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1 INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO
Nome do Curso

Bacharelado em Medicina

Nome da Mantida

Centro Universitário do Estado do Pará

Endereço de funcionamento do Curso

Av. Almirante Barroso, 3775, CEP: 66613-903

Número de vagas

116 vagas anuais, (58 vagas a cada semestre)

Conceito preliminar do Curso - CPC2012
e - CC - 4
Conceito de Curso - CC
2013- CPC - 2
ENADE

2013 - 2

Turnos de funcionamento do Curso

Integral

Carga horária total do Curso

7.490 h

Duração do Curso (mínimo e máximo)

Mínimo de 6 (seis) anos e máximo 12 (doze) anos

Formas de acesso ao Curso

Por vestibular, (116 vagas ofertadas, sendo
58/semestre) e por matrícula especial (em caso de
vaga evidente), por solicitação de graduandos em
Medicina, de instituição do território nacional.
Criação - Portaria MEC no. 748, em 06/05/1999.
Autorização
- Despacho do MEC S/N de 14 de
do
novembro de 2006 (D.O.U de 16 de novembro de
2006).
Reconhecimento Portaria nº82, de 28/02/2013
(DOU 01/03/2013)
Milena Fernandes Caldato

Atos legais de Autorização,
Reconhecimento
e
Renovação
Reconhecimento do curso

Nome do Coordenador
Componentes do NDE

Grau Conferido

 Ana Emília Vita Carvalho
 Bruno Acatauassú Paes Barreto
 Cassio Caldato
 Cezar Augusto Muniz Caldas
 Dilma Costa de Oliveira das Neves
 Haroldo José de Matos
 João Paulo Mendes Filho
 Marília de Fátima Silva Pinheiro
 Milena Coelho Fernandes Caldato
 Nara Alves de Almeida Lins
 Patrick Abdala Fonseca Gomes
Médico

Carga Horária de Atividades
Complementares
Carga Horária do Internato

360 horas

Início do Curso

Fevereiro de 2007.

3.060 horas
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2 PERFIL DO CURSO NO CONTEXTO EDUCACIONAL
2.1 Contextualização da IES

DADOS DA MANTENEDORA
NOME DA MANTENEDORA
O CESUPA é mantido pela Associação Cultural e Educacional do Pará (ACEPA).

BASE LEGAL DA MANTENEDORA
A ACEPA, CNPJ 15.254.949/0001-95, foi instituída em 01/10/1986, com sede e foro
na Cidade de Belém, Estado do Pará, Av. Nazaré, n.630, Bairro de Nazaré, CEP: 66.0351-70
e Estatuto inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 2° Cartório de Registro de
Títulos e Documentos, apontado sob n° de ordem 3.497 do Protocolo Livro A n°01 e
registrado no Livro A n°05.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DA IES
NOME DA IES
O Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA) (Código da IES: 792),
instituição privada, sem fins lucrativos, com sede em Belém, Estado do Pará, é um
estabelecimento educacional particular de nível superior, integrante do Sistema Federal de
Ensino.

