota.

Local:

Formato e-learning, através da Plataforma Zoom.

Duração e Horário:

5 novembro, das 9h00 às 16h30

6 novembro, das 9h00 às 13h00

Metodologia:

Ao fim de cada bloco de aula há 30 minutos de

revisão da matéria dada nesse dia e realização de

miniteste sobre essa mesma matéria.

Os alunos têm 30 minutos para os fazerem.

No final, há um exame escrito.

Contactos:

Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto

Rua das Taipas, nº 135, Porto (Portugal)

secretaria@ispup.up.pt

Tlf. + 351 222 8061 20 (Ext. 105)

Fax + 351 222 061 821

Inscrição online:

A inscrição é realizada em http://www.ispup.up.pt

Data Limite para inscrição:

31 de outubro de 2021

Curso intensivo

09.00 às 11.00

9h00 - Receção e Introdução

9h10 - Tuberculose multirresistente - a dimensão do problema

9h30 - O diagnóstico e a informação necessária para o desenho do esquema 

terapêutico

10h00 – Discussão de casos clínicos em grupo

11h00 – Intervalo

11.00 às 13.00

11h10 - Os fármacos e o desenho do esquema terapêutico, de acordo com o 

perfil de suscetibilidade

11h40 – Discussão de casos clínicos em grupo

Dia 1

5

NOVEMBRO

2021

P R O G R A M A



Tuberculose – 10ª Edição

Porto, 2 a 17 de julho de 2021
Programa

Dia 1

5 NOVEMBRO

2021

14.00 às 16.30

14h00 - Monitorização e abordagem das reações adversas e do doente com 

comorbilidades

14h30-16-30 – Discussão de casos clínicos em grupo

9H00-13H00

9h00 – A TBMR na criança e na grávida

9h30 – Discussão de casos complexos em grupo

11H30 - Sumário

13H00 – Encerramento

Dia 2

6 NOVEMBRO

2021


