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Trabalho em grupo 

Técnicas e princípios físicos aplicados à medicina 

Seis alunos por grupo   |    Texto escrito    |   Apresentação oral 
Data de entrega e apresentação: 24 e 31 de outubro 2019 

Pontuação: 3 pontos no somatório da notas 

 

Atualmente, técnicas e princípios físicos são aplicados na medicina tanto no campo do 

diagnóstico como no tratamento. Embora, nomes como: ultrassonografia, radiografia, 

ressonância magnética, tomografia computadoriza, eletroencefalografia e radioterapia sejam 

conhecidas da maioria da população, poucos saberiam conceituar estas técnicas ou descrever os 

princípios físicos inerentes a cada uma delas.  

O trabalho proposto consiste em ampliar os conhecimentos sobre cada uma dessas técnicas 

citadas. O trabalho é opcional, e cada grupo poderá obter até três pontos extras no somatório da 

nota, ou seja, um ponto a mais na média final. Cada grupo deverá entregar, segundo calendário, um 

texto e apresentá-lo oralmente para os demais colegas em aula.  

Orientações para o desenvolvimento do tema: 

1- Definir os princípios físicos envolvidos na técnica,  

2- Contar o histórico da descoberta e da aplicação na medicina, citando os pesquisadores; 

3- Descrever o procedimento para realização ou aplicação da técnica em pacientes; 

4- Citar e comentar os resultados ao se utilizar a técnica; 

5- Indicar os avanços atuais no desenvolvimento da técnica 

6- Nas referências bibliográficas devem constar pelo menos um livro de biofísica ou física e 

um livro da área média. Sites podem complementar o conteúdo dos livros. 

7- As Normas da ABNT devem ser seguidas para elaboração do texto (ver no site da biblioteca). 

8- Texto: mínimo de 5 páginas em em papel A4, fonte Times 12 pts, espaço 1,5 Pts; 

9- Apresentação em PPT: com até 15 slides e duração de 15 minutos por até 2 integrantes; 

10- Sorteio dos temas nos grupos: dia 03/10/2019 no horário de aula. 
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