BASE LEGAL DA IES
A Instituição está credenciada como centro universitário pela Portaria MEC n.º 1728
publicada no DOU de 14/06/2002 e recredenciada pela Portaria MEC n.º 1080 publicada no
DOU de 22/11/2007.
O Centro Universitário do Estado do Pará iniciou sua trajetória educacional com a
elaboração do Projeto de Regimento, instrumento capaz de traduzir o sentimento dos
mantenedores em termos de concepção institucional em seus diferentes aspectos:
organização estrutural, atividades acadêmicas e proposta pedagógica. Em seguida foram
definidos os cursos iniciais, considerada a limitação quantitativa estabelecida àquela época
nas normas de autorização.
A escolha recaiu em Farmácia – habilitações: Farmacêutico e FarmacêuticoBioquímico - e no Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, tendo em vista
atender às expectativas de formação profissional, tanto em área insuficientemente servida na
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comunidade, como em campo de demanda crescente, respectivamente. As autorizações
correspondentes foram expedidas em 1989, ao Centro de Ensino Superior do Pará (CESUPA), por
meio dos Decretos nº 97.427, de 05 de janeiro, para Farmácia, e nº 97.756, de 17 de maio,
para Processamento de Dados. O primeiro vestibular foi realizado em janeiro de 1990 para o
Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados e, em julho de 1990, para
Farmácia, que posteriormente obteve reconhecimento nas habilitações Farmacêutico e
Farmacêutico-Bioquímico.
A expansão do ensino de graduação no CESUPA ocorreu inicialmente pela
ampliação das vagas ofertadas em seus cursos então reconhecidos, bem como pela
implantação de quatro novos cursos, a saber: Direito, Administração – Ciências Gerenciais,
Ciência da Computação e Odontologia. A ampliação continuou com a transferência de
mantença dos cursos de Administração - Comércio Exterior e Ciências Contábeis com
ênfase em Informática, até então oferecidos pelo Centro de Estudos Superiores da Amazônia
(CESAM) mantido pela Associação de Estudos Superiores da Amazônia (AESAM),
consoante Portaria Ministerial nº 1686 de 19/10/2000, publicada no Diário Oficial da União
(D.O.U.), nº204-E seção 1, de 23/10/2000, ato que resultou do estreito relacionamento
existente entre as duas mantidas e respectivas mantenedoras, que inclusive compartilhavam
espaço físico e experiências didático-pedagógicas.
Em 14 de junho de 2002, o Centro de Ensino Superior do Pará (CESUPA) teve
aprovado seu pleito de transformação em Centro Universitário do Estado do Pará
(CESUPA), mediante a publicação, no Diário Oficial da União, da Portaria n.º1728, de
13/06/02. A conquista alcançada representou o coroamento do trabalho até então
desenvolvido pelo conjunto institucional e consagrou o projeto educacional do CESUPA,
construído com segurança e equilíbrio, e sintonizado com a realidade sócio-econômicocultural de nossa comunidade.
Os Centros Universitários, por definição, são instituições que se caracterizam pela
excelência do ensino oferecido, comprovada por processos avaliativos, pela qualificação do
seu corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico oferecidas à comunidade escolar.
Assim credenciado, o CESUPA passou a desfrutar de autonomia para, entre outras ações,
criar e organizar, em sua sede, cursos e programas de educação superior.
A expansão do ensino de graduação, prevista no PDI 2001-2005, possibilitou a
abertura dos cursos de Nutrição e Bacharelado em Sistemas de Informação, em agosto de
2002. No mesmo ano, o Curso de Farmácia passou a ter caráter generalista, apoiado nas
novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN´s) estabelecidas no Parecer CNE/CES
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n.º1.300, de 06 de novembro de 2001, o qual foi aprovado pela Resolução CNE/CES n.º02 de
19/02/2002. Em 2003, foi implantado o Curso de Licenciatura em Biologia, e, em 2004, os
Cursos de Bacharelado em Ciências Ambientais, Administração – Habilitação em
Marketing, e Fisioterapia.
Em 2001 e 2002 foram implantados os Cursos Superiores de Formação Específica de
Gestão de Negócios Imobiliários e Gestão de Comércio Atacadista e Distribuidor como
resultado de parcerias firmadas entre o CESUPA e o Conselho Regional de Corretores de
Imóveis (CRECI) e a Associação de Distribuidores e Atacadistas do Pará (ADAPA).
De acordo com a Resolução CES/CNE nº. 04 de 13/07/2005 que instituiu as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Administração, os Cursos de Administração Comércio Exterior, Administração - Ciências Gerenciais e Administração - Marketing
passaram a denominar-se Curso de Bacharelado em Administração. O Curso de
Licenciatura em Biologia passou a denominar-se Licenciatura em Ciências Biológicas por
meio do cadastro de denominações consolidadas para cursos de graduação (bacharelado e
licenciatura) do Ministério da Educação (MEC).
Em consonância com o PDI 2006-2010, foram implantados os cursos de
Enfermagem, em 2006, em 2007, os cursos de Engenharia de Produção, Curso Superior
de Tecnologia em Sistemas para Internet e Medicina; e em 2008 foi ofertado o Curso
Superior de Tecnologia em Redes de Computadores. A expansão manteve-se no PDI
2011-2015 com a oferta dos cursos de Comunicação Social - Publicidade Propaganda e
Engenharia da Computação que foram implantados, respectivamente, em 2011 e 2012.
A política institucional para a graduação, contempla a expansão e a diversidade de
seus cursos. De 2 (dois) cursos iniciais, o CESUPA oferta atualmente 15, dos quais 7 (sete)
na Área de Ciências Ambientais Biológicas e da Saúde, 4 (quatro) na Área de Exatas e
Tecnologia, e 4 (quatro) em Sociais Aplicadas.

Estes cursos são ofertados em quatro

unidades, todas cadastradas no sistema e-MEC, conforme segue na Figura 01.
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FIGURA 01 – Oferta de cursos por unidade de ensino

Fonte: PI/CESUPA, 2015.
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Além disso, visando uma qualificação profissional de qualidade, no âmbito da
graduação são promovidas atualizações curriculares periódicas e projetados planos
pedagógicos inovadores, fortalecidos pelo Programa de Formação Continuada Docente
que tem como finalidade a qualificação e titulação dos professores, especialmente para o
aperfeiçoamento de sua prática didático-pedagógica.
Na sua trajetória educacional, o CESUPA vem contribuindo efetivamente com o
desenvolvimento de sua região mediante a formação de quadros que vem atuando nos mais
diferentes campos profissionais. Desde a primeira turma diplomada em março de 1993, até
dezembro de 2015 graduaram-se 10.868 alunos. No segundo semestre de 2015, a IES
registrou com 4.257 alunos matriculados na graduação, modalidade presencial, e um quadro
de 354 docentes.
Ao lado do ensino de graduação, merece registro especial à inauguração das
atividades de pós-graduação lato sensu, ocorrida por meio do curso de especialização em
Sistemas de Informação nas Organizações, iniciado em fevereiro de 1996. O evento significou
o atendimento de objetivo regimental, essencial para a consolidação do cumprimento de meta
importante para o fortalecimento das funções de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito do
CESUPA.
A pós-graduação, longe de significar redução de importância dos cursos de
graduação, é resultado do princípio integrador desses níveis de estudo, dentro do projeto
acadêmico do CESUPA. Representa, na instituição, a cúpula de estudos, constituindo um
sistema especial de cursos exigido pelas necessidades de treinamento avançado, de
investigação científica e de capacitação docente.
Com efeito, tem sido expressivo o avanço do ensino de pós-graduação de modo
sistemático na Instituição, o qual ocorre também mediante a oferta de programas de
capacitação para docentes, por meio de cooperações interinstitucionais. Em nível de pósgraduação stricto sensu, de forma geral na instituição, foram desenvolvidos os cursos de
mestrado em Ciências Morfológicas, Estomatologia, Clínica Odontológica Integrada, na
área de Ciências Biológicas e da Saúde, em parcerias, respectivamente, com: UFRJ/UFPA,
UFMG/UFPA, USP/UFPA. Na área de Ciências Exatas e Tecnologia, os Cursos de Ciência
da Computação-Redes e Inteligência Artificial e Ciência da Computação-Informática na
Educação, foram desenvolvidos em parceria com a UFSC.
Na Área de Ciências Sociais Aplicadas foram realizados os cursos de Planejamento
Urbano e Regional, em convênio com o IPPUR/UFRJ e Administração, em parceria com a
UFRN. Em nível de doutorado, foram realizados cursos de Computação Aplicada, Ciência
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Política, Genética e Biologia Molecular e Educação em parceria, respectivamente, com a
UFPA, IUPERJ/UFPA, UFPA, e PUC-RJ.
Em 2011, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) aprovou o primeiro Programa Stricto Sensu do CESUPA em Direito, Políticas
Públicas e Desenvolvimento Regional que vem contribuir com a ampliação do
conhecimento a partir da pesquisa e produção científica nas áreas abordadas no programa. Em
2015 foram aprovados os mestrados profissionais em Ensino em Saúde – Educação Médica
e em Clínica Odontológica com as respectivas linhas de pesquisa: Formação e
Desenvolvimento Profissional Docente e Processo Ensino Aprendizagem e Patologia oral e
Biomateriais e novas tecnologias.
Nos últimos cinco anos, foram implantados 40 (quarenta) cursos distintos de pósgraduação lato sensu, dos quais 25 (vinte e cinco) foram novas ofertas e 15 reofertas. Desde
2006 até dezembro de 2015, a pós-graduação já certificou 1.312 profissionais e possui 679
alunos matriculados na especialização e 48 no mestrado (dez/2015).
Ao lado do ensino de graduação e de pós-graduação, a extensão universitária, como
prática acadêmica, é instrumento de articulação com os diversos segmentos sociais, de forma
programada e sistemática, envolvendo um processo orgânico que não se confunde com
assistencialismo. Constitui-se em componente de suma importância na formação acadêmica
dos discentes, na medida em que contribui para a formação de profissionais conscientes e
portadores de uma compreensão crítica da sociedade, capazes de pensar, criar e transformar
realidades adversas em oportunidades empreendedoras e de sucesso.
No âmbito da extensão, a integração do CESUPA com o meio social se estabelece
mediante quatro vertentes distintas, quais sejam: prestação de serviços especializados; ações
comunitárias (projetos); ações acadêmico-profissionais (cursos, produtos e eventos); e ações
esportivas e culturais.
A prestação de serviços especializados, ocorre por meio das Unidades de Ensino e
Serviço (UES), constituindo-se em campo de estágio supervisionado para os discentes, além
de colaborar no atendimento das demandas da comunidade. São estruturas desse sistema o (a):
1.

