
Disciplina MED5707  

Seminários em Gestação de Alto Risco II 

Área de Concentração: 17165 

Criação: 25/10/2017 

Ativação: 01/11/2018 

Nr. de Créditos: 6 

Carga Horária: 

Teórica 

(por semana) 

Prática 

(por semana) 

Estudos 

(por semana) 

Duração Total 

0 3 2 18 semanas 90 horas 

Docente Responsável: 

Ricardo de Carvalho Cavalli 

Objetivos: 

Introduzir ao médico residente aluno do mestrado profissional os conceitos básicos de 
investigação científica em Gestação de Alto Risco. Ao final desta disciplina o aluno deverá ser 

capaz de: a) Apontar qualidades e possíveis limitações metodológicas de estudos de 

investigação em Gestação de Alto Risco; b) Discutir a aplicabilidade na prática clínica de 
resultados de estudos empíricos em Gestação de Alto Risco; c) Elaborar projetos de pesquisa 
clínica de doenças intercorrentes na gestação, com base na sua experiência clínica e/ou 
necessidades locais. d) Elaborar projetos de pesquisa clínica de doenças específicas da 
gestação, com base na sua experiência clínica e/ou necessidades locais.  

Justificativa: 

A formação médica exige atualização constante na especialidade escolhida, Essa necessidade 
se faz ainda mais presente em área tão complexa e ampla como a Gestação de Alto Risco. 
Esta disciplina proverá a oportunidade de cumprimento desse objetivo, por meio de uma 
série continuada de seminários ao longo do ano. Nestes seminários, o aluno recebera um 

treinamento prolongado na captação e análise de informações da literatura médica recente 
e, principalmente, na discussão de planos de pesquisa em Gestação de Alto Risco, em suas 
várias fases de desenvolvimento, desde sua criação ate a conclusão do estudo. 

Conteúdo: 

a) Gestação de Alto Risco: doenças clínicas intercorrentes na gestação b) Gestação de Alto 
Risco: desenvolvimento de doenças específicas da gestação c) Delineamento de estudos em 
pesquisa clínica; d) Características e estrutura de projetos de pesquisa clínica; e) 
Fundamentos de estatística básica.  

Forma de Avaliação: 

Cumprimento das atividades programadas, apresentação de seminários, elaboração de 
relatório de conclusão. 

 



Observação: 

Estratégias de ensino-aprendizagem: aulas expositivas, discussão em grupos, leitura 
individual, seminários, elaboração de relatórios. &#8195;  
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