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Objetivos: 

Introduzir o médico residente aos conceitos básicos de fisiopatogenia e aspectos clínicos de 
casos clínicos interessantes de doenças infecciosas e tropicais atendidos no Hospital das 
Clínicas da FMRP-USP. Ao final desta disciplina o aluno deverá ser capaz de: a) reconhecer as 
principais doenças causadas por agentes infecciosos; b) Identificar os mecanismos 

fisiopatológicos que explicam as manifestações clínicas e complicações associadas às 
doenças infecciosas. c) Relatar um caso clínico completo e discutir os principais conceitos 
relacionados ao caso clínico.  

Justificativa: 

O aprendizado baseado em casos clínicos é uma das mais potentes formas de aquisição de 

conhecimento e competência para o manejo de casos clínicos causados por agentes 
infecciosos. 

Conteúdo: 

Esta disciplina inclui atividades que são coordenadas pelos docentes da infectologia no 

formato predominante de Journal Club (JC) e as reuniões anatomo-patológicas e clínicas 
(RAPC) em parceria com docentes do Departamento de Patologia da FMRP-USP. A atividade 
educacional tem como metas oferecer capacitação aos médicos residentes na: a) Análise e 
interpretação dos dados de um caso clínico real; b) Realização da correlação de 
conhecimentos das ciências básicas básicos, em especial a microbiologia e a imunologia, no 
contexto de um caso clínico; c) Apresentação de relato de casos clínicos completos e 
apresentar discussão embasada sobre o mesmo.  

Forma de Avaliação: 

Assiduidade e pontualidade, participação nas atividades programadas, apresentação de casos 
clínicos, elaboração de relatório dos casos apresentados.  



Observação: 

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