Laboratório de Análises Clínicas (LAC);

2.

Farmácia Universitária;

3.

Serviço de Informação de Medicamentos (SIM);

4.

Central Analítica;

5.

Centro de Especialidades Médicas (CEMEC);

6.

Clínica Odontológica;
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7.

Clínica de Fisioterapia;

8.

Núcleo de Prática Jurídica (NPJ);

9.

Núcleo Integrado de Empreendedores Juniores (NIEJ);

10.

Núcleo de Inovação e Transferência Tecnológica (NITT);

11.

Agência Escola – Storm;

12.

Escritório de Engenharia.
Ressalte-se também a importância da iniciação científica e tecnológica e da prática

investigativa nos projetos pedagógicos dos cursos, que direcionam professores e alunos para a
realização de projetos de pesquisa. O PDI 2011-2015 impulsionou a prática investigativa a
partir da Política de Iniciação Científica, Tecnológica, Pesquisa e Estímulo à Produção
com seus respectivos programas e projetos. Nesse sentido, foram cadastrados no CNPq 19
grupos de pesquisa, nas áreas de Direito, Medicina, Odontologia, Saúde Coletiva e Ciência
da Computação, a saber:
1. Acesso à Justiça e Democracia;
2. Biomateriais e Novas Tecnologias;
3. Concretização dos Direitos Fundamentais: influência do processo e das teorias da justiça;
4. Democracia, Poder Judiciário e Direitos Humanos;
5. Direito, Desenvolvimento Sustentável e Amazônia;
6. Direito Econômico, Intervenção Estatal e Políticas Públicas;
7. Direitos Fundamentais, Constituição e uso da Técnica da Ponderação como solução
racional dos chamados casos difíceis;
8. Direitos Fundamentais, Democracia e Igualdade política;
9. Educação Médica – CESUPA;
10. Grupo de Estudos Temático em Computação Aplicada (GET-COM);
11. Grupo de Pesquisa Experimental do CESUPA;
12. Hermenêutica dos direitos fundamentais no sistema interamericano de proteção aos
direitos humanos;
13. Hormônios, Nutrição e Metabolismo;
14. Humanismo Latino e Fundamentação dos Direitos Humanos;
15. Patologia Oral;
16. Pesquisa em Atenção Primária à Saúde;
17. Reumatologia-CESUPA;
18. Tecnologias sociais;
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19. Tributação ambiental e desenvolvimento.

No mesmo ano em que completou um quarto de século, o Parecer do CNE/CES
337/2015 aprovou com unanimidade o Recredenciamento por 5 (cinco) anos do CESUPA,
com o conceito máximo na Avaliação Institucional, consagrando o papel social do CESUPA
em contribuir efetivamente com a formação de profissionais tecnicamente competentes e
humanamente responsáveis pela transformação sociedade, capazes de mobilizar projetos que
modifiquem qualquer contexto que se insiram.
Nesse sentido, as relações e os compromissos do CESUPA com a comunidade estão
demonstrados de modo evidente mediante a definição dos objetivos institucionais, constantes
do Art. 3º do Regimento Geral, que incluem:
a)

a formação de profissionais de nível superior e a promoção de programas de pós-

graduação;
b)

a realização de pesquisa e o estímulo às atividades criadoras;

c)

o desenvolvimento da extensão sob a forma de cursos, prestação de serviços,

consultoria, assessoria e outras modalidades de ação extensionista;
d)

