
   

  

[28N] Hepatites Virais 

26 e 29 de Jun. de 2020 

4, 6, 10, 13, 18, 25 e 27 Jul. de 2020 

  

Destinatários: 

Profissionais de saúde - TSDT 

 

 

Objetivos: 

- Aquisição de conhecimentos sobre as hepatites virais no que concerne ao seu 

enquadramento nas políticas de saúde atuais, patologia, prevenção, meios de diagnóstico e 

tratamento. 

- Conhecer o programa nacional para as hepatites virais enquanto plano nacional de saúde 

prioritário e medidas de saúde para o combate as hepatites no panorama nacional e 

internacional; 

- Compreender os diferentes tipos de vírus da hepatite: HVA, HVB, HVC, HVD e HVE- vias de 

transmissão, padrão epidemiológico, medidas de prevenção e diagnóstico; 

- Identificar métodos de rastreio comunitário para hepatite B e C; 

- Reconhecer rede de referenciação para tratamento das hepatites virais; 

- Conhecer os princípios orientadores do tratamento da hepatite C e promoção na adesão ao 

tratamento. 

- Compreender o impacto pessoal e comunitário de ser portador de hepatites virais e 

identificar respostas adequadas existentes. 

  

Programa: 

1. Módulo 1- Programas Nacionais de Saúde Prioritários – Programa Nacional para as 

Hepatites Virais, políticas de saúde e situação epidemiológica; 

2. Módulo 2- Hepatites Virais: diferentes tipos de vírus da hepatite; 

3. Módulo 3- Irradicação da Hepatite C como problema de saúde pública até 2030; 

4. Módulo 4- Relação doente vs doença. 

  

Carga Horária: 

30 horas 

  



Calendarização: 

26 e 29 de Junho de 2020 - 18:00 às 21:00 

6, 10, 13 e 27 de Julho de 2020 - 18:00 às 21:00 

4, 18 e 25 de Julho de 2020 - 9:00 às 13:00 

  

Local: 

Formação à distância - Não-Presencial 

Nota: “Nas ações integralmente desenvolvidas em formação à distância, …, não sendo, 

contudo, elegíveis formandos com local de residência fora das áreas de implantação territorial 

do POISE, ou seja, residentes nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve.” 

(A Comissão Diretiva do POISE, 25 de maio de 2020) 

  

Formadores: 

Corinne Valente 

Enfermeira na Norte Vida – Associação para a Promoção da Saúde – Gabinete de Apoio Casa 

de Vila Nova e Centro de Acolhimento temporário. Responsável pela gestão do serviço de 

Enfermagem. 

Responsável pelo Programa de Substituição Opiácea de baixo limiar da CVN. Responsável do 

Programa Rede Rastreio comunitário na Norte Vida (Para VIH, VHC, VHB e Sífilis). 

Enfermeira SAOM – Serviços Assistenciais de Maria – Projeto Contacto. Responsável pela 

implementação de Programas de rastreio para VIH, VHC, VHB e Sífilis. 

 


