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Objetivos: 

• Revisão e atualização de conceitos sobre epidemiologia, manifestações clínica, estratégias 
de investigação diagnóstica complementar das doenças infecciosas em geral. • Atualizações 
no manejo da infecção pelo HIV/Aids: doenças oportunistas, distúrbios metabólicos e efeitos 
adversos da terapia antirretroviral. • Promover o conhecimento sobre os princípios de 
prevenção e controle de infecções relacionadas aos cuidados em saúde (IRAS).  

Justificativa: 

Em um mundo globalizado onde constantemente temos observado a descrição de doenças 
infecciosas emergentes e reemergentes em diferentes regiões do mundo, o estudo deste 
tema é altamente relevante e necessário. Com a mudança no perfil epidemiológico das 

infecções, tanto na comunidade quanto no ambiente hospitalar/serviços de atenção à saúde, 

o estudo das doenças infecciosas é um requesito ssencial na formação do médico geral e do 
infectologista. 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, com ênfase nas doenças relacionadas ao HIV/aids 
e aos serviços de saúde. Além disso, pretende estimular e propiciar instrumentos para a 
busca individual de atualização para a prática médica. 

Conteúdo: 

• HIV/aids e doenças oportunístas (manejo da infecção pelo HIV/aids e suas complicações e 
diagnóstico e tratamento de doenças oportunístas associadas ao HIV/aids) • Temas em 
neurorradiologia e aids (toxoplasmose, doença de Chagas, neuroTB, Linfomas, entre outras) 

• Doenças tropicais (Leishmanioses, Esquistossomose, Malária) • 
Isosporíase,Criptosporidiose e Giardíase • Helmintoses intestinais • Estrongiloidíase e 
Filaríases • Toxocaríase e ectoparasitoses • Amebíase e infecções por amebas de vida livre • 

Equinococose • Infecção associada à assistência à saúde – incidência, classificação,causas e 
prevenção • Organização da CCIH, investigação de surtos, vigilância, controle do ar, água e 
ambiente • Resistência bacteriana- interpretação dos testes de sensibilidade, mecanismos de 



resistência, situação atual na comunidade e hospital, controle • Principais síndromes 

infecciosas adquiridas no ambiente hospitalar  

Forma de Avaliação: 

Assiduidade e pontualidade, participação nas atividades programadas, apresentação de casos 
clínicos, elaboração de relatório dos casos apresentados. 

Observação: 

Estratégias de ensino-aprendizagem: aulas expositivas, discussão em grupos, leitura 
individual, seminários, elaboração de relatórios. 
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