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PLANO DE ATIVIDADES 

Universidade Federal de Ouro Preto/Secretaria Municipal de Saúde de 

Mariana/Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto 

Curso de graduação ou residência: Medicina 

Título da Disciplina/Atividade: Atenção Secundária – Módulo Cirúrgico - Ortopedia 

 Docente(s) responsável(is): Vicente de Paulo Silva 

Campo de prática: Policlínica Elias Mansur em Mariana 

(Listar as unidades em que as ações são desenvolvidas – Posteriormente, com o 

desenvolvimento do processo de contratualização, cada unidade de saúde terá seu plano 

de atividades singular) 

Tipo de Atividade: atendimento ambulatorial em Ortopedia 

 Área de concentração da atividade: Policlínica em Mariana 

 Quantidade de estudantes/residentes: em média 5 estudantes por subturma 

Quantidade de preceptores: 01 professor de Ortopedia 

Carga-horária total: seis horas todas as segundas-feiras  

Súmula/ementa da disciplina/atividade no currículo: 

Quadro com a descrição detalhada das atividades 

Atividades 

desenvolvidas ou 

descrição das 

atividades 

Objetivo dos 

estudantes no campo 

de prática 

Demandas para as unidades de saúde 

(acompanhamento/infraestrutura/carga-

horária, etc
*
) 

Os alunos atendem os 

pacientes previamente 

agendados e, quando 

terminam, realizam o 

exame físico 

juntamente com o 

professor. No término 

Uma vez colhida a 

história clinica do 

paciente, os alunos 

são estimulados a 

desenvolver o 

raciocínio clínico nas 

patologias 

São solicitados na unidade de 

atendimento:  

- Dois consultórios para atendimento 

médico em cada período (manhã e 

tarde) 

- Seleção de oito pacientes de 
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de todos os 

atendimentos, são 

realizados grupos de 

discussão sobre os 

casos atendidos 

ortopédicas e a 

adquirir habilidades 

no exame físico 

ortopédico. Os 

alunos tem a 

oportunidade de 

aplicar em prática os 

conhecimentos 

obtidos nas aulas 

teóricas de 

Ortopedia. 

1ªconsulta encaminhados da atenção 

primária para a clínica ortopédica. 

Quatro pacientes serão para a parte da 

manhã e os outros quatro pacientes 

para o período da tarde. Os pacientes 

devem apresentar queixas em 

segmentos diferentes do corpo (ex: 

mão, joelho, coluna etc) 

Os atendimentos ocorrem todas as 

segundas-feiras no horário de 8:00 às 

11:00h e de 13:00 às 16:00h. 

Cada sub-turma (uma de manhã e outra 

de tarde) é composta de 

aproximadamente 5 alunos.  

No meio do período as turmas são 

trocadas com àquelas vindas da 

disciplina de Urologia 

*Caso seja necessário, acrescentar linhas e colunas de acordo com as especificidades da 

atividade. 

 


