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Contexto histórico 

O campo da Infectologia é tão antigo quanto a própria 
Medicina. Ao longo da história, a humanidade passou 
por diversos episódios de grandes contágios - que eram 
chamadas de “pestes”. É o caso, por exemplo, da Peste 
Negra (também conhecida como Peste Bubônica), 
que chegou a exterminar dois terços da população 
no continente europeu no século XIV. Causada pela 
bactéria Yersiniapestise transmitida por roedores, não 
havia conhecimento científico suficiente até então para 
evitar tamanho morticínio. Inicialmente, as explicações 
para esses eventos eram cercadas de mitos e crenças, 
atribuídos a deuses e demônios. 

O desenvolvimento tecnológico e a criação 
dos primeiros aparelhos de visão microscópica 
permitiram aos antigos cientistas conhecer as 
bactérias e demais germes. Com eles, os estudiosos 
conseguiram descrever os mecanismos de 
transmissão das doenças infecciosas. 

No final do ano de 2019, a humanidade foi 
acometida pela Pandemia da Covid-19, que 
desafiou os conhecimentos teóricos, clínicos e 
epidemiológicos a respeito do tratamento das 
doenças infectocontagiosas, não apenas pela alta 
morbimortalidade associada à infecção viral, , mas 
também pelas particularidades da sua patogênese, 
o que torna complexo o seu manejo clínico e dificulta 
a efetividade dos tratamentos disponíveis.
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Futuro profissional garantido

Diante deste cenário, a infectologia vem continuamente 
ganhando visibilidade e despertando interesse na 
comunidade, tendo em vista que as epidemias 
e pandemias têm destacado cada vez mais a 
importância desse profissional. Adicionalmente, o fato 
de o infectologista estar cada vez mais em evidência, 
faz com que ele tenha a oportunidade de revelar 
suas competências, as quais extrapolam apenas os 
conhecimentos restritos à sua própria área de atuação, 
o que o torna um profissional cada vez mais requisitado 
e valorizado dentro do mercado de trabalho. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, 
os infectologistas registrados no país, totalizam cerca 
de 3.200 médicos, o que demonstra a necessidade 
de profissionais qualificados na área, sendo, portanto, 
um segmento bastante promissor do campo médico.

O médico infectologista, além de possuir um amplo 
conhecimento de clínica médica, ocupa-se de realizar 
o diagnóstico, tratamento específico e prevenção 
das doenças infectocontagiosas, tendo como parte 
da sua rotina diária, o combate das enfermidades 
transmitidas   por   príons, vírus, bactérias, protozoários, 
fungos e animais. 
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Diferenciais do curso:

O curso de Pós-Graduação Online em Infectologia da 
IPEMED tem como objetivo qualificar médicos para 
atuarem nos campos de prevenção, diagnóstico e 
tratamento de doenças, bem como na   avaliação 
e formulação de políticas públicas   na   área   da   
Infectologia, utilizando   conhecimentos   clínicos   e   
epidemiológicos   para contribuir com a transformação 
da realidade sanitária brasileira. 

O programa oferece um conjunto amplo de 
conhecimentos e práticas médicas acerca do campo 
no Brasil e no mundo.  A formação pretende ainda 
preencher a lacuna existente de pessoal qualificado 
em Infectologia no país.

O corpo docente do curso conta com docentes 
clínicos médicos com ampla experiência científica e 
profissional na Infectologia, com o objetivo de oferecer 
uma formação de alto nível aos alunos.

• Corpo clínico qualificado, professores especialistas, 
docentes de grandes universidades e com atuação 
em diversos hospitais de referência;

• Possibilidade de estágio observacional, em serviço 
de referência;

• Especialidade em evidência com aumento progressivo 
de demanda de profissionais especializados;
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Esse curso coloca o aluno em contato com 
uma ampla bibliografia acerca dos estudos 
epidemiológicos realizados no planeta. Durante 
as aulas, os alunos investigam a fundo as 
características epidemiológicas dos agentes 
infecciosos de diversas doenças, dentre elas:

• Doenças tropicais

• Febre de Origem Indeterminada (FOI)

• Síndrome de Mononucleose Infecciosa (SMI)

