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Curso a Distância de Leishmanioses:
Diagnóstico e Tratamento
ü Objetivo geral
Ampliar o número de profissionais de saúde com
conhecimento específico em leishmanioses para
apoiar e qualificar os processos de decisão na
pratica dos serviços de saúde, com vistas a
melhorar o diagnóstico precoce e tratamento
adequado das pessoas afetadas pelas
leishmanioses nas Américas.
ü Público a que se destina
Aos médicos responsáveis pela atenção aos
pacientes com leishmanioses, que atuam nos
diferentes níveis de atenção e aos demais
profissionais de saúde que desempenham funções
de apoio ou de gestão nessa área de atuação.

ü Recomendações
As recomendações contidas neste curso estão
baseadas em evidências. É parte do Guia de
Leishmaniasis en las Américas: Diagnóstico y
tratamiento, que foi elaborada e consensuada a
partir da publicação "WHO Technical Report Series
949 - Control of the Leishmaniasis", de Revisões
sistemáticas e atualização de evidências disponíveis
na literatura, utilizando a metodologia de GRADE.
ü Inscrição
O curso estará disponível a partir de dezembro,
estando a sua primeira versão em espanhol e
posteriormente em português.

MÓDULOS E UNIDADES
MÓDULO I
Leishmaniose Cutânea e Mucosa
Unidade 1: Epidemiologia
Unidade 2: Imunopatogenia
Unidade 3: Diagnóstico de laboratório
Unidade 4: Diagnóstico clinico e diferencial
Unidade 5: Tratamento

MÓDULO II
Leishmaniose Visceral (em construção)
Unidade 1: Epidemiologia
Unidade 2: Imunopatogenia
Unidade 3: Diagnóstico de laboratório

ü A Equipe de coordenação, suporte e
acompanhamento
Formada por profissionais da OPAS/OMS em suas
diferentes áreas: HSD-CD | Panaftosa – Programa
Regional de Leishmanioses, BIREME, Campus
Virtual.
ü A Equipe responsável pelo conteúdo técnico
Formada por profissionais especialistas em
leishmanioses de sete diferentes países das
Américas.

Unidade 4: Diagnóstico clinico e diferencial
Unidade 5: Tratamento

ü Acesso ao curso
http://cursos.campusvirtualsp.org/course
Disponível a partir de dezembro.

