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Objetivo geral do curso
Fornecer uma formação integral sobre as infecções 
intra-hospitalares, oferecendo aos profissionais da 
saúde as ferramentas necessárias para o seu manejo 
clínico, prevenção e controle.

Objetivos específicos:
•  Descrever a epidemiologia e os mecanismos 
   patogênicos e de resistência dos microorganismos 
   problema da América Latina
•  Descrever as ferramentas diagnósticas, de coleta e 
   manejo de amostras
•  Desenhar tratamentos antimicrobianos ótimos, 
   cuidando também a ecologia
•  Elaborar estratégias de prevenção das infecções 
   intra-hospitalares

Com dois mêses de duração (26 horas de estudo), 
participe do curso interativo online sobre Infecções 
hospitalares e resistência antimicrobiana, focado 
na prática clínica.

Evento de lançamento: 31 de julho de 2015
Fase a distância: 29 de julho a 22 de setembro de 2015

Organizado pela American Society for 
Microbiology, a Society for Worldwide Medical 
Exchange e a Cátedra de Enfermedades 
Infecciosas, Facultad de Medicina, Universidad de la 
República de Uruguay.

O curso será bilíngüe em português e espanhol.
A flexibilidade do programa online permite que os 
participantes possam acessar o curso em qualquer 
lugar e em qualquer momento!

Registre-se online www.infectologia2015.com 
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Conteúdos temáticos:
•  Principais desafios da resistência a antimicrobianos 
   na atualidade: aspectos epidemiológicos locais
   e globais
•  Mecanismos de resistência
•  Aspectos do diagnóstico laboratorial: métodos de 
   detecção e interpretação de resultados

•  Uso racional de antimicrobianos
•  Medidas de prevenção e vigilância
•  Medidas de isolamento e higiene
•  Controle de surtos
•  Manejo clínico e novos tratamentos

Os temas do curso terão uma abordagem transversal no estudo dos seguintes microrganismos: Clostridium difficile, 
infecções por Bacilos Gram Negativos produtores de beta-lactamases de espectro estendido (BGN - ESBL), 
Acinetobacter, enterobactérias produtoras de carbapenemases (KPC), Enterococcus resistentes à vancomicina 
(VRE) e Staphylococcus aureus meticilina resistente (MRSA).

Metodologia:
Sendo um curso de alto impacto na prática, os 
conteúdos serão tratados por meio de discussão e 
resolução de casos clínicos, de forma grupal e 
individual.

Incluirá materiais de estudo e atividades 
especificamente desenhadas para o curso:
•  Artigos
•  Audiovisuais
•  Videoconferências

•  Fóruns de discussão grupal
•  Simulações interativas
   de casos clínicos

Preço até 15 de julho de 2015:
USD $120: Médicos
USD $100: Residentes, estudantes, 
                   profissionais de enfermagem

Preço a partir do 15 de julho de 2015:
USD $150: Médicos
USD $130: Residentes, estudantes, 
                   profissionais de enfermagem

Custo

Público alvo: 
•  Médicos especializados em doenças infecciosas, 
   cuidado intensivo e medicina interna
•  Profissionais de enfermagem
•  Microbiologistas
•  Bacteriologistas
•  Grupos de controle de infecções
•  Outros profissionais da saúde relacionados
   com o tema
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