• Hepatites Virais

• Infecção do Trato Urinário

• Micoses Sistêmicas

• Arboviroses

• Diarreias Agudas

• HIV

• Infecções de Partes Moles

• Princípios Gerais da Terapia Antimicrobiana

• Biossegurança e Controle de Infecção

• Infecção em Cirurgia

• Infecções de sistema nervoso central

• Infecções Respiratórias e Tuberculose

• Infecções Urinárias
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MERCADO DE TRABALHO3A rotina dos profissionais da Infectologia envolve 
o estudo e o desenvolvimento de estratégias 
de prevenção e tratamento coletivo e individual 
de doenças infectocontagiosas, muitas delas 
negligenciadas historicamente pelo poder público 
e pela sociedade civil como um todo, relacionadas 
com frequência a problemas sociais ou a falta de 
devidos investimentos em pesquisa científica.O 
trabalho envolve a população geral, mas também 
grupos de origem sociais mais pobres e com histórico 
de pouco ou nenhuma atenção de saúde. 

O profissional atua realizando acompanhamento 
clínico, hospitalar ou ambulatorial, de pacientes, 
assim comoelabora atividades de promoção de 
saúde e prevenção de doenças. Ainda,  pode atuar 
amplamente no âmbito do controle das infecções 
relacionadas à assistência a saúde, orientando e 
normatizando condutas relacionadas ao uso racional  
de antimicrobianos. Pode ainda, além da área 
assistencial, dedicar-se à atividades de pesquisa e 
vigilância epidemiológica. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, há 
cerca de 3.200 médicos infectologistas registrados no 
país, o que demonstra a necessidade de profissionais 
qualificados na área. 

Esses profissionais atuam, sobretudo, em:
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AMBIENTES  
HOSPITALARES

CLÍNICAS 
PRIVADAS

AMBULATÓRIOS  
PÚBLICOS

PASTAS DO 
PODER PÚBLICO

SERVIÇOS  
ESPECIALIZADOS  DO SUS
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As principais áreas de atuação na infectologia são:

ÁREAS DE ATUAÇÃO 
E INTERAÇÃO COM 
OUTRAS ESPECIALIDADES4
• Hospitalar: assistência, ensino e pesquisa;

• Comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH) 
–hospitalar/ gestão;

• Infecção em pacientes imunocomprometidos 
(transplante de órgãos sólidos e de células tronco 
hematopoiéticas) – hospitalar e ambulatorial;

• Especialista em HIV/AIDS – hospitalar e ambulatorial;

• Especialista em hepatites virais – hospitalar e 
ambulatorial; 

• Especialista em moléstias infecciosas tropicais –
ambulatorial; 

• Pesquisador (clínico ou laboratorial); 

• Vacinas (ambulatórios; laboratórios/gestão).
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A Infectologia faz interfaces importantes 
com diversas áreas do saber como:

Por se tratar de uma especialidade que lida com 
saúde coletiva e individual, há um grande número 
de especialidades que podem atuar em parceria 
com o infectologista. Essa interação vai depender 
das características da doença infectocontagiosa 
e do impacto dos agentes causadores sobre a 
população ou indivíduo. 

• Doenças que afetam populações infantis, por 
exemplo, vão depender de profissionais como 
pediatras e médicos da família, por exemplo.  

• No caso da pandemia da Covid-19, especialistas 
em: pneumologia, imunologia, hematologia 
entre outros.

O infectologista pode ainda atuar no setor público, 
desenvolvendo estratégias de Estado para o 
combate de doenças, o que pode envolver equipes 
multidisciplinares de diversas especialidades, 
enfermeiros, gestores públicos e demais 
profissionais do serviço público.

IMUNIZAÇÕES

HEPATITES 
VIRAIS

INFECÇÃO 
HOSPITALAR

ZOONOSES E 
ARBOVIROSES

RESISTÊNCIA 
ANTIMICROBIANA

VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA

MEDICINA 
TROPICAL E 

DO VIAJANTE

INFECÇÕES 
SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS
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O curso é destinado a médicos graduados, com 
registro ativo no Conselho Regional de Medicina 
(CRM), que desejam adquirir conhecimento 
especializado em Infectologia e ocupar trabalhos 
voltados para a vigilância sanitária e  atuação 
clínica no diagnóstico e tratamento dos mais 
diversos tipos de doenças infecto-parasitárias. 