a promoção do intercâmbio e da cooperação com instituições de ensino dos diferentes

níveis, bem assim com entidades de serviços, tendo em vista o desenvolvimento da cultura,
das artes, das ciências e da tecnologia;
e)

o emprego do processo educacional para a valorização individual do cidadão, sua

adaptação social, bem como para o desenvolvimento do pensamento reflexivo;
f)

a promoção e o aprimoramento da cultura amazônica.
Dessa forma, salientar a experiência da diversidade como parte do processo

educativo e conciliar as atribuições de formar para o desenvolvimento científico-tecnológicoeconômico, ao lado de assegurar um desenvolvimento humano, constituem aspectos
essenciais e significativamente representativos da missão institucional, que consiste em
formar profissionais de qualidade que dominem a realidade local e o contexto global,
por meio de um projeto educacional inovador.
Sem embargo das muitas mudanças e tendências que lhe acarretam novos desafios, o
CESUPA, permanece fiel à sua tradição pluralista, que abriga diferentes valores e convicções,
estimulando em seu meio, crescentemente, o respeito às atitudes contrastantes e pontos de
vista conflitantes. Os valores institucionais abrangem: conhecimento, ética, inovação,
responsabilidade social, crescimento sustentável, competência e excelência.
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2.2 Histórico
a) A Evolução do curso médico no Brasil
A educação superior no Brasil nasceu clerical, atrelada ao poderoso e burocrático
poder do Estado Português e somente com a mudança da Corte para a realidade brasileira em
1808 é que o saber superior passou a ser requerido pela então realeza assentada em nossa
realidade. Desta forma, a história dos Cursos Superiores no Brasil é impulsionada com a
vinda da família Real e todo seu aparelho político-econômico-jurídico-administrativo-cultural,
transferência esta que lançou as bases do Estado Nacional brasileiro e consolidou o ensino
superior como instrumento que formaria os quadros competentes do então império
(DANTAS, 2006). Nesse novo cenário, as primeiras escolas médicas no Brasil datam de
1808, criação do primeiro curso Médico-Cirúrgico na Bahia em fevereiro e da Escola de
Anatomia e Cirurgia no Rio de Janeiro em novembro do referido ano. Estes cursos tiveram a
duração de quatro anos, ampliado 1813 para cinco anos. Somente na República é foi criado o
terceiro curso de Medicina em 1899, fazendo com que o Brasil tivesse até início do século
XX, apenas três escolas médicas. As mudanças políticas, econômicas e sociais dos anos de
1930 repercutiram na educação de uma forma geral, basta lembrarmos o “Manifesto dos
Pioneiros da Educação”, e na Educação Médica à época, já eram 12 escolas médicas públicas
no País. A expansão dos cursos médicos foi alavancada nos período de desde as décadas de
1960 a 1970 chegando em 1992 com 83 escolas médicas, passando para 197 no ano 2013, a
maioria na iniciativa privada.
O primeiro curso de Medicina no Estado do Pará foi criado no ano de 1919 pela
então Faculdade de Medicina e incorporado em 1957 pela recente Universidade Federal do
Pará - UFPA. O segundo curso foi criado quase 50 anos depois, em 1971 pela Faculdade
Estadual de Medicina do Pará, hoje parte da Universidade do Estado do Pará – UEPA e o
terceiro curso foi criado pelo Centro Universitário do Estado do Pará já no século XXI, ou
seja, mais de 30 anos depois, no ano de 2007, instituição esta com tradição nos cursos de
Saúde.
Nesse percurso, a Medicina experimentou, nos últimos anos, um avanço tecnológico
expressivo, a ponto de se poder sonhar com uma longevidade centenária, prevenir, evitar e
controlar doenças, e ainda substituir órgãos e repor elementos essenciais à homeostase do ser
humano saudável.
A despeito dos avanços científicos e do arsenal tecnológico em saúde, grande parcela
da população sofre e morre vitimada por problemas sanitários corriqueiros e de fácil solução.
Vivemos em um país onde ainda se morre de desnutrição, por falta de água tratada ou por
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pura ignorância de preceitos sanitários primários. O paradigma flexneriano, referencial, por
longo período, ao desenvolvimento do ensino médico e das demais áreas da saúde que
acompanham esse desenvolvimento, mostra sinais de esgotamento, exigindo a construção de
novos modelos de formação e qualificação de profissionais em saúde.
O ensino das profissões de saúde, habitualmente, tem-se fundamentado na presunção
de que o domínio e transmissão de conhecimentos e habilidades, lastreadas nos últimos
avanços técnico-científicos, conduzem, necessariamente, a uma prática profissional adequada.
Organizam-se os currículos privilegiando-se a aquisição de conhecimentos a cognição e, em
menor extensão, os domínios psicomotor e afetivo. A concepção hegemônica de assistência à
saúde ainda é a centrada no médico e no hospital.
Em geral, as práticas a partir das quais são realizados os “treinamentos” constituem
simulação do trabalho profissional, pois, apesar de envolver personagens reais (profissionais e
pacientes), desenrolam-se em condições e cenários distintos daqueles encontrados nas
situações de trabalho concretas.
Esta dicotomia entre a formação e a prática assistencial tem sido uma das forças
propulsoras da busca de modelos pedagógicos alternativos de formação de profissionais para
a saúde que, à formação acadêmica tradicional, incorporem as práticas do sistema de saúde,
bem como características e especificidades das comunidades nas quais provavelmente os
futuros profissionais vão se inserir.
O ensino em cursos superiores, não apenas na área médica, habitualmente tem-se
caracterizado por uma ênfase na transmissão de conhecimentos por parte dos professores e a
consequente memorização por parte dos alunos. Neste processo de transmissão predomina o
ensino tradicional, centrado no professor, cuja metodologia é fundamentalmente baseada na
exposição, com algumas demonstrações práticas.
Este panorama, embora mude ao longo do curso, sobretudo com a introdução do
internato, permanece em sua essência o mesmo: o aluno é pouco exigido em termos de
investigação, capacidade de buscar informações, solucionar problemas e outras habilidades
fundamentais para a formação de um profissional capaz e autônomo.
O relatório de Abraham Flexner (1910) a respeito da realidade do ensino médico nos
Estados Unidos teve influência na reformulação do ensino de suas faculdades, das escolas do
Canadá e, posteriormente, da América Latina. As propostas decorrentes desse relato
consignaram um modelo de ensino cujas características consistiam em sólida formação em
Ciências Básicas, atenção médica individual e pouca ênfase na prevenção da saúde,
aprendizado hospitalocêntrico minuciosamente organizado em especialidades, grandes
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hospitais de ensino próprios, com corpo clínico fechado e permanente e assistência
ambulatorial de alta complexidade.
Na concepção contemporânea, o modelo de ensino tem tendências que apontam para
as necessidades de adaptação tanto da instituição, quanto dos corpos docente e discente às
mudanças da ciência e da sociedade, que ocorrem em velocidade exponencial. Os novos
modelos buscam substituir processos de memorização e de transferência unidirecional e
fragmentada de informações e de habilidades pelo auto aprendizado e pela educação
permanente (MACHADO et al, 1997).
Dessa maneira, é nítido que há necessidade de enfoque e estratégias que se adequem
à formação dos profissionais que exercerão suas atividades no século XXI, considerando-se os
seguintes fatores:


