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Prezado(a) discente,

O presente Manual foi cuidadosamente preparado pela equipe de

professores que compõem o módulo Saúde do Adulto e do Idoso VII

(SAIVII),  do  curso  de  Medicina  da  UFJ.  Nele  vocês  encontrarão

informações sobre o planejamento das atividades de ensino do módulo e

o cronograma das atividades que serão desenvolvidas no decorrer do

semestre letivo,  de  forma remota,  enquanto durar a pandemia,  além

dos métodos de ensino-aprendizagem e o sistema de avaliação.

De forma a garantir uma articulação efetiva das diversas atividades

que integram o projeto pedagógico do curso,  foram estabelecidas as

programações  semanais  integradas,  cujo  principal  objetivo  é  o

fortalecimento e a valorização de conteúdos considerados fundamentais

para  a  compreensão  do  processo  patológico  na  oftalmologia  e

otorrinolaringologia.

Prof. Esp. Jorge G Emerick
Coordenador do Módulo SAI VII

Curso de Medicina – UFJ
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Orientações do Módulo  Saúde do Adulto e do Idoso VII.

1. Os  docentes,  no  início  do  semestre,  entregarão  aos  discentes  os  procedimentos
metodológicos e pedagógicos previstos e os critérios de avaliações e atividades (plano
de ensino remoto).

2. As  atividades  propostas  deverão  ser  entregues  em  tempo  e  forma,  segundo
orientações do professor responsável. O descumprimento do acima descrito implicará
na perda de nota e frequência (total ou parcial, a critério do docente).

3. A pontualidade é um compromisso dos docentes e discentes.
4. O discente tem o direito de solicitar revisão de prova e de atividades aos docentes,

segundo  as  diretrizes  do  Regulamento  Geral  dos  Cursos  de  Graduação  (RGCG,
Seção III, Art. 81).

5. As  perguntas  e  dúvidas  podem  ser  sanadas  a  qualquer  momento,  seja
durante as aulas ou depois delas, ou ainda em outros momentos. Para os
atendimentos  extra classe com o docente, o discente deverá verificar por e-
mail a disponibilidade de horário e plataforma digital.

6. Não  é  permitido  falar  ao  telefone  durante  as  aulas.  Cada  discente  se
responsabilizará  pela  “poluição”  sonora  ou  visual.  O  ideal  é  manter  o
microfone desligado para evitar interferências,  ligando apenas em caso de
interação ou perguntas durante as aulas digitais.

7. Não  é  obrigatório  que  o  aluno  mantenha  a  câmera  ligada,  entretanto,  é
recomendado que o faça para contribuir com o desenvolvimento das aulas e a
interação entre os participantes das mesmas.

8. O registro  das aulas  fica restrito  ao professor  que fará a gravação via  plataforma
institucional e, posteriormente disponibilizará o material na sala virtual cadastrada para
acesso dos discentes.

9. Para os encontros remotos o recomendado pela UFJ é a utilização de plataformas
virtuais institucionais, como o Gsuite e SIGAA. 

10. Docentes e discentes deverão ter postura adequada de vestimentas e vocabulário,
devendo-se sempre preservar a boa relação e hierarquia entre docente e discente.

11. Demais orientações estão disponíveis na Instrução Normativa 02/2020 
(https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/388/o/Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_02-
_2020.pdf).
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PLANO DE ENSINO

I.  IDENTIFICAÇÃO

Unidade Acadêmica: CISAU

Curso: Medicina

Módulo: Saúde do Adulto e do Idoso VII

Carga horária semestral: 144h Teórica: 100h               Prática: 44h

Semestre/ano: 2020.2 Turma/turno:  Única – Integral – 6° período

I. Professores:

Prof. Jorge Guilherme Emerick                                                                                          

Profa. Aparecida de Lourdes Carvalho

II. Ementa

Atendimento em serviço de Urgências e Emergências gerais,  incluindo as emergências em

otorrinolaringologia  e  oftalmologia.  Procedimentos  de  pequenas  cirurgias.  Doenças  mais

prevalentes  em  otorrinolaringologia  e  oftalmologia.  Exame  clínico  otorrinolaringológico  e

oftalmológico  para  o  clínico  generalista.  Avaliação  otoneurológica.  Fundoscopia  e

manifestações oculares e otorrinolaringológicas de doenças sistêmicas. 

III. Objetivo Geral

Compreender  a  técnica  de  anamnese  e  os  principais  sinais  e  sintomas  oftalmológicos  e

otorrinolaringológicos. Possibilitar aos discentes uma adequada formação teórica e prática nas

especialidades voltada para o médico generalista. 

IV. Objetivos Específicos

Desenvolver e aplicar a técnica da anamnese de otorrinolaringologia e oftalmologia.

