
 
 

 
 

Título Data Local Resumo 
Impactos e danos da epidemia 
das arboviroses no estado de 
Sergipe: diagnosticar melhor e 
prevenir novos surtos 

setembro de 
2019 (a 
confirmar) 

Universidade Federal 
de Sergipe, Aracajú 
(SE)  

Esse workshop focará nos aspectos clínicos e sequelas de pacientes com Síndrome Congênita de Zika e Chikungunya, por meio da 
discussão de diagnósticos e como integrá-los e estabelecê-los no sistema público de saúde. 
 
Sessões interativas e discussões com a administração do setor público (representantes do Estado e do Município) e 
equipes de saúde multidisciplinares, irão avaliar a qualidade de vida dos pacientes, a patofisiologia das doenças e 
diagnóstico. 
 
O workshop contribuirá para reunir todos os atores envolvidos no cuidado dos pacientes, discutir erros e acertos durante o surto 
epidêmico e se preparar para futuros surtos que porventura aconteçam no Estado. O público-alvo será profissionais 
multidisciplinares de saúde, gestores e estudantes de pós-graduação e graduação. 

Mosquitos Transmissores de 
Arbovírus   

5 a 7 de 
setembro de 
2019 

Instituto Oswaldo 
Cruz, Macaé (RJ) 

No Brasil, a emergência e re-emergência de doenças de alta mortalidade e morbidade agrava as condições de saúde pública no 
cenário atual de crise econômica no estado do Rio de Janeiro e no país. As principais doenças causadas por patógenos transmitidos 
por vetores representam 17% das doenças infecciosas no mundo causando mais de 1 milhão de mortes anualmente. Além disso, a 
falta de tratamento e de vacinas, e a ineficiência do combate aos vetores pela crescente resistência aos inseticidas dificulta o 
controle das doenças. 
 
O IX Curso de Biologia de Artrópodes Vetores irá fornecer aos alunos e profissionais base teórica e prática a respeito dos principais 
tópicos relevantes em biologia de artrópodes hematófagos por meio de sessões práticas sobre a identificação e coleta de ovos e 
mosquitos adultos, e dissecação de mosquitos. 
 
Dentro desse evento, ocorrerá o workshop de dois dias sobre “Mosquitos Transmissores de Arbovírus”. O público-alvo 
desse workshop são alunos de pós-graduação pertencentes aos mais diversos grupos de pesquisa (na área de artrópodes 
vetores e interação parasito-vetor) oriundos do Brasil e da América Latina e ainda profissionais de saúde da área de 
vetores, que trabalham em secretarias de saúde municipais e estaduais. 

Doenças neurológicas associadas 
à arbovírus: preparando para o 
próximo surto   

outubro de 
2019 (a 
confirmar) 

Instituto Oswaldo 
Cruz, Recife (RE) 

Esse workshop consistirá em sessões de treinamento, para agentes de saúde e pesquisadores, sobre o tópico de 
diagnóstico e manejo de doenças neurológicas associadas à arbovírus (incluindo síndrome de Guillain-Barré, encefalite, 
meningite e mielite). 
 
O foco de uma dessas sessões será “ética e metodologia de pesquisa” no contexto da implementação de pesquisa 
durante uma suspeita de surto. Nesta sessão, será detalhado como estabelecer um estudo (identificação de 
financiamento, ética, produção de protocolos, registro de caso) e como realizar um estudo (coleta, transporte e 
armazenamento de amostras, coleta e manejo de dados, equipe). 
 



 
 

 
 

Por fim, serão realizadas sessões conjuntas de discussões por meio de mesas-redondas sobre o surto e o que os 
participantes deveriam fazer diferente caso ocorra um novo surto. 

Chikungunya e Zika Vírus no 
Nordeste Brasileiro: Perspectivas 
de Saúde Global com foco na 
funcionalidade humana 

21 e 22 de 
Novembro de 
2019 

Universidade Federal 
do Rio Grande do 
Norte, Santa Cruz 
(RN) 

Fisioterapeutas interessados em reabilitação e funcionalidade de pacientes com Zika e Chikungunya irão organizar discussões e 
sessões práticas em: definições e conceitos, epidemiologia, manifestações clínicas, distúrbios cinético-funcionais, classificação 
funcional e métodos de tratamento. 
 
O workshop irá incentivar o treinamento em pesquisa na área de saúde coletiva, especificamente na primeira linha de interação 
com arboviroses e suas consequências para a população. 

IV FAMERP-UTMB Infecções 
emergentes nas Américas: 
interesses em comum e 
colaborações entre EUA e Brasil 

4 a 7 de 
dezembro de 
2019 

Faculdade de 
Medicina de São 
José do Rio Preto, 
São José do Rio 
Preto (SP) 

Este evento será o quarto encontro FAMERP-UTMB de infecções emergentes. O primeiro evento ocorreu em 2012 e, em seguida, 
foi realizado em 2016 e 2017. 
 
Para este ano já estão confirmados os palestrantes: Dr. Scott Weaver, Nikos Vasilakis, Shannan Rossi (todos da UTMB), 
Mike Diamond (Washington University), Louis Lambrechs (Pasteur Institute – parte do Consórcio ZikaPLAN). Entre os 
brasileiros temos o Dr. Mauro Teixeira (UFMG), Dra. Luciana Arruda (UFRJ), Marcus Lacerda (FMT-Manaus) e outros. 
 
O evento sempre focou na interação entre alunos e professores, com sessões de pôster e apresentação oral dos 
trabalhos, permitindo colaborações e contato entre eles. 
 
O workshop será parte deste evento internacional, em que ocorrerão sessões complementares de treinamento prático 
para número restrito de alunos sobre métodos laboratoriais de diagnostico viral. 
 

 

 

 

 

Caso você queira informações adicionais sobre um desses workshops, por favor, entre em contato com a nossa equipe por meio do 
endereço eletrônico redebrazil@tghn.org 
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