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Objetivos: 

Introduzir o médico a conceitos básicos e relevantes relacionados à infectologia, através da 
discussão de artigos científicos atuais vinculados à especialidade e/ou temas correlatos de 
importância. Através desta estratégia também se espera discutir conceitos relacionados à 
pesquisa clínica e aplicada na área de moléstias infecciosas e doenças tropicais. Ao final da 

disciplina o aluno seja capaz de: a) ler, resumir e apresentar artigos sobre temas de atuais 
em infectologia; b) destacar qualidades e possíveis limitações metodológicas em estudos de 
investigação na área de infectologia e doenças tropicais; c) avaliar de maneira crítica a 
aplicabilidade dos resultados dos estudos em discussão, levando em conta o contexto e o 
sistema de saúde brasileiro; d) Formular questões de pesquisa/hipóteses de investigação, 
com base na experiência clínica e/ou necessidades locais. 

Justificativa: 

A habilidade para a leitura e interpretação crítica de artigos científicos aplicados à clínica é 
fundamental para a formação médica em geral e em particular do especialista em 
infectologia. O reconhecimento de predisponentes biológicos, geográficos e sociais 
relacionados a ocorrência de doenças infecciosas e tropicais tem ganhado importância nas 

últimas décadas com o sugimento de novas epidemias e o ressurgimento de outras tem 
demandado do clínico atualização cotidiana. O domínio de princípios básicos de pesquisa 
clínica, por parte de profissionais de saúde pode contribuir para o incremento dos processos 
diagnósticos, de intervenção e manejo em infectologia. 

Conteúdo: 

Esta disciplina inclui atividades coordenadas pelos docentes da infectologia e tem como 
metas oferecer capacitação aos médicos residentes na: a) Análise e interpretação de estudos 
clínicos e publicações relacionadas à infectologia, enquanto especialidade clínica com forte 

interface com as ciências básicas (microbiologia e imunologia); b) Elaboração de questões de 
pesquisa e teste de hipóteses; c) Métodos e instrumentos de avaliação em pesquisa clínica; 
d) Características e estrutura de projetos de pesquisa clínica. 



Forma de Avaliação: 

Os alunos serão avaliados levando-se em conta a assiduidade nas atividades propostas, 
qualidade das apresentações sob sua responsabilidade, reflexões sobre o ap 

Observação: 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM: aulas expositivas, discussão em grupos, leitura 
individual, seminários, elaboração de relatórios. 
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