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Objetivos: 

• Revisão e atualização em conceitos gerais em infectologia como imunologia, princípios do 
diagnostico sorológico e microbiológico. • Revisão e atualização em epidemiologia, quadro 
clinico, diagnóstico e tratamento das principais infecções bacterianas e virais na prática 
clinica • Atualizações no manejo dos acidentes com material biológico de risco e prevenção 

de infecções. • Revisão e atualização em terapia antibacteriana • Propiciar condições para o 
uso racional da terapia antimicrobiana • Propiciar condições para a avaliação crítica do 
processo diagnóstico das infecções bacterianas e virais mais comuns na pratica clinica  

Justificativa: 

As doenças infecciosas estão entre as mais frequentes na pratica medica diária e englobam 

diferentes especialidades e áreas do conhecimento médico. Além disso, o mundo globalizado 

passa por frequentes mudanças no que diz respeito à epidemiologia das doenças infecciosas. 
Doenças emergentes e reemergentes se configuram como importantes problemas de saúde 
publica em diferentes regiões do mundo. Neste contexto, as mudanças no perfil 
epidemiológicos das infecções, nos métodos diagnósticos e na terapia antimicrobiana torna 
essencial a implementação de programas de educação continuada e atualização. A presente 

disciplina propõe promover a atualização do médico em importantes princípios básicos de 
epidemiologia, diagnóstico e tratamento das principais síndromes infeciosas bacterianas e 
virais. Além disso, pretende estimular e propiciar instrumentos para a busca individual de 
atualização médica.  

Conteúdo: 

• Acidentes Ocupacionais e Prevenção de Infecções • Diagnóstico laboratorial: exames 
virológicos e biologia molecular • Febre- Fisiopatologia-aspectos clínicos e FOI • Diagnóstico 
laboratorial: Exames microbiológicos • Mecanismos de defesa do hospedeiro, 

imunodeficiência e infecções oportunistas • Diagnóstico laboratorial: exames sorológicos • 
Hepatites virais agudas e crônicas • Hantavirose • Arboviroses • Infecções por herpes vírus • 
Infecções bacterianas • Antibioticoterapia • Tratamento da infecção pelo HIV/Aids  



Forma de Avaliação: 

Assiduidade e pontualidade, participação nas atividades programadas, apresentação de 
seminários sobre os temas do curso. 

Observação: 

Estratégias de ensino-aprendizagem: Seminários apresentados pelos alunos sob a supervisao 
docente, discussão em grupo, elaboração de relatório final. 
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