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Realização: Fundacor 

1. Título do curso 

Curso de Antibioticoterapia Aplicada 

 

2. Coordenadora geral do curso:  Cristiane Lamas 

          Coordenadores adjuntos: Bruno Zappa e Rafael Quaresma Garrido 

 

3. Características e objetivos do curso: 

Este é um curso presencial, baseado em casos clínicos, com discussão com o público, abordando 

aspectos práticos do tratamento de infecções graves e não graves, com medicamentos 

disponíveis para uso no Brasil. 

 

4. Público-alvo: O curso é dirigido a profissionais médicos, farmacêuticos, biomédicos e 

enfermeiros, incluindo residentes, pós-graduandos e estudantes de graduação. Sugere-se que 

estudantes estejam cursando do 4º ao 12º período, já tendo feito Farmacologia Básica e 

Microbiologia Básica para melhor aproveitamento. 

 

5. Número de alunos previstos: Mínimo 25 alunos, máximo 100 alunos. 

 

6. Setores onde será ministrado o curso no INC: auditórios do Ensino (5º andar ou 

12º andar a depender do número de inscritos).  

 

7. Critérios de inclusão: declaração de período em curso para acadêmicos. Carteira do 

Conselho respectivo (cópia) para Profissionais de saúde formados. 

 

8. Inscrições: Exclusivamente pelo site da Fundacor (www.fundacor.com.br) e pelo link 

Jotform com informações do candidato e documentos comprobatórios. 

 

 



 

9. Justificativa: 

O uso adequado de antimicrobianos é um desafio na prática clínica. Infecções são situações 

frequentes, e o conhecimento e manejo correto são fundamentais ao bom clínico, para o melhor 

desfecho para o paciente.  

 

10. Horário e Duração: terças e quintas feiras, das 18:00 às 20:30 horas, com intervalo 

de 15 minutos. 

 

11.  Carga horária presencial: 36 horas de aula 

 

12. Calendário previsto:  2º Semestre de 2022=> Início em 12/07/2022, término em 1º 

de setembro (não haverá aula na semana de realização do Congresso de Infectologia, o 

InfectoRio, que ocorrerá de 17 a 19 de agosto de 2022). 

 

13. Conteúdo teórico/programa: 

Aula 1: Introdução a doenças infecciosas e a escolha acertada do antibiótico  

Aula 2: Mecanismo de ação de antibióticos, farmacocinética, farmacodinâmica  

Aula 3: Casos clínicos de infecção do aparelho genital masculino e feminino e tratamento  

Aula 4: Casos clínicos de infecção urinária baixa e alta e tratamento 

Aula 5: Casos clínicos infecção intra-abdominal e tratamento 

Aula 6: Casos clínicos infecção de partes moles e tratamento  

Aula 7: Casos clínicos endocardite e tratamento 

Aula 8: Casos clínicos meningite e tratamento 

Aula 9: Casos clínicos sepse sem foco na comunidade e tratamento  

Aula 10: Casos clínicos pneumonia comunitária e tratamento  

Aula 11: Casos clínicos de PAV e tratamento  

Aula 12: Casos clínicos infecção de ferida operatória e tratamento 

Aula 13: Casos clínicos sepse sem foco na enfermaria/CTI e tratamento 

Atividade 14: Casos clínicos de osteomielite e artrite séptica agudas 

Atividade 15: Avaliação individual, avaliação do curso  

 

14.  Certificados:  

Emitidos para os alunos com frequência superior a 75% e nota na avaliação individual superior 

a 55% do conteúdo avaliado.  

 

 

 



 

15. Referências sugeridas: 

1. https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_w

eb/modulo1/antimicrobianos.htm 

2. Sandford Guide to Antimicrobial Therapy- https://www.sanfordguide.com 

3. Harrison ‘s Principles of Internal Medicine 20th Edition, McGraw-Hill, 2019. ISBN-13: 

978-1259644030 ou  Harrison‘s Principles of Internal Medicine 21st Edition, McGraw-Hill, 

2021. ISBN-13: 978-1264268504 (disponível a partir de abril de 2022) 

4. Goldman-Cecil Medicine, 2-Volume Set, 26th Edition, Elsevier, 2020. ISBN: 

9780323532662. 

5. Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics,13th edition. McGraw 

Hill 2017. 

 

16.  Realização:  Fundacor 

 

Valor do investimento:  

 

Acadêmicos: R$ 650,00 em até 10 vezes no cartão; R$ 600,00 em até 10 vezes no cartão 

para inscrições efetuadas até dia 08/05/22; 

 

Médicos: R$ 750,00 em até 10 vezes no cartão; R$ 700,00 em até 10 vezes no cartão para 

inscrições efetuadas até dia 08/05/22; 

 

Profissionais da Saúde não-médicos formados: R$ 700,00 em até 10 vezes no cartão; R$ 

650,00 em até 10 vezes no cartão para inscrições efetuadas até dia 08/05/22. 

 

Observação:  

• A cada 5 acadêmicos pagantes, será ofertada uma gratuidade. Acadêmicos que tem FIES, 

PROUNI ou registro em CAD único poderão requer desconto, que será avaliado e definido pela 

coordenação do curso.  

• Não haverá reembolso de valores pagos. 

 

https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo1/antimicrobianos.htm
https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo1/antimicrobianos.htm
https://www.sanfordguide.com/