Desenvolver e aplicar a técnica do exame físico de otorrinolaringologia, oftalmologia e cabeça e

pescoço em geral para o médico generalista.

Desenvolver  habilidades  de  comunicação  e  interação  na  aplicação  de  anamneses,  exame

físico específico.

Conhecer  e  entender  os  principais  sinais,  sintomas  e  doenças  oftalmológicas,

otorrinolaringológicas e de outras regiões de cabeça e pescoço. Os (as) alunos (as), ao final do

6º período deverão ter capacitação técnico-científica para o entendimento da fisiopatologia,

clínica, tratamento destas patologias, reconhecer sinais de gravidade e encaminhar quando
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necessário aos serviços referência das especialidades.

V. Conteúdo

Anexo I, II.

VI. Metodologia

As  atividades  serão  realizadas  por  meio  de  plataformas  virtuais  no  modo  síncrona  e
assíncrona. 
As atividades síncronas devem ocorrer no horário de aula cadastrado no SIGAA e as
presenças lançadas. As atividades assíncronas podem ocorrer em nos horários das
aulas  práticas  e  a  frequência  deve  ser  computada  na  entrega  da  atividade.  As
frequências deverão ser computadas tanto nas atividades síncronas como assíncronas.
Cada módulo deverá organizar suas atividades de forma a contemplar os conteúdos
teóricos nos horários de aula previamente cadastrados para as atividades síncronas.

 Sala de aula virtual (Google Classroom);
 Aula expositiva dialogada;
 Discussão de casos clínicos disponibilizados previamente;
 Estudo de textos científicos;
 Seminários;
 Roteiro para orientação do estudo;
 Tempestade cerebral/mapa conceitual;

VII. Processos e critérios de avaliação: 

Os alunos serão avaliados de forma contínua e preferencialmente, assíncrona, sendo 
adotadas as seguintes estratégias:

 Avaliações objetivas, discursivas e orais, por meio de plataforma digital;
 Pré-testes e pós-testes;
 Seminários/Grupo de estudo;
 Podcast;
 Produção de vídeos;
 Memória de aula;

AVALIAÇÕES:

1) Verificações de Aprendizagem  N1 e N2

N1 = 50% Oftalmologia + 50% Otorrinolaringologia (2,0 pts de AC + 8,0 pts de avaliação teórica

X 0,5)

N2 = 40% Oftalmologia + 40% Otorrinolaringologia (2,0 pts de AC + 8,0 pts de avaliação teórica

X 0,4) + 20% OSCE 

NF = N1 + N2/2

Os conteúdos abordados nos casos integradores de Patologia serão temas de questões das 

avaliações dos submódulos: Otorrinolaringologia (Prova N1) e Oftalmologia (Prova N2).
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Ao final deste plano de ensino são apresentadas as avaliações específicas para cada 

submódulo.

A nota final para aprovação no módulo é 6,0 (seis) pontos.

Alunos com mais de 25% de faltas estarão automaticamente reprovados.

2)  Avaliação diária de participação e conhecimento: pré-teste, pós-teste, entre outras.

* Sem reposição 

3) OSCE 

20% da N2

VIII. Local de divulgação dos resultados das avaliações

Sala de aula virtual (Google Classroom);

E-mail da turma;

SIGAA.

Bibliografia Básica

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

2. https://www.periodicos.capes.gov.br/

3. https://diretrizes.amb.org.br/

Bibliografia Complementar:

1. http://bvsms.saude.gov.br/

2. https://bvsalud.org/ 

3. https://www.scielo.br/

4. https://www.cochranelibrary.com/?contentLanguage=pt

5. Repositorios de Universidades

Bibliografia Oficial (Não adotada no momento devido a indisponibilidade remota)

Bibliografia básica:

1) GOLMAN, L.; AUSIELLO, D. Cecil: Tratado de Medicina Interna. 24ª ed. Elsevier. RIO DE

JANEIRO – RJ: 2014.

2) FAUCI, Anthony S.; KASPER, Dennis L.; HAUSER, Stephen L.; LONGO, Dan L.; JAMESON,

J. Larry. Medicina Interna de Harrison. 19. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.
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3)  KANSKI, Jack J. Oftalmologia Clínica. 7ª ed. Elsevier. RIO DE JANEIRO – RJ. 2012.

Bibliografia Complementar

1)  ROCHA,  Eduardo  Melani;  RODRIGUES,  Maria  de  Lourdes  Veronesi.  Atlas  de

Oftalmologia. 1ª ed. Medbook. RIO DE JANEIRO – RJ. 2015

2) LOPES, A. C. Tratado de Clínica Médica. 3a ed. São Paulo: Roca, 2015.

3) Nehemy, Márcio. Oftalmologia na Prática clínica. 1 ed. Belo Horizonte: folium, 2015.