PÚBLICO-ALVO5
6CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO

• Possuir bacharelado em curso de ensino superior 
em Medicina devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação ou em curso realizado 
no exterior cujo diploma tenha sido validado 
pelo sistema Revalida do Ministério da Educação.  

• Assinatura do contrato 
de prestação de serviços 
educacionais da IPEMED.
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CARGA HORÁRIA7
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Assíncrono: 70%
Síncrono: 30%

12
meses

100%
online

360
horas

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Integralizado em Curso

A organização curricular do curso de pós-
graduação online em Infectologia tem como 
princípios básicos a articulação entre teoria e 
prática, aprendizagem significativa, conteúdo 
baseado no desenvolvimento de competências, 
em evidências científicas e avaliação formativa.

O curso está organizado em módulos que 
abordam em profundidade as possibilidades de 
atuação do médico, que se estendem desde os 
desafios diagnósticos, a qualidade da assistência, 
a atenção a pacientes  não  responsivos  aos  
tratamentos  propostos,  até  às  questões  que se 
referem a  organização administrativa,  clínica  e  
operacional  dos  serviços  de  Infectologia  e  ao  
trabalho  em  equipes interdisciplinares na rede 
pública e privada.
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Ao longo do curso, o aluno deve 
explorar os seguintes módulos:

MÓDULOS

MÓDULO I 
PROMOÇÃO 

DA SAÚDE

MÓDULO II
URGÊNCIAS 

E EMERGÊNCIAS

MÓDULO III
INTRODUÇÃO 

E TEMAS 
GERAIS EM 

INFECTOLOGIA

MÓDULO IV 
SÍNDROMES 

INFECCIOSAS 
(PARTE I)

MÓDULO V
SÍNDROMES 

INFECCIOSAS 
(PARTE II)

MÓDULO VI
DOENÇAS 

INFECCIOSAS 
(PARTE I)

MÓDULO VII
DOENÇAS 

INFECCIOSAS 
(PARTE II)

MÓDULO VIII
DOENÇAS 

INFECCIOSAS 
(PARTE III)

Conceito de saúde doença como processo. Contexto históricoda promoção de 
saúde. Importância das ConferênciasInternacionais de Promoção da Saúde. 
Relevância dasConferências Nacionais. Política Nacional de Promoção deSaúde 
no Brasil. Equipes de saúde interdisciplinar e atuaçãona promoção da saúde. 
Intervenções em promoção da saúde. Promoção da saúde dos sujeitos e das 
comunidades.Estratégias de prevenção de doenças. Educação em saúde.

Situações adversas. Abordagem da dor aguda. Síncopes e desmaios. Emergência 
pré-hospitalar. Paradascardiorrespiratórias. Fraturas. Queimaduras. Intoxicações.
Picadas de animais peçonhentos. Emergências psiquiátricas.

Bases da infectologia, aspectos históricos e culturais daInfectologia. Mecanismos 
de defesa e resposta imune àsinfecções. Imunizações. Medidas de prevenção 
deinfecções associadas a assistência à saúde. Métodos paradiagnóstico 
etiológico das infecções. Terapiasantimicrobianas: princípios para indicação 
e escolha;mecanismo e espectro de ação das principais classes; mecanismos 
de resistência; profilática. Conceitos emepidemiologia, vigilância e doenças de 
notificação compulsória.

Infecções do sistema nervoso central: meningite, encefalite, abscesso cerebral. 
Pneumonia adquirida na comunidade. Endocardite, miocardite e pericardite. 
Infecções abdominaise peritoneais. Hepatites agudas. Diarreia. Cistite epielonefrite. 
Infecções genitais. Artrite infecciosa,osteomielite, abscesso muscular. Infecções 
cutâneasbacterianas.

Febre: linfonodomegalia generalizada,hepatoesplenomegalia, rash cutâneo, 
de origem indeterminada. Infecções em órteses, próteses, cateteres. Paciente 
neutropênico com suspeita de infecção.Paciente imunocomprometido não 
neutropênico com suspeita deinfecção. Infecções hospitalares: pneumonia, 
infecçãourinária,associada com cateter. Síndrome exantemática. Sepse.

Infecção por HIV e AIDS. Infecção por HTLV-1 e HTLV-2.Infecções por Herpes vírus: 
herpes simples, varicela-zoster,mononucleose, CMV, exantema súbito. Papiloma 
vírushumano (HPV) e Sífilis. Hepatites crônicas virais. Dengue,febre amarela, 
chikungunya, zika vírus, malária.

