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Introdução
Este curso universitário, nasce no contexto da colaboração da Cátedra en Inflamación y Salud Ósea UFV - UCB, com o propósito de
promover uma atividade formativa de qualidade, atualizada e acreditada para os profissionais que desenvolvem a sua atividade
assistencial no campo da reumatologia. O seu objetivo é converter-se numa atividade formativa de referência na reumatologia, em que
através de sessões lideradas por palestrantes com reconhecimento internacional o especialista possa aceder a uma atualização anual de alto
valor científico e de aplicabilidade clínica, o que repercutirá diretamente num beneficio para os seus doentes.

Objetivo
Os objetivos formativos deste curso são:
Favorecer um melhor conhecimento das formas de pior prognóstico e carga inflamatória da artrite reumatóide para otimizar a
sua gestão e tratamento precoce.
Reconhecer o atraso diagnóstico nos doentes com espondilartrite, particularmente nas mulheres, para por em marcha estratégias de
triagem e diagnóstico precoce.
Aprofundar no conhecimento da biologia ligada à inflamação crónica articular e da entese para selecionar a melhor terapêutica
para cada doente.
Selecionar os melhores trabalhos e de maior impacto clínico que se apresentem no XII International Congress on
Spondyloarthropathies, que irá decorrer em Ghent, Bélgica.
Educar para a implementação das estratégias de tratamento por objetivos e seus resultados trasladados ao âmbito da espondilartropatia axial.
Facilitar um conhecimento adaptado ao reumatologista sobre a via TH17 e o seu impacto biológico na articulação e intestino, que
favoreça uma melhor abordagem das patologias secundárias e das comorbilidades.
Rever as últimas atualizações das principais orientações de gestão clínica de doenças reumáticas internacionais como, por
exemplo, as da European League Against Rheumatism (EULAR) ou do American College of Rheumatology (ACR).

Dirigido a
Médicos especialistas em reumatologia.
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Coordenador docente
Dr. José María Álvaro-Gracia
H.G.U. Gregorio Marañon, Madrid, Espanha

Metodologia

Curso teórico-prático de estrutura
modular concebido com uma
metodologia online.

Centrar-se-á na transmissão de
conhecimento através de
videoconferências ministradas por
especialistas de reconhecido prestigio
internacional.

Após a assistência a cada uma das sessões,
os assistentes realizarão um exame de
avaliação para certificar o aproveitamento
na formação.

Introdução
Este curso está acreditado com 2 ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System).
Para poder obter o certificado de acreditação, é necessário ter visualizado todas as sessões e realizar e
aprovar os exames de avaliação correspondentes. Esta ação será realizada através da plataforma virtual de
aprendizagem da Universidad Francisco de Vitoria.
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ACREDI

TAÇÃO

2

ECTS

Programa formativo
Management of high disease
activity and bad prognosis
rheumatoid arthritis patients
Prof. Peter Taylor
University of Oxford, England

30 de abril
15:00-16:00 h

21 de maio
16:00-17:00 h

Diagnostic delay in axial
spondyloarthritis
Dr. Pedro Machado
University College of London,
England

Anti-TNF and IL-17A inhibitors in
axial spondyloarthritis
Dr. Fabian Proft
Charité - Universitätsmedizin
Berlin, Germany

17 de junho
15:30-16:30 h

23 de setembro
16:00-17:00 h

Ghent´s highlights
Dra. Sofía Ramiro
Leiden University Medical Center,
Netherlands
Dr. Xenofon Baraliakos
Ruhr-Universität Bochum, Germany

Para se registar no curso clique aqui
https://www.ic-rheumatology.com/
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Best friends forever:
multidisciplinary approach
transforming patients outcomes
Dra. Laura Coates
University of Oxford, England
Dra. Jo Lambert
Ghent University, Belgium

14 de outubro
16:00-17:00 CET

18 de novembro
16:00-17:00 h

Joints & Guts connection
(IL-17/23 axis)
Dr. Silvio Danese
Humanitas University, Milan, Italy
Dr. Dirk Elewaut
Ghent University, Belgium

Axial
spondyloarthritis
clinical guidelines
update
Dr. Martin Rudwaleit
Charité Universitätsmedizin
Berlin, Germany

15 de dezembro
16:00-17:00

