
CRONOGRAMA DO CURSO 

Dia: 11/06/2019 (Terça-feira) 

Horário: 08h00min (Credenciamento) 

08h15min (aulas teóricas) 

10h00min (intervalo) 

10h15min (retorno do Intervalo – aula teórica) 

12h00min (Encerramento) 

 

Dia: 12/06/2019 (Quarta-Feira) 

08h00min (Aula Prática) 

10h00min (intervalo) 

11h15min (retorno do Intervalo e aula prática) 

12h00min (Encerramento) 

 

Local: 

Auditório do LACEN/RO. 

Rua Anita Garibalde, nº 4130,  

Bairro Costa e Silva. 

Porto Velho-RO. 

 

 

 

 

 

 

Ministrante do Curso 

Elton Bill Amaral de Souza 

Especialista em Micologia Médica 

Mestre em Biologia de Fungos 

 

 

     

 

 

 

Certificação: 

Carga Horária: 

8 horas. 

 

Realização: 
Centro de Pesquisa em Medicina Tropical - 

CEPEM 

Endereço: Av. Guaporé, 215, Bairro: Lagoa. 

Porto Velho – RO 

CEP: 76812-329 

Fone: (69) 3216-5442/3219-6012.  

 

Direção Geral : Dr. Mauro Shugiro Tada 

 

Colaboração: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO RÁPIDO DAS 

INFECÇÕES FÚNGICAS  

 

 

 

 

Coordenação: 

Renata Rodrigues e Ângela 

Martins 

Apoio: 
Equipe Administrativa do 

CEPEM: Ronelson Campelo, 

Érica Silva e Maria Gonzato. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNÓSTICO RÁPIDO DAS 

INFECÇÕES FÚNGICAS 

Os fungos comumente habitam o meio 

ambiente e até mesmo o próprio corpo humano, 

no entanto, algumas espécies podem causar 

diferentes tipos de doenças, podendo causar 

infecções graves e/ou fatais. Muitos hospitais, 

principalmente no Estado de Rondônia, possuem 

dificuldade em fazer diagnóstico definitivo de doenças 

fúngicas, causando sérios problemas ao paciente, que 

por vezes fica sem o diagnóstico correto. Desta 

forma, o diagnóstico rápido e correto das 

infecções fúngicas é de extrema importância na 

rede pública, por isso, o CEPEM que possui um 

profissional qualificado na área e com ampla 

experiência no diagnóstico micológico, está 

ofertando o presente curso, no intuito de 

capacitar os profissinais de saúde. 

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais de saúde que realizam 

diagnóstico laboratorial em Unidades de Saúde 

da rede estadual (Centro de Medicina Tropical de 

Rondônia – CEMETRON, Hospital de Base Dr. 

Ary Pinheiro, Hospital e Pronto Socorro João 

Paulo II, Laboratório Estadual de Patologia e 

Análises Clínicas- LEPAC, Laboratório Central 

de Saúde Pública – LACEN/RO e Centro de 

Pesquisa em Medicina Tropical – CEPEM). 

 

1. OBJETIVOS 

1.1 Geral 

 Capacitar os profissionais de saúde 

pertencentes à Unidades de Saúde da rede 

estadual para o diagnóstico rápido das 

infecções fúngicas. 

  1.2 Específicos 

 Promover um curso teórico-prático sobre as 

infecções fúngicas por meio de conteúdos 

conceituais e procedimentais à profissionais 

de saúde pertencentes à Unidades de Saúde 

da rede estadual; 

 Auxiliar na implantação do diagnóstico 

rápido das infecções fúngicas  por meio desta 

capacitação de profissionais de saúde; 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 Forma de acesso ao curso 

 A forma de acesso ao curso é por meio de 

indicação do gestor da Unidade de Saúde. 

2.2 Número de Vagas 

 As vagas são limitadas, sendo ofertadas 03 

(três) por Unidade de Saúde. 

 

2.3 Informações sobre o curso 

Todos os conteúdos serão abordados de 

forma teórica e prática, sendo que no primeiro 

dia de curso será realizada uma apresentação 

teórica. No segundo dia, será realizada a parte 

prática do curso, com foco no diagnóstico das 

infecções fúngicas, por meio da visualização de 

diferentes lâminas em microscópio óptico. 

 

  2.4 Conteúdo programático 

 Introdução à micologia e classificação 

das micoses; 

 Micoses superficiais: Pitiríase 

versicolor, candidíases e 

dermatofitoses; 

 Micoses subcutâneas: Doença de 

Jorge Lobo e cromomicose; 

 Micoses Sistêmicas: 

Paracoccidioidomicose e 

histoplasmose; 

 Micose Oportunista: Cryptoccocose; 


