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Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC)

*indicar a carga horária que será à distância.

EMENTA 

 

Discussão de casos clínicos de interesse cientifico, com finalidade de aprendizado de técnicas de apresentação de

casos clínicos,

Desenvolvimento de raciocínio clínico baseado na anamnese, exame clinico e exames laboratoriais com revisão

de literatura sobre o assunto.

Serão desenvolvidas e avaliadas as capacidades de organização de apresentação, desenvolvimento de anamnese

e exame clínico, análise de exames pertinentes, relevância da apresentação, clareza e objetividade, domínio do

tempo, conhecimento sobre o tema e capacidade de responder perguntas.

As reuniões semanais serão abertas para médicos, professores e acadêmicos de todos os períodos com interesse

nos temas, e convidados que possam acrescentar apoio científico nas discussões.

As apresentações serão em duplas ou trios de acadêmicos e receberão pontuação pertinente, baseada nos

quesitos supracitados.

As reuniões serão presenciais e também on-line (modo híbrido) principalmente no tocante as discussões clínicas e

professores convidados de outras instituições.

As reuniões ficarão gravadas e serão disponibilizadas em plataforma na internet, compartilhadas no projeto echo

pelo link: https://linktr.ee/projetoechotoledo

 

 



                                                                                                              PROGRAMA

Introdução a metodologia de apresentação de casos clínicos selecionados a partir dos
ambulatórios de especialidades, pacientes internados, de consultórios privados ou de casos
publicados em revistas cientificas.
Os casos selecionados deverão priorizar pela relevância do tema, raciocínio clínico embasado na
anamnese bem estruturada, exame físico detalhado e a análise pareada dos exames solicitados.
As discussões devem obedecer os
princípios éticos e a preservação da confidencialidade de acordo com a s normas do CRM e da
universidade, evitando exposição de nomes, ou possibilidade de constrangimento de qualquer
aspecto aos pacientes, funcionários de instituições envolvidas e profissionais de saúde
envolvidos.
As apresentações serão analisadas quanto a estrutura da apresentão, didática, uso de recursos
audiovisuais, domínio do tema, clareza da apresentação, raciocínio clínico, diagnostico
presuntivo, diagnostico diferencial e anatomopatológico (se possível).
Também serão treinadas e avaliadas as revisões pertinentes, citação de literatura e a conclusão
diagnóstica.
Os temas serão discutidos entre os colegas acadêmicos e professores envolvidos com as
disciplinas de cada caso, assim como serão avaliadas as capacidades dos apresentadores para
as perguntas

 

OBJETIVO GERAL

Permitir ao aluno o desenvolvimento de capacidade de apresentação de casos clínicos, sejam
eles a beira do leito, em discussões científicas ou em congressos médicos

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

 

Desenvolvimento das habilidades médicas e a linguagem universal para apresentação de casos
clínicos

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão compilados os conteúdos
teóricos, os ensinamentos práticos, as técnicas de anamnese, exame físico. Serão utilizados os seguintes

recursos: quadro de giz, notebook e projetor multimídia

 

 



FORMAS DE AVALIAÇÃO

Cada apresentador seja individual, em duplas ou trios sera avaliado individuamente e no conjunto de acordo com:
Qualidade da apresentação
Relevância do tema
Controle do tempo
Domínio do tema
Clareza da apresentação
Capacidade de resposta as duvidas, críticas ou sugestões
O tempo máximo das apresentações deverá ser de 40 minutos, com tempo de explanação de no máximo 20 minutos

As reuniões serão agendadas conforme calendário e em horário que não comprometa as atividades de outras disciplinas
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FAUCI, A. S.; KASPER, D. L.; BRAUNWALD, E.; HAUSER, S. L.; LONGO, D. L.;
JAMESON, J. L.; LOSCALZO, J. Harrison Medicina Interna. 19ª Edição, Rio de Janeiro, RJ,
Editora McGraw-Hill, 2017, volume 01 e volume 02.  
PORTO, Semiologia Médica, 7ª Edição. 2013. Editora Guanabara Koogan;  
GUYTON, A.C. e Hall J.E.– Tratado de Fisiologia Médica. Editora Elsevier. 13ª ed., 2017.  
PEDROSO, Do Sintoma ao Diagnóstico - Baseado em Casos Clínicos, 1ª ed., 2012.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

 

GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. A. Cecil Medicina. 24ª Edição, Rio de Janeiro, RJ, Editora
Elsevier, 2014, volume 01 e volume 02.  
BATES, Bárbara; BICKLEY, Lynn S.; HOEKELMAN, Robert A. Propedêutica médica. 6 ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995.  
MARTINS, Manual do residente de clínica médica. BARUERI: Manole, 2015. 1456p.   
LANGE, Current Series/ McGraw-Hill, 2012. 13. McPHEE, Stephen J.; PAPADAKIS, Maxine
A. CURRENT Diagnosis & Treatment: Medical.  
HENRY, J.B. - Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais. 20a ed.
Barueri: Editora Manole, 2008.  
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