Curiosidade científica e interesse permanente pelo aprendizado, com iniciativa na

busca do conhecimento;


Espírito crítico e consciência da transitoriedade de teorias e técnicas, assumindo a

necessidade da educação continuada ao longo de toda a vida profissional;


Domínio dos conhecimentos básicos necessários à compreensão dos processos

relacionados com a prática médica;


Iniciativa criadora e senso de responsabilidade na busca de soluções para os problemas

médico-assistenciais de sua competência;


Visão social dos problemas médicos;



Preparação e motivação para participar de programas que visem informar e educar a

população no sentido de preservar a saúde e prevenir doenças, incluindo promoção de
autocuidado;


Trabalho em equipe, aceitar e atribuir responsabilidade com maturidade para fazer e

receber críticas construtivas;


Engajamento nos processos decisórios que envolvam interesse da comunidade,

principalmente no processo de análise e implantação de um sistema de saúde que garanta a
efetivação do princípio constitucional de “Saúde para Todos”;


Ética e sensibilidade humana.

b) Histórico do Curso de Medicina do CESUPA
A atuação do CESUPA na área da Saúde coincide com o início de sua trajetória, a
partir da implantação do Curso de Graduação em Farmácia, cuja autorização foi expedida em
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janeiro de 1989 e o primeiro vestibular realizado em julho de 1990. Ao longo desses 23 anos,
a instituição vem experimentando significativo incremento na referida área, posteriormente
criando os cursos de Odontologia, Nutrição, Enfermagem, Licenciatura em Ciências
Biológicas, Fisioterapia e Ciências Ambientais.
A maturidade adquirida inspirou a instituição a uma nova empreitada, a de ofertar o
curso de Medicina. Para sua concepção, um levantamento criterioso de razões políticas,
técnicas e de necessidades sociais em Saúde Pública no Estado do Pará foi realizado.
Entre outros aspectos, foi detectado que a rede básica de saúde carecia de médicos e
que os serviços de média e alta complexidade também necessitavam de profissionais
especializados no intuito de atender de forma satisfatória a população. Paralelamente, existia a
necessidade de expansão da Estratégia Saúde da Família e a falta de médicos para compor as
equipes exigia dos municípios pagamento de altos salários para atrair profissionais para a
região. Somado a isto, um grande número de pequenos municípios no Estado permaneciam
sem medicina assistencial.
Todos esses motivos fortaleceram a intenção do CESUPA em oferecer um curso de
Medicina, de concepção metodológica contemporânea, que contribuísse para a diminuição
dos problemas de saúde da Região.
A partir de então, durante a tramitação do processo de autorização do MEC, um
grupo com 55 (cinquenta e cinco) profissionais da área de Saúde foi reunido, com interesse
em estudar uma nova forma de produzir o conhecimento em sala de aula. Para o CESUPA,
estava clara a necessidade de construir uma proposta que superasse o modelo acadêmico
tradicional (currículo disciplinar, aulas expositivas) e o próprio cenário de crise no ensino
médico. Esses profissionais foram qualificados num curso de aperfeiçoamento de longa
duração, em 09 módulos de trabalho que totalizaram 180h, com profissionais experientes em
Metodologias Ativas de Aprendizagem1. Foram momentos de descobertas e estudos acerca de
uma formação acadêmica alinhada sob duas perspectivas: o imperativo de aprender a aprender
por meio da problematização e permanente interação com a comunidade na qual o curso está
inserido.
A Medicina experimentou, nos últimos anos, um avanço tecnológico expressivo, a
ponto de se poder sonhar com uma longevidade centenária, prevenir, evitar e controlar
doenças, e ainda substituir órgãos e repor elementos essenciais à homeostase do ser humano

