13 e 14 de abril de 2018
Realização e Organização: APECIH
Coordenação: Prof. Dr. Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza e Prof.ª Dra. Maria Clara Padoveze

“II Curso Avançado em Epidemiologia para Controle de Infecção”
Objetivo: Desenvolver habilidades técnicas e de raciocínio epidemiológico com foco em prevenção e controle de infecções relacionadas a
assistência à saúde (IRAS).

Requisitos para participação:
 Ter conhecimento básico em epidemiologia para controle de infecção – Recomenda-se já ter participado do Curso de Introdução a
Prevenção e Controle de IRAS da APECIH.



Trazer computador portátil com Windows (ou Apple com Windows virtual instalado), com os softwares Excel (ou similar) e EPI
INFO 7.
Serão encaminhados artigos para leitura prévia ao curso



Sexta feira 13 de abril de 2018.

7:30h

Credenciamento

8h.

Abertura

8:10 – 10:30h.

- Incidência e Prevalência: do conceito à operacionalização.
- Causalidade e riscos.

10:30 – 10:45

Intervalo

10:45 – 13h.

- Benchmarking: como e por que.
- Exercícios em grupo

13 – 14:20h.

Almoço (incluso)

14:20 – 17h.

- Ferramenta epidemiológicos aplicáveis em surtos.
- Ferramenta epidemiológicos aplicáveis em situações endêmicas.
- Diagramas de controle.
- Exercícios em grupo

Prof. Dr. Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza

Sábado 14 de abril de 2018.
8:30h. – 10:45

- Delineamento de estudos epidemiológicos aplicáveis à prática do controle de infecção.

10:45 – 11h.

Intervalo

11 – 13h.

- Construindo um banco de dados: princípios e prática.
- Exercícios em grupo.

13 – 14:20h.

Almoço (Incluso)

14:20 – 16:30h

- Análise univariada de dados
- Análise multivariada de dados
- Exercícios em grupo.

16:30 – 17:00h

Encerramento

Local: Hotel Century Paulista – Rua Teixeira da Silva, 647 – São Paulo, SP (Estação Brigadeiro do metrô)
(Desconto especial na diária para aluno do curso)
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:
Categoria

Investimento

Sócios APECIH

340,00

Estudantes *

415,00

Não sócios

455,00
Não haverá inscrições no local - Vagas limitadas!!!

*Encaminhar documento comprobatório / Será entregue certificado de participação e uma monografia.
(Importante: Curso condicionado a número mínimo de participantes)
APECIH – Fone: (11) 3253 8229 - Rua Itapeva, 486, Conj. 106 – Bela Vista – São Paulo – SP.
O pagamento deve ser realizado no site da APECIH www.apecih.org.br com cartão de crédito (em até 3X), boleto pelo Pagseguro ou
depósito bancário no Banco Santander, Agência 3409, C/C:13009070-8; Itaú, Ag. 2117 C/C: 06468-9 – *Enviar comprovante de
depósito e ficha de inscrição por e-mail apecih@uol.com.br (*para pagamento com depósito)