4) Márcio Abrahão; Luciano Rodrigues Neves. Emergências e urgências em 

otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço: Atheneu.

5) Otávio B. Piltcher; Sady Selaimen da Costa; Gerson Schulz Maahs; Gabriel Kuhl.  Rotinas

em otorrinolaringologia: Artmed.
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Anexo I: Oftalmologia

Data PROGRAMAÇÃO DE AULAS Objetivos

25/03 Anatomia e fisiologia da visão Revisar anatomia e fisiologia do globo ocular e 
anexos

01/04 Semiologia Ocular Avaliar sinais e sintomas e aprender exame 
oftalmológico

08/04 Erros Refracionais Reconhecer erros refracionais e mecanismo de 
acomodação

15/04 Estrabismo e Neuro oftalmologia Entender perdas de paralelismo ocular, causas e 
efeitos, conhecer interação olho/ vias ópticas

22/04 Doenças Oculares Externas Conhecer as patologias que afetam a superfície 
ocular, sinais de gravidades e condutas

29/04 Olho Vermelho Conhecer as principais causas de olho vermelho, 
sinais de gravidade e condutas adequadas

06/05 Glaucoma Diferenciar glaucoma agudo do cronico, condutas 
adequadas e medicamentos contraindicados

13/05 Catarata Aprender a diagnosticar catarata, suas causas e 
tratamentos disponíveis

20/05 N1

27/05 Doenças da Retina e Vítreo Conhecer, diagnosticar e prevenir as principais 
retinopatias, causas de descolamento de retina

03/06 Feriado Corpus Christi

10/06 Uveítes Aprender a reconhecer a doença e suas relações 
com doenças sistêmicas

17/07 Doenças das Pálpebras, Órbita e Anexos Conhecer principais patologias destas regiões 
específicas

24/06 Traumatismos Oculares Estudar causas comuns de trauma ocular, 
prevenir e minizar seus efeitos

01/07 Manifestações Oculares das Doenças 
Sistêmicas

Conhecer sinais e sintomas oculares causados por 
patologias sistêmicas e seus efeitos no olho

08/07 Farmacologia do Olho Conhecer vias de administração em oftalmologia 
e efeitos oculares de medicações sistêmicas

15/07 Baixa de Visão e Prevenção da cegueira Conhecer principais causas de cegueira e métodos
de prevenção 

22/07 N2

19/12 Atividades Complementares



ANEXO II - Otorrinolaringologia

Data PROGRAMAÇÃO DE AULAS Objetivos

08/04 Resfriado comum e Gripe Compreensão sobre quadro clínico, diagnóstico e 
tratamento destas patologias.

15/04 Anatomia e Fisiologia de Nariz. Rinite alérgica. Compreensão sobre quadro clínico, diagnóstico e 
tratamento desta patologia

22/04 Rinites infecciosas. Rinites não alérgicas Compreensão sobre quadro clínico, diagnóstico e 
tratamento destas patologias.

29/04 Anatomia de Seios Paranasais. Rinossinusites 
Agudas. 

Compreensão sobre quadro clínico, diagnóstico e 
tratamento destas patologias

06/05  Epistaxe Compreensão sobre quadro clínico, diagnóstico e 
tratamento desta patologia.

13/05 Obstrução Nasal. Compreensão sobre quadro clínico, diagnóstico 
diferencial e tratamento.

20/05 Anatomia e Fisiologia de Faringe e Laringe. 
Semiologia de Faringe e Laringe.

27/05 Principais Patologias de Faringe Compreensão sobre quadro clínico, diagnóstico e 
tratamento destas patologias.

03/06 Feriado Corpus Christi

10/06 Principais Patologias de Laringe. Compreensão sobre quadro clínico, diagnóstico e 
tratamento destas patologias.

17/06 Anatomia, Fisiologia e Semiologia de Orelha. 

24/06 Otites Externas. Compreensão sobre quadro clínico, diagnóstico 
etratamento destas patologias.

01/07 Otites Médias. Compreensão sobre quadro clínico, diagnóstico e 
tratamento destas patologias.

08/07 Tonturas em Otorrinolaringologia. Compreensão sobre quadro clínico, diagnóstico e 
tratamento destas patologias.

15/07 Hipoacusias. Compreensão sobre quadro clínico, diagnóstico 
diferencial e nosológico, tratamento destas 

22/07 Zumbido Compreensão sobre quadro clínico, diagnóstico e 
tratamento destas patologias.

29/07 Atividade Complementar

Caso Integrador



A ser realizado em horário de aula habitual à critério da Profa. Aparecida de

Loudes Carvalho

_______________________________

Prof. Jorge G Emerick
Coordenador do Módulo SAI VII

________________________________

Profa. Aparecida de Lourdes Carvalho
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