1º SEMESTRE - 2015
Epidemiologia, clínica e diagnóstico
de Febres hemorrágicas Virais
data: 19 de junho de 2015

enquadramento
e objetivos:

local: no Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infeciosas, em Águas de Moura

As Febres Hemorrágicas Virais são infecções provocadas por filovírus (ebola, marburg),
arenavírus (Lassa), buniavírus (hantavírus, Rift Valley, FH Crimeia-Congo) e flavivírus
(febre amarela, dengue hemorrágico). A transmissão destes agentes ao homem faz-se
por via vectorial (carraças, mosquitos) ou por contacto com morcegos e roedores ou
com as suas excreções. As infeções nosocomiais são frequentes, sobretudo nas infeções
por ébola, marburg e FH Crimeia Congo. Para as atividades de gestão de doentes, de
diagnóstico laboratorial e de prevenção e controlo destas infeções é importante que os
prestadores de cuidados de saúde e de serviços laboratoriais possuam um
conhecimento profundo sobre as Febres Hemorrágicas Virais.
A iniciativa realiza-se no âmbito da Rede Ibérica de Laboratórios de Alerta Biológico
(IB-BIOALERTNET) que tem por finalidades a normalização e acreditação de métodos e a
formação técnico- científico para uma resposta atempada a emergências e ameaças de
origem biológica.

destinatários:
conteúdos:

Destina-se a clínicos, investigadores e técnicos que realizem atividades relacionadas
com o diagnóstico clínico e laboratorial e investigação de agentes infeciosos.
09h30 | Abertura do secretariado e entrega de documentação.
10h00 | Introdução. Vírus das febres hemorrágicas virais. Quais e onde?
11h00 | Emergência do vírus Ebola em África. Experiência laboratorial na Guiné-Bissau.
12h00 | Aspetos clínicos das febres hemorrágicas virais.
13h00 | Almoço livre
14h00 | Diagnóstico laboratorial de Filovírus, Arenavírus, Bunyavírus e Flavivírus.
15h00 | Aspetos de biossegurança relacionados com o diagnóstico de febres hemorrágicas virais
16h00 | Discussão. Conclusão dos trabalhos.
17h00 | Encerramento.

duração: 6 horas

com o apoio:

Inscrição: gratuita mas sujeita a registo prévio, na plataforma de e-Learning do INSA
forma +, e limitada ao número de vagas disponíveis

data limite: 7 de
junho de 2015
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