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Várias Universidades vêm adotando o Problem
Based Learning (PBL) – Ensino Baseado em Problemas – como estratégia principal de ensino. No âmbito médico, isso se dá principalmente a partir de
casos clínicos. O leitor é desafiado a adquirir e usar
seus conhecimentos a fim de aplicá-los para solucionar o caso. No campo do ensino da propedêutica
complementar, por meio da imagem, esse método
de ensino tem particular valor, pois permite associar
a teoria à prática, facilitando o aprendizado.
Nesses moldes, foi criado o projeto “Imagem da
Semana”. Esse projeto consiste de um site, acessível
no endereço www.medicina.ufmg.br/imagemdasemana, no qual toda semana é apresentado um
novo caso clínico. Inicialmente, o leitor tem acesso
apenas a uma imagem (como uma radiografia, cintilografia, outras modalidades de imagem ou, ainda,
fotografias) e uma breve descrição do caso. Usando essas informações, o leitor deve responder uma
questão de múltipla escolha sobre o caso clínico,
a interpretação da imagem e/ou outro aspecto de
maior relevância na prática médica. Sua resposta é
armazenada no banco de dados do site e a seguir
ele tem acesso a mais conteúdo, como uma revisão
sobre a doença abordada, análise da imagem, discussão do caso e leituras recomendadas.
O Imagem da Semana foi criado pela professora Viviane Parisotto e pelo acadêmico de Medicina
Manuel Schutze, sendo implantado com a incorporação dos acadêmicos Marcos Guimarães e Marianna Amaral e o patrocínio do Instituto Nacional
de Ciência e Tecnologia – Medicina Molecular – e
apoio da Assessoria de Comunicação Social e Diretoria da Faculdade de Medicina da UFMG.
Em parceria com o projeto, a RMMG inova com a
criação da seção denominada IMAGEM. Serão apresentados nessa seção os melhores casos do Imagem
da Semana, adaptados para o meio impresso.
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A participação dos acadêmicos de Medicina e
da comunidade médica em geral é estimulada e
desejada, assim como a participação de outras Universidades. Um modelo para escrita do caso e as
orientações se encontram no site já citado. A equipe
do projeto está à disposição para auxiliar aqueles
que desejarem enviar seus casos clínicos/imagens.
A comissão julgadora que selecionará o melhor
caso de cada trimestre, a ser publicado nesta revista, é formada pelos professores Carlos Simal (editor), Ênnio Leão, João Gabriel Marques Fonseca,
Andy Petroianu e pelos acadêmicos Manuel Schutze, Marcos Guimarães e Marianna Amaral.
Os objetivos maiores deste projeto são promover
o ensino médico, aproximar a teoria da prática médica e, em última análise, colaborar para o adequado atendimento ao paciente. Esperamos que você
tome parte!
Viviane Santuari Parisotto
Professora Adjunta do Depto da Propedêutica
Complementar da FM/UFMG

Sobre a seção
A seção IMAGEM é publicada em parceria com
o projeto Imagem da Semana, da Faculdade de Medicina da UFMG. Esse projeto consiste em uma página na internet (www.medicina.ufmg.br/imagemdasemana) na qual toda semana é publicado um novo
caso clínico contendo uma imagem, a descrição
do caso, uma pergunta fechada e, em seguida, uma
discussão sobre o caso e a doença em questão. No
site há um modelo e as orientações para quem queira enviar seu caso.
O melhor caso de cada trimestre será selecionado pela comissão avaliadora formada pelos professores Carlos Simal, Ênnio Leão, João Gabriel
Marques Fonseca, Andy Petroianu e um monitor
do projeto e, após adaptação para versão impressa,
será publicado nessa seção.
Aguardamos a sua participação!
Manuel Schütze
Acadêmico do curso de medicina FM/UFMG.

