
a

+ Oferta Pós-graduada e Submissão ONLINE em www.medicina.ulisboa.pt/formcontinua

+INFO  |  http://edu.uepid.org
Acesso a Bolsas de Estágios de Investigação

Objetivos
No final do curso o formando deverá ser capaz de:

• Conhecer o estado de arte das ferramentas utilizadas em epidemiologia 
molecular;

• Conhecer, em termos gerais, o fundamento de cada técnica de biologia 
molecular utilizada na epidemiologia molecular;

• Compreender o papel da epidemiologia molecular na identificação da 
predisposição genética a doenças;

• Compreender a utilidade da epidemiologia molecular como instru-
mento de caracterização dos agentes etiológicos e vigilância das 
doenças infeciosas. 

Destinatários
Este curso destina-se a licenciados em Medicina, Enfermagem, Ciências 
Farmacêuticas, Ciências da Saúde, Biologia, Tecnologias da Saúde, Ciências 
Biológicas, Ciências Sociais e Humanas e outros profissionais da saúde. 

Duração/ECTS
O Curso desenvolve-se em 30h letivas e 30h não letivas, num total de 60h 
de aprendizagem. As horas letivas decorrem nos dias 14, 15, 16,  24 e 25 
de maio, das 9:30 às 18:00 e no dia 04 de junho, das 18h00 às 20h00.

Este Curso tem avaliação de aprendizagem e é creditado em 5 unidades 
de crédito ECTS. 

Local
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
Edifício Egas Moniz
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Diretora do Curso
Prof.ª Doutora Cristina Furtado (IMP&SP - FMUL)

Docente Responsável
Prof.ª Doutora Cristina Furtado (IMP&SP - FMUL)

Docente Co-Responsável
Prof. Doutor João Paulo Gomes (INSA I.P.)

Organização
Unidade de Epidemiologia
Coordenador: Prof. Doutor Evangelista Rocha

Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública
Diretor: Prof. Doutor António Vaz Carneiro

@: mepidemiologia@medicina.ulisboa.pt
T: 21 799 94 22  //  E: 47091
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Diretor
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Métodos de Ensino
O ensino em sala de aula, com apoio de computadores quando 
necessário, adoptará formas múltiplas, incluindo exposições 
teóricas, resolução de problemas, análise de estudos e 
publicações e pesquisa individual.

Inscrições / Vagas 

Propina reduzida até 04 MAI’18 

Deverá enviar o Boletim de Inscrição preenchido para 
continua@medicina.ulisboa.pt e epidemiologia@medicina.
ulisboa.pt, acompanhado de carta de motivação, CV resumido, 
certificado de licenciatura e comprovativo do pagamento. 

O Curso funcionará com um número máximo de 20 alunos e 
um número mínimo de 10 alunos.

Avaliação da Aprendizagem
Apresentação oral de um trabalho de grupo (50%) e exame 
final (50%).

Avaliação da Formação
Aplicação de um questionário de satisfação aos alunos.

Bolsas de Estágio
Serão concedidas até duas Bolsas de Estágio de Investigação, 
no valor de 75% da inscrição. O processo e os critérios de 
seleção podem ser consultados em: http://edu.uepid.org

O participante selecionado receberá a Bolsa após a conclusão 
do Curso com frequência e aproveitamento. O estágio, a 
decorrer na unidade de epidemiologia, tem um total de 40 
horas, em horário a combinar e deverá estar concluído em 3 
meses após a data da conclusão do Curso.

Avaliação da Aprendizagem
Exame final (50%) e apresentação oral de um trabalho de 
grupo (50%).

Certificação
Os participantes que concluírem o Workshop com aproveita-
mento e assiduidade (75% do Curso) poderão  requerer um 
Certificado de Aproveitamento.

Os créditos deste Curso são reconhecidos no Mestrado em 
Epidemiologia da FMUL durante 2 anos.
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PROGRAMA
MAI | 9h30 - 18h00

14 Introdução ao Curso e apresentação do Syllabus

Introdução à Epidemiologia Molecular  

• Conceito e fundamentos.
• Importância em epidemiologia.
• Perspetiva histórica.

