Curso de Formação em Doenças do Fígado
Eliminação das hepatites virais até 2030 (OMS)
20 de maio de 2022
Primeira sessão: Fígado à sexta – 15h00-19h00

O Programa Nacional para as Hepatites
formação no âmbito da promoção da
objetivo de capacitar os profissionais de
das organizações que trabalham na
nomeadamente na prevenção, rastreio e

Virais organiza esta ação de
literacia em saúde, com o
saúde e os técnicos e pares
área das hepatites virais,
diagnóstico.

As organizações não-governamentais e de base comunitária e as
associações de doentes são parceiros fundamentais cuja intervenção é
necessária em todas as fases do planeamento da resposta às hepatites
virais. Disponibilizam um conjunto de serviços essenciais às
populações vulneráveis, pelo que a capacitação e atualização dos seus
técnicos e pares nesta área se reveste de grande importância para a
qualidade das suas intervenções.
A formação em hepatologia para profissionais de saúde revela-se
igualmente importante numa perspetiva de task-shifting, podendo
incluir aprendizagem em Elastografia Hepática.

15h00-15h10

Os 12 Programas de Saúde Prioritários e as Hepatites Virais
Joana Bettencourt
15h15-17h00

ABCDE do Fígado saudável
Rui Tato Marinho
Conheça o seu fígado, das análises à biópsia
Joana Nunes
17h00-17h30

17h30-19h00

O Fibroscan
Vítor Magno Pereira
Casos reais, da teoria à prática
Conceição Outeirinho, Cristina Valente e Joana Nunes
21 de maio de 2022

9h30-11h30

11h00-11h30
11h30-12h45

Data limite de inscrição: 03 de maio de 2022
A formação irá decorrer em língua portuguesa, através da plataforma
Teams. No final da formação será emitido um Certificado, após
questionário de avaliação.

Hepatite B, da vacina ao tratamento
Cristina Valente
Hepatite C, da infeção à cura
Rui Gaspar

Duração: 4 + 3 horas (sexta-feira e sábado)
Inscrição Gratuita. O formulário de inscrição está disponível no
seguinte URL: https://www.dgs.pt/2-inscricao-em-eventos.aspx

Intervalo
As hepatites mais raras: A, D, E
Cristina Valente

Formandos: Profissionais de saúde, técnicos sociais, técnicos das ONG
e organizações de base comunitária, pares, etc.
Data: 20 e 21 de maio de 2022

Epidemiologia e SINAVE
Sofia Ribeiro
Os difíceis marcadores víricos
Cristina Valente

Organização: Programa Nacional para as Hepatites Virais da DireçãoGeral da Saúde
Formadores: Rui Tato Marinho, Cristina Valente, Joana Nunes, Sofia
Ribeiro, João Madaleno, Rui Gaspar, Vítor Magno Pereira, Catarina
Vieira, Conceição Outeirinho, Joana Bettencourt

O fígado em 10 minutos
Rui Tato Marinho

Segunda sessão: Fígado ao sábado – 9h30-12h45
O que faz mal: Álcool, fígado gordo, outros tóxicos
Catarina Lima Vieira

As outras: litíase e vias biliares, angioma, quistos
Joana Nunes
A cirrose (compensada e descompensada)
João Madaleno
Intervalo
O cancro do fígado
Catarina Lima Vieira
O transplante
João Madaleno

11h30-12h45

Fígado em fim de vida, os paliativos
Rui Tato Marinho
Debriefing Hepático, o que aprendi

Encerramento