Infecções virais respiratórias e síndrome respiratória agudagrave. COVID-19. 
Sarampo, rubéola, caxumba, varíola. Coqueluche e difteria. Febre tifoide e 
paratifoide. Tétano. Tuberculose. Hanseníase.

Febre maculosa e doença de Lyme no Brasil. Leptospirosee Toxoplasmose. Giardíase 
e amebíase. Doença de Chagas. Leishmaniose cutânea e visceral. Ancilostomíase, 
Ascaridíase, Estrongiloidíase, Enterobíase. Teníase ecisticercose no sistema 
nervoso central. Esquistossomosemansônica. Ectoparasitoses: pediculose, miíase, 
tunguíase, carrapatos, escabiose. Micoses sistêmicas: paracoccidioidomicose, 
histoplasmose, aspergilose, murcomicose, candidíase, pneumocistose.

AULAS TEÓRICAS - DISCIPLINAS
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• Médico infectologista com experiência na área 
de Medicina de Urgência e Emergência. 

• Residência Médica em Infectologia pelo Instituto 
de Infectologia Emílio Ribas em São Paulo.

• Complementação especializada em Infecção em 
Pacientes Imunocomprometidos Transplantados 
pelo (HC-FMUSP). 

• Especialização em pesquisa clínica com 
pacientes imunocomprometidos transplantados 
- Brigham and Women´s Hospital da Universidade 
de Harvard - Boston (MA). 

• Atua como infectologista no hospital Sirio Libanês 
e Hospital Israelita Albert Einstein.  Genetics.

Dr. Daniel Paffili Prestes
CRM 133703-SP | RQE 43924

Coordenação Acadêmica
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Fundada em 2006, a IPEMED é uma instituição de 
ensino que é referência em inovação e pioneirismo 
no setor de pós-graduação médica no país e 
especialista em cursos que atendem às mais 
variadas demandas da educação continuada, 
como pós-ouro e fellowship – com alta carga 
horária prática – e aperfeiçoamento de curta 
duração. 
Possui uma estrutura de ponta, com corpo docente 
altamente qualificado, formado por alguns dos 
mais renomados médicos especialistas do país. 

Nossos alunos atendem, de forma totalmente gratuita, cerca de 
3.800 pacientes por mês nas aulas práticas em nossos ambulatórios 
próprios, modernos e bem equipados para a prática clínica. Os 
pacientes são encaminhados às secretarias de saúde, o que gera 
um impacto positivo no SUS e reafirma nosso comprometimento 
com a saúde da população e a responsabilidade social. 

Em 2020, a excelência de ensino da 
IPEMED fez com que fosse adquirida 
pela Afya, o maior grupo de educação 
médica do Brasil.  Nossas unidades estão 
distribuídas por todo o território nacional, 
nas principais cidades e capitais.

· BELO HORIZONTE
· BRASÍLIA
· FORTALEZA
· GOIÂNIA
· MANAUS
· MONTES CLAROS
· PORTO ALEGRE
· RECIFE
· RIO DE JANEIRO
· RONDÔNIA
· SALVADOR
· SÃO PAULO
· VITÓRIA
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Mais de 13 mil médicos pós-graduados

13 unidades nas principais cidades do país

Mais de 50 cursos de educação continuada

∞

∞

∞

SOBRE A IPEMED9
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A IPEMED mantém parcerias com as mais importantes 
sociedades médicas e centenas de hospitais em mais de 
40 municípios compreendidos por nossas 13 unidades, entre 
clínicas, laboratórios e demais espaços especializados para 
práticas de formação médica.  

Somos a primeira instituição de ensino da área da saúde 
acreditada no Brasil pela ONA (Organização Nacional de 
Acreditação) – que certifica a qualidade da instituição de saúde 
nos quesitos: segurança do paciente e abrangência de todas 
as áreas de atividade, incluindo estruturais e assistenciais.  



ipemed.com.br

http://www.ipemed.com.br
https://www.instagram.com/posmedica.ipemed/
https://www.linkedin.com/company/ipemed-/
https://www.facebook.com/PosMedicaIPEMED/
https://www.youtube.com/channel/UCDtrsWqOzoCupoh2jH_SuTg