Biologia Molecular na Epidemiologia 

• Princípios e métodos moleculares em doenças infe-
ciosas e em doenças genéticas: descrição, fundamen-
tos, aplicação.

• A sequenciação de nova geração e a bioinformática 
na epidemiologia molecular: 

 – descrição e fundamentos.
 – avanço científico para além do estado da arte.
 – exemplos práticos.

15 Epidemiologia Molecular nas Doenças Genéticas Raras
 
Aplicação da epidemiologia molecular para carateri-
zação dos agentes etiológicos e vigilância das doenças 
infeciosas:

• Caraterização genética de agentes infeciosos e as-
sociação com fenótipos de resistência a antimicro-
bianos e de virulência.

• Vigilância laboratorial dos agentes responsáveis 
por doenças infecciosas: padrões moleculares em 
Portugal e no Mundo.

16 Aplicação da epidemiologia molecular para carateri-
zação dos agentes etiológicos e vigilância das doenças 
infeciosas (continuação):

• Emergência e reemergência das doenças infeciosas 
no âmbito do bioterrorismo.

• Aplicação no estudo de surtos na comunidade e em 
ambiente hospitalar (exemplos práticos, entre outros).

 – Surto de Legionella pneumophila em Vila Franca 
de Xira em 2014;

 – Surtos causados por agentes patogénicos trans-
mitidos por alimentos e água;

• Aplicação no estudo de surtos na comunidade e em 
ambiente hospitalar (exemplos práticos, entre outros) 
Cont.

 – Surto de Klebsiella pneumoniae em ambiente 
hospitalar; 

 – Surto de vírus Ébola na África Ocidental em 2015

• Aplicação no bioterrorismo 

 – Investigação no âmbito dos ataques com Bacillus 
anthracis nos EUA após o 11 de Setembro de 
2001

24 Estatística aplicada à Epidemiologia molecular

Aspetos éticos e legais na Epidemiologia Molecular

25 Apresentação oral e discussão dos trabalhos de grupo

04 18h00 - 20h00 Exame Final

Preletores:

Cristina Furtado (IMP&SP-FMUL, INSA I.P.) 

Paulo Nogueira (IMP&SP-FMUL, DGS)

João Paulo Gomes (INSA I.P.)

João Lavinha (INSA I.P.)

Ana Pelerito (INSA I.P.) 

Alexandra Nunes (INSA I.P.)

Maria João Simões (INSA I.P.)

Mónica Oleastro (INSA I.P.)

Vítor Borges (INSA I.P.)

Paula Lobato Faria (ENSP-UNL)

João Valente Cordeiro (ENSP-UNL)
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BOLETIM DE INSCRIÇÃO

DADOS PESSOAIS

Nome                                                                                                               Telefone

Morada                                                                                     CPostal              -               

Local de Trabalho                                                                    Categoria Profissional

Licenciatura                                                                                                       E-mail

Candidato-me a Bolsa de Estágio de Investigação      
Pode candidatar-se até 04 MAI’18 - Valor com atribuição de Bolsa: 78,75€ - o pagamento será efetuado aquando da atribuição da bolsa

VALOR DA INSCRIÇÃO

Valor: 315 € -  Até 04 MAI’18 (Após 04 MAI’18 - 345€) | Inscrições limitadas a 20 participantes

Pagamento por Transferência Bancária - Santander Totta | IBAN PT50 0018 0000 3666 5472 0018 0

RECIBO                      

Nome                                                                                                              Contribuinte

INSTRUÇõES DE PREENCHIMENTO E ENVIO

1 - Preencha os campos predefinidos diretamente no boletim de inscrição (PDF)
2 - Salve/Guarde o documento no seu Computador
3 - Anexe o documento a um novo e-mail e remeta-o, juntamente com o comprovativo de pagamento para:

continua@medicina.ulisboa.pt
mepidemiologia@medicina.ulisboa.pt
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