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EMENTA 

 

Física dos métodos de diagnóstico por imagem; Aplicação clínica de radiografias, de
ultrassonografia e de tomografia computadorizada; Interpretação de imagens de radiografias,
ultrassonografia e tomografia computadorizada; Discussão de casos clínicos.

 

                                                                                                              PROGRAMA

Física dos métodos de diagnóstico por imagem
Aplicação geral dos métodos de imagem na prática clínica; 
Interpretação dos exames de imagem do abdome;
Interpretação dos exames de imagem do tórax;
Discussão dos casos clínicos com a equipe e com o professor; 

 



OBJETIVO GERAL

Reconhecer situações clínicas em que podem ser aplicados métodos de imagem como avaliação
complementar de diagnóstico.
Aprender a personalizar a escolha do método de imagem para cada paciente de acordo com seu
biótipo, órgãos a serem examinados e condição clínica.
Interpretar imagens-chave para confirmação ou exclusão do diagnóstico sugerido pelos dados
clínicos do paciente e discutir em equipe os achados clínicos e de imagem para a formação de
listas de diagnósticos diferenciais e de possíveis condutas a serem tomadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Compreender a física dos métodos de imagem utilizados;

Escolher o exame complementar mais apropriado para a doença e biótipo do paciente;

Conhecer a anatomia normal do tórax na radiografia;

Conhecer a anatomia normal do tórax na tomografia;

Conhecer a anatomia normal do abdome na radiografia;

Conhecer a anatomia normal do abdome na ultrassonografia;

Conhecer a anatomia normal do abdome na tomografia;

Reconhecer as alterações mais frequentes nas radiografias, ultrassonografias e tomografias do
tórax e/ou abdome.

Desenvolver raciocínio clínico e listagem de diagnósticos diferenciais, apoiando-se em dados da
anamnese, exame físico e exames de imagem.

Solucionar casos clínicos com doenças encontradas no cotidiano da clínica médica e cirúrgica.

 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

 

O módulo será desenvolvido mediante aulas práticas com exames de imagem de tomografia,
radiografia e/ou ultrassonografias do tórax ou do abdome, com ou sem alterações.

Serão abordados história clínica, indicações de exames, anatomia, alterações patológicas
e doenças mais prevalentes através de questionários, direcionamento de linhas de raciocínio
e da discussão dos casos em grupo e com o professor.

Os alunos receberão um treinamento inicial de como utilizar as ferramentas do "DICOM VIEWER"
e de como funciona um sistema PACS, cujo conhecimento de manejo certamente será
requisitado na prática médica diária. A partir do treinamento de utilização das ferramentas, os
alunos receberão tarefas com níveis escalonados de complexidade.

O material didático para as atividades de ensino compreende livros e sites indicados na
bibliografia básica e complementar. Além disso, serão disponibilizadas aulas online e exercícios
de fixação na plataforma UFPR VIRTUAL para complementação, aprofundamento do
conhecimento ou desenvolvimento de sala de aula invertida.

Haverá no ambiente de aprendizado, computador com configuração e aplicativos que permitem o
uso do DICOM VIEWER.

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

 

A avaliação do desempenho será realizada por:

50% do peso da avaliação será determinada pela avaliação constante do desempenho do
aluno durante as atividades, que incluem:

Raciocínio clínico;
Habilidade de manipulação dos aplicativos DICOM VIEWER;
Capacidade de buscar respostas na bibliografia;
Interação e trabalho em equipe;
Interpretação de imagens;
Resolução de casos clínicos.

50% do peso da avaliação será determinada por avaliação teórica e prática com questões
abertas sobre a clínica e com questões abertas sobre a interpretação e resolução de um
caso clínico.

Para a aprovação o aluno necessitará obter média de acertos/desempenho de 70%.
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