
PLANO DE ATIVIDADES AULAS PRÁTICAS

1-  Identificação

Instituição de Ensino:Universidade Federal de Jataí

Disciplina: Módulo Saúde do Adulto e do Idoso 
X

Tipo de Atividade:Aulas Práticas

Docente responsável:Adriana Queiroz Arantes Rocha                         Fone: (64) 99906-7632

Professor:

Adriana Queiroz Arantes Rocha

Vinícius Quintiliano Moutinho Nogueira

 Nome dos estagiários: Alunos do oitavo período do curso de medicina da UFJ

Campo de prática: 
Hematologia: UBS I
Oncologia: Hospital Padre Tiago

Período da disciplina: 21 de março a 23 de julho de 2022

Turno: - Horário: Terças-feiras das 13h30 min às 17h10 min

 
2- Ementa: 

Ambulatório  clínico  na  UBS  com ênfase  em hematologia  e  oncologia.  Abordar  os

aspectos  semiológicos  dos  pacientes  portadores  de  doenças  oncológicas  e

hematológicas:  anamnese,  exame  físico,  hipótese  diagnóstica,  exames

complementares  (laboratoriais  e  de  imagem)  pertinentes  à  investigação  clínica.

Conhecimento  das  patologias  oncológicas  e  hematológicas  mais  prevalentes,  seus

aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, diagnósticos e terapêuticos. Conhecimento

sobre as estratégias de prevenção e desenvolvimento da capacidade de diagnóstico e

de tratamento das doenças abordadas.

3- Objetivo dos estudantes no campo de prática:



Realizar anamnese e exame físico em pacientes portadores de doenças oncológicas e

hematológicas.  Desenvolver  o  raciocínio  clínico  para  a  realização  das  hipóteses

diagnósticas pertinentes, discutir  a solicitação racional dos exames complementares

necessários  para  a  investigação  diagnóstica.  Discutir  as  patologias  oncológicas  e

hematológicas  mais  prevalentes,  seus  aspectos  epidemiológicos,  fisiopatológicos,

diagnósticos e terapêuticos. Desenvolver práticas de educação e promoção em saúde. 

4- As atividades serão  desenvolvidas  de  acordo  com os  objetivos  dos  estudantes  no

campo  de  prática.  Os  consultórios  deverão  conter  mesa  e  cadeiras,  maca  para  a

realização do exame físico,  balança antropométrica de adulto,  aparelho de pressão

adulto e estetoscópio.

5- O  relatório  final  será  realizado  no  término  do  período  letivo.  Neste  constarão  as

atividades desenvolvidas e os resultados finais em termos da interação Ensino Serviço

e Comunidade. 

Jataí, 10/03/2022.

____________________________________
Assinatura do Coordenador do Curso

____________________________________
Assinatura do Coordenador do Módulo

_______________________________________________
Assinatura da Coordenação Municipal (área técnica)