1

Base conceitual preconizada nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Medicina (2001) e referência didático-metodológica do Curso de Capacitação oferecido pelo CESUPA
aos professores que atuaram no início dessa graduação.
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saudável.
A despeito dos avanços científicos e do arsenal tecnológico em saúde, grande parcela
da população sofre e morre vitimada por problemas sanitários corriqueiros e de fácil solução.
Vivemos em um país onde ainda se morre de desnutrição, por falta de água tratada ou por
pura ignorância de preceitos sanitários primários. O paradigma flexneriano, referencial, por
longo período, ao desenvolvimento do ensino médico e das demais áreas da saúde que
acompanham esse desenvolvimento, mostra sinais de esgotamento, exigindo a construção de
novos modelos de formação e qualificação de profissionais em saúde.
O ensino das profissões de saúde, habitualmente, tem-se fundamentado na presunção
de que o domínio e transmissão de conhecimentos e habilidades, lastreadas nos últimos
avanços técnico-científicos, conduzem, necessariamente, a uma prática profissional adequada.
Organizam-se os currículos privilegiando-se a aquisição de conhecimentos a cognição e, em
menor extensão, os domínios psicomotor e afetivo. A concepção hegemônica de assistência à
saúde ainda é a centrada no médico e no hospital.
Em geral, as práticas a partir das quais são realizados os “treinamentos” constituem
simulação do trabalho profissional, pois, apesar de envolver personagens reais (profissionais e
pacientes), desenrolam-se em condições e cenários distintos daqueles encontrados nas
situações de trabalho concretas.
Esta dicotomia entre a formação e a prática assistencial tem sido uma das forças
propulsoras da busca de modelos pedagógicos alternativos de formação de profissionais para
a saúde que, à formação acadêmica tradicional, incorporem as práticas do sistema de saúde,
bem como características e especificidades das comunidades nas quais provavelmente os
futuros profissionais vão se inserir.
O ensino em cursos superiores, não apenas na área médica, habitualmente tem-se
caracterizado por uma ênfase na transmissão de conhecimentos por parte dos professores e a
consequente memorização por parte dos alunos. Neste processo de transmissão predomina o
ensino tradicional, centrado no professor, cuja metodologia é fundamentalmente baseada na
exposição, com algumas demonstrações práticas.
Este panorama, embora mude ao longo do curso, sobretudo com a introdução do
internato, permanece em sua essência o mesmo: o aluno é pouco exigido em termos de
investigação, capacidade de buscar informações, solucionar problemas e outras habilidades
fundamentais para a formação de um profissional capaz e autônomo.
O relatório de Abraham Flexner (1910) a respeito da realidade do ensino médico nos
Estados Unidos teve influência na reformulação do ensino de suas faculdades, das escolas do
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Canadá e, posteriormente, da América Latina. As propostas decorrentes desse relato
consignaram um modelo de ensino cujas características consistiam em sólida formação em
Ciências Básicas, atenção médica individual e pouca ênfase na prevenção da saúde,
aprendizado hospitalocêntrico minuciosamente organizado em especialidades, grandes
hospitais de ensino próprios, com corpo clínico fechado e permanente e assistência
ambulatorial de alta complexidade.
Na concepção contemporânea, o modelo de ensino tem tendências que apontam para
as necessidades de adaptação tanto da instituição, quanto dos corpos docente e discente às
mudanças da ciência e da sociedade, que ocorrem em velocidade exponencial. Os novos
modelos buscam substituir processos de memorização e de transferência unidirecional e
fragmentada de informações e de habilidades pelo auto aprendizado e pela educação
permanente (MACHADO et al, 1997).

c)

A relevância do curso para o Estado do Pará.
O Estado do Pará possui 144 municípios, população de 8.175.113 habitantes e um

