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Ativação: 01/11/2018 

Nr. de Créditos: 4 

Carga Horária: 
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Ricardo de Carvalho Cavalli 

Objetivos: 

Introduzir o médico residente a conceitos básicos de pesquisa clínica. Ao final desta disciplina 
o aluno deverá ser capaz de: a) Descrever as principais características da pesquisa clínica; b) 
Apontar as forças e as limitações metodológicas de estudos de investigação clínica; c) 
Discutir a aplicabilidade na prática clínica de resultados de estudos empíricos; d) Formular 

questões de pesquisa/hipóteses de investigação, com base na sua experiência clínica e/ou 
necessidades locais.  

Justificativa: 

Nas últimas décadas, tem havido um avanço crescente no conhecimento sobre etiologia, 
fisiopatogenia, apresentação clínica, evolução, prognóstico e resposta terapêutica de 

condições clínicas e cirúrgicas. No entanto, a carga horária e a matriz curricular dos cursos 

de graduação e de especialização na área médica não são suficientes para suprir as 
constantes demandas de atualização motivadas pela prática clínica. É fundamental, portanto, 
que os profissionais de saúde desenvolvam habilidades e competências específicas que os 
capacitem a analisar criticamente o conhecimento científico produzido e a verificar a 
possibilidade de aplicação de novos conhecimentos e tecnologias na sua prática clínica. 

Conteúdo: 

a) Delineamento de estudos em pesquisa clínica; b) Elaboração de questões de pesquisa e 
teste de hipóteses; c) Métodos e instrumentos de avaliação em pesquisa clínica; c) 
Características e estrutura de projetos de pesquisa clínica; d) Definição de variáveis de 
estudo; e) Composição de amostra; f) Fundamentos de estatística básica.  

Forma de Avaliação: 

Execução de atividades programadas, apresentação de seminários, elaboração de relatório 
de conclusão. 



Observação: 

Estratégias de ensino-aprendizagem: Será priorizado o uso de estratégias de ensino à 
distância, por meio do uso de ferramentas on line, disponibilização de videoteca com aulas 
gravadas, fóruns de discussão, preenchimento de questionários e roteiros de estudo. 
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