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Programa:

PESQUISA CLÍNICA

Conteúdo:

1. Pediatria para centenários
2. As diferentes áreas de atuação dos profissionais de saúde para a promoção da saúde da criança e do adolescente.
3. A condição de saúde da criança e adolescência na trajetória de vida: fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas.
4. Doenças no período neonatal: prognóstico em longo prazo.
5. Metodologia da pesquisa em doenças do período neonatal.
6. Aspectos clínicos e laboratoriais na pesquisa das afecções do trato urinário com evolução para insuficiência renal crônica.
7. Metodologia da pesquisa em doenças renais crônicas.
8. Distúrbios gastrointestinais e nutricionais em crianças e adolescentes.
9. Metodologia da pesquisa em doenças gastrointestinais e nutricionais.
10. A obesidade na infância e adolescência e as co-morbidades.
11. A atuação da equipe multiprofissional na abordagem da criança e adolescente com obesidade.
12. Estudos clínicos e laboratoriais de doenças alérgicas e infecciosas de repetição da criança e do adolescente.
13. Metodologia da pesquisa em doenças alérgicas.

Ementa:

Essa disciplina tem como objetivo contribuir para a formação de profissionais qualificados para o exercício de atividades de promoção à saúde relacionada com a prática assistencial e de
pesquisa clínica, tornando-os capazes de aplicar e difundir conhecimento. Numa perspectiva multidisciplinar, está orientada às necessidades específicas das crianças e dos
adolescentes, propondo abordagens de análise, diagnóstico, terapêutica, novas drogas, insumos, processos e/ou tecnologias, monitoramento e avaliação de eficácia, qualidade,
satisfação, custo e efetividade nessa população.
Pretende-se capacitar os alunos em habilidades de delineamento de estudos, aspectos metodológicos, aspectos éticos e regulatórios, formulação de protocolos, coleta de dados,
captação de recursos e divulgação de resultados de pesquisas em crianças e adolescentes.
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Objetivos:

A disciplina tem por objetivo a formação de recursos humanos qualificados para o desenvolvimento científico-tecnológico, fornecendo subsídios técnico-científicos que aprimorem sua
prática e que os capacitem para a pesquisa aplicada na área da saúde da criança e do adolescente

Critérios:

• Freqüência
• Participação nos seminários