percentual de 51,5% da população na faixa etária de 20 a 59 anos e de 41,4% com menos de
20 anos. O IDH do Estado é de 0,755, com acesso à educação de 0,861; saúde e sobrevivência
de 0,772 e renda de 0,632 (PNUD, 2010). Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano
(2013) dentre os principais indicadores que compõem o IDH-M do Pará chama a atenção o
acesso à educação (0,528) em que o Pará ocupa a penúltima posição no ranking dos estados
brasileiros, à frente apenas do estado de Alagoas. Quanto à longevidade (0,789) coloca-se
entre os 10 últimos e quanto à renda (0,646) encontra-se à frente apenas dos estados de
Alagoas, Piauí e Maranhão.
O número de trabalhadores formais no Estado em 2007 não chegava a 500 mil. Em
2012, atingiu 744 mil, o que representa 1,9% do total registrado no país (BANCO
CENTRAL, 2013). Percebe-se que o mercado de trabalho encontra-se em plena expansão,
com a geração de novos postos de trabalho.
Os investimentos no Estado do Pará somam R$ 129.619 milhões, considerando-se o
período 2012-2016 (FIEPA, 2012). Tais investimentos são destinados a projetos, sobretudo de
infraestrutura, o que desencadeia a melhoria das condições da região e incitam novos
investimentos diretos. Desse modo, a economia do estado é favorecida em termos de renda e
emprego, o que incrementa a demanda doméstica e a exigência por profissionais mais
qualificados.
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O município de Belém, capital do Estado do Pará, possui 8.175.113 de habitantes,
com renda e PIB per capta de R$ 631,00, PIB de R$ 17,98 bilhões (IBGE, 2015) e IDH-M de
0,746, representando o maior índice do Estado (PNUD, 2010). A economia do Pará é baseada
no extrativismo mineral e vegetal, na agricultura, no turismo e indústria, permitindo que o
estado contribua com 1,9% do PIB do Brasil, tornando-o a 13ª economia do país. O Estado do
Pará possui 144 municípios organizados em doze regiões de integração, no entanto, o polo
econômico concentra-se nas regiões metropolitana de Belém (RMB) e de Carajás,
responsáveis por 29,5% e 28,2% do PIB em 2010. Na RMB, a representatividade do setor de
serviços atingiu 80,9% no ano, seguindo-se as da indústria, 18,8%, e da agropecuária, 0,3%
(BANCO CENTRAL, 2013).
É importante frisar que, segundo os dados do último CENSO (IBGE, 2010), a
população paraense em idade escolar, na faixa de 15 a 17 anos, alcança 484.826 habitantes e,
destes, 352.602 estão matriculados no ensino médio. Além disso, o Programa Todos pela
Educação traçou uma meta, que pretende alcançar o índice de 90% ou mais dos jovens
brasileiros de 19 anos com o Ensino Médio completo (BRASIL, 2011).
Os estudos realizados pelo Instituto Trata Brasil em parceria com o Conselho
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável - CEBDS ( 2015) sinalizam que
universalização do saneamento básico no Brasil exigiria investimentos de R$ 313,2 bilhões
(valores de 2013), com significativos benefícios que se estenderiam numa cadeia, incluindo
aspectos educacional, profissional e de renda salarial., pois a falta de saneamento, gera
problemas de saúde, mais faltas na escola e no trabalho, baixo rendimento, formação
comprometida, profissionalização prejudicada, pouca produtividade e baixa renda salarial, e
perdas econômicas. Considerando a área da área de saúde, o efeito seria ainda mais positivo.
Em 2013, foram notificadas ao DATASUS 340 mil internações por infecções
gastrointestinais, correspondentes a 900 mil dias de trabalho perdidos. A universalização dos
serviços de água e esgoto possibilitaria uma redução de 23% dos afastamentos por diarreia,
com economia de R$ 258 milhões por ano, e seriam evitadas 74,6 mil internações, R$ 27,3
milhões em gastos com saúde. Outro fator impulsionador de melhorias via saneamento
ambiental e sanitário, é a produtividade que aumentaria em 13,3%, favorecendo o aumento da
renda e melhoria na qualidade de vida.
Ainda segundo esses estudos, as 81 maiores cidades do País descartam 5,9 bilhões de
litros diários de esgoto sem tratamento. Se os investimentos em saneamento continuarem no
ritmo atual, apenas no ano 2122 todos os brasileiros terão acesso a esse serviço básico: é
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muito tempo. Desta forma, a formação de novos profissionais não só altera esse cenário, como
contribui na conscientização da população.
Considerando o Censo da Educação Básica (2014), o município de Belém contava
com 64.428 alunos matriculados somente no Ensino médio, potenciais estudantes do ensino
superior e a demanda estudantil nos vestibulares em Belém, que mantém uma média de 24
(vinte e quatro) candidatos por vaga no CESUPA, sendo um dos cursos mais concorrido em
todas as instituições em que é ofertado (UEPA – Belém, 136 por vaga; UFPA 42,93 para cada
uma das 67 vagas abertas para Belém); somando-se a este cenário, todas as demandas via
política de Estado para a abertura de mais vagas para formar médicos para todo o território
nacional, já dizem da importância e necessidade da manutenção e ampliação para a formação
de novos médicos. Estas políticas articularam ações entre o ministério da Educação e o
Ministério da Saúde estabeleceu programa com novos parâmetros para a formação médica no
País, promovendo nas regiões prioritárias do SUS, o aperfeiçoamento de médicos na área de
atenção básica em saúde, visando a redução das desigualdades regionais na área da saúde, o
que estende a nossa realidade.
A oferta e permanência do curso de Medicina na área Metropolitana de Belém é
proporcional às suas demandas econômicas, educacionais, sociais e ambientais. Em 2016, o
Estado do Pará conta com 8.040 médicos e em que pese em 2015 terem chegado 69 novos
médicos para atuarem em seus vários municípios, a realidade amazônica é uma das mais
necessitadas para a intervenção e formação de novos médicos considerando que a média
nacional é de dois médicos por mil habitantes, o que não se reconhece nos Estado do Pará e
Amapá, que não contam com um profissional para cada grupo de mil habitantes, segundo a
Demografia Médica

no Brasil (Folha de São Paulo, 2015). Esta realidade se agrava

especialmente nos municípios do Estado, que fazem com que a demanda de pacientes na
capital seja enorme.
Some-se a isto, o diferencial do currículo construído no curso de Medicina do
CESUPA ser inovador na Região Norte, estruturado em módulos e atividades articuladas e
integradas, uma vez que no estado do Pará, o ensino médico esteve tradicionalmente apoiado
nas experiências da Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade Estadual do Pará
(UEPA/Campus Belém), estruturados ainda em currículos disciplinares, deixando a
titularidade do processo formativo apenas nas mãos dos professores. Nesse sentido, o projeto
do curso visa a construção de um conhecimento produzido de forma global, contextualizada e
interligada,

do aluno em ação, mediante a prática-reflexão-ação, buscando articular os
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fundamentos dos conhecimentos bio-psico-socio-culturais, éticos, ecológicos e humanísticos
na compreensão do processo saúde-doença da coletividade e dos indivíduos.

