
A equipa regional do Norte do Programa Nacional para a Tuberculose e o 
ACES Feira/Arouca têm o prazer de anunciar a realização do Encontro 
Regional de Tuberculose 2020, que irá decorrer no próximo dia 23 
de março no Auditório da Biblioteca de Santa Maria da Feira.  
 
A inscrição no evento será livre, sendo apenas limitada pela lotação do espaço, 
mas com inscrição obrigatória através de link, que irá ser enviado em breve. 
  
O Encontro Regional de Tuberculose irá aceitar posters com tema livre. Os 
resumos de casos clínicos poderão ser seleccionados adicionalmente para 
discussão no período de tarde. Os resumos podem ser enviados até ao final 
do dia 2 de fevereiro para pntrn.dsp@gmail.com. 
A aceitação de posters será comunicada até ao dia 16 de fevereiro de 2020. 
Os autores dos resumos de posters seleccionados terão de levar o poster 
impresso, no dia 23 de março e afixá-lo até às 09:30h nas áreas indicadas. 
  
Os autores dos resumos que forem selecionados para discussão de casos 
clínicos na sessão de tarde serão contactados para preparar os respectivos 
casos com a comissão científica. Estes serão enquadrados de forma didáctica 
na sessão da tarde e apresentados por um painel de moderadores. 
  
  
O melhor poster será premiado com uma inscrição no Curso Anual de 
Tuberculose do ISPUP (no valor de 150 euros). 
  
Especificações dos resumos: 
  
1.Nome do(s) profissional(is) que envia(m) resumo 
2.Local de trabalho 
3.E-mail 
4.Número de telefone 
5. Porque é que este trabalho é relevante (50 palavras) 
6. Qual é o tema que aborda? Diagnóstico, tratamento, efeitos adversos, 
rastreio de contactos, 
outros? 
7. Resumo do caso clinico / resultados (max 200 palavras) 
  
Submissão dos resumos/esclarecimento de dúvidas: pntrn.dsp@gmail.com 

 



 

 

Programa provisório 

Horário Tema 

8h30 Abertura do Secretariado 

  

9h00-10h00 Tuberculose - Do nacional ao local 
Tuberculose em Portugal. O estado atual  
 
Tuberculose na Região Norte, onde estamos, para onde vamos e qual é o 
nosso caminho 
 
Tuberculose no ACES Feira-Arouca, as particularidades  
 
Discussão 

10h00-10h45 Coffee-Break com apresentação de posters 

10h45-11h15 Mesa de Honra  

11h15-12h15 Mesa Populações Vulneráveis 
Bairros Sociais 
Pedreiras 
Prisões 

12h15-14h00 Almoço livre 

14h00-16h00 Mesa Up-toDate: O que há de novo em TB - do diagnóstico, ao tratamento e 
prevenção. Da teoria à prática – discussão interactiva de casos clínicos 

16h00-16h30 Entrega de prémios, encerramento do encontro e lançamento 2021 

 