Perfil Epidemiológico
A cidade de Belém, possui IDH-M de 0,746 com densidade demográfica de 2513,87
hab/km² e rede de assistência primária, secundária e terciária sendo pólo de saúde regional e
estadual, atendendo aos 144 municípios. Tais informações fortalecem o ensino da promoção e
proteção à saúde dessas populações específicas, assim como o uso do sistema de referência e
contra referência para os níveis de média e alta complexidade assistencial.
A análise da infra-estrutura de saneamento na capital e estado é efetuada com dados
do IBGE e E-SUS sobre as famílias e permite visualizar parte das necessidades de saúde da
população e de alguns determinantes do processo saúde-doença. Em Belém, as famílias,
residem prioritariamente em casas de tijolo/adobe (65,44%), possuem água filtrada (56,06%),
com água de abastecimento público (76,06%), uso de fossa (64,47%) e destino do lixo
atendido por coleta pública (94,83%), embora não diária em alguns locais. A rede de
drenagem do município inclui pequenas vias e igarapés que cortam a cidade tornando-se
receptores de esgoto e resíduos sólidos. Nas áreas cobertas pela ESF recebem o fornecimento
de energia elétrica 106.545 domicílios.
A rede de drenagem do município foi ampliada em 26%, incluindo pequenas vias e
igarapés que cortam a cidade de Belém, tornando-se receptores de esgoto e resíduos sólidos.
Recebem o fornecimento de energia elétrica 106.545 domicílios da área coberta pela
estratégia da família saudável.
Na análise da mortalidade o Pará, em 2013, apresentou o quarto coeficiente de
mortalidade (4,26 óbitos/1.000 habitantes)2, entre os estados da Região Norte. Em relação ao
total de óbitos ocorridos em 2013 (34.150) as causas maldefinidas ocupam o terceiro lugar
(11,9%). O Pará detém mais da metade das causas maldefinidas (52,6%) entre os estados da
Região Norte no período compreendido entre 2009 e 2013. As principais causas de óbito
foram doenças do aparelho circulatório (23,0%), principalmente a hipertensão, causas
externas (19,0%), neoplasias (10,2%), doenças do aparelho respiratório (8,8%), doenças
endócrinas, nutricionais e metabólicas (6,8%), principalmente o Diabetes e as DIP (5,5%).
Estes indicadores subsidiam conteúdos voltados para o conhecimento e aplicação da
prevenção, de acordo com a faixa etária, dos principais agravos que acometem o indivíduo,

2

DATASUS, 2015
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além do atendimento a situações emergenciais que resultem em risco à vida do paciente,
assim como reforçar a importância da fidedignidade e da responsabilidade na alimentação dos
SIS.
A presença das DIP entre as dez principais causas de morte denota uma população
exposta a fatores de risco pela contaminação ambiental ou pela maior expectativa de vida.
Tuberculose, hanseníase, malária, hepatite, dengue e a febre amarela silvestre também elevam
os indicadores de morbidade da população o que chama atenção para a necessidade de
conhecimentos sobre a dinâmica de transmissão de doenças, seus mecanismos de controle,
além do diagnóstico e tratamento correto em tempo hábil.
Na análise da evitabilidade do óbito predominam as causas redutíveis por adequada
atenção à mulher na gestação, parto e puerpério (78,7%), dentre estas àquelas por atenção ao
recém-nascido (40,8%) predominando a infecção no período neonatal; as reduzíveis por
atenção à mulher na gestação (38,2%) aqui principalmente a prematuridade e as reduzíveis
por adequada atenção à mulher no parto (21,1%) com prevalência maior de hipóxia
intrauterina). Encontram-se também as redutíveis por ações de diagnóstico e tratamento
adequado (14,3%) tendo a Pneumonia maior proporção de registros; ações de promoção à
saúde vinculadas às ações da atenção básica (6,8%) como as doenças infecciosas intestinais e
os óbitos redutíveis por ações de imunização como o TNN.
As causas perinatais ocupam 60,2% do obituário infantil embasando conteúdo sobre
o pré-natal e assistência ao parto com eixo na humanização dessas ações, além da necessidade
de profissionais qualificados nos diferentes municípios para atenção ao primeiro ano de vida
assim como para redução da mortalidade materna.
As principais causas de internação da população residente, em 2015, excetuando por
gravidez, parto e puerpério (27,6%), foram as doenças infecciosas e parasitárias (12,5%),
seguidas do aparelho respiratório (11,7%) e por lesões e envenenamentos e consequências de
causas externas (11,2%).
No que se refere à capital do estado, Belém, seu IDH-M é de 0,746 com densidade
demográfica de 2513,87 hab/km². Possui rede de assistência primária, secundária e terciária.
Segundo o PDR é pólo regional e estadual da assistência em saúde atendendo aos 144
municípios, além de estados vizinhos, o que sobrecarrega o seu sistema.
O Sistema Municipal de Saúde de Belém atua na prevenção das doenças mediante
quatro grandes linhas de intervenção: Estratégia Família Saudável; Atenção Básica em Saúde;
Urgência e Emergência e Vigilância em Saúde.
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Até 2015, o total de casas-família implantadas chegou a 45 com 111.252 famílias
cadastradas e 98 equipes implantadas o que confere uma cobertura de 23,97% em 2015 contra
23,25% em 2009. Conta com 28 Unidades Básicas, 14 Unidades de Referência
Especializadas, 22 Unidades de Atendimento Móvel de Urgência pré-hospitalar(SAMU) (18
terrestres e 4 fluviais), 02 hospitais municipais com Pronto Socorro, 02 unidades de pronto
atendimento e 01 unidade no Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins. Integra a
Rede Municipal de Serviços de Saúde, 1873 Unidades Assistenciais, destacando-se 176
serviços públicos próprios, 1.666 unidades de empresa privada e 11 unidades beneficentes
sem fins lucrativo3.
A rede municipal de serviços de saúde, em 2015, apresentou uma cobertura de 7,7
consultas por habitante/ano. Possui 2.942 leitos (próprios e contratados) com 2,1 leitos/1000
habitantes. Estima-se que cerca de 80% da população dependa inteiramente do SUS. Existem
na cidade de Belém, no SUS, 174 leitos de UTI (27,4% dos leitos de UTI existentes), destes
61 neonatais e 20 pediátricos. Em 2015, 108.114 internamentos foram realizados, sendo
56,7% para a população residente, tendo como principais causas a gravidez, parto e puerpério
(26,7%), seguida das lesões e envenenamentos e consequências de causas externas (10,9%) e
doenças do aparelho digestivo (8,2%) .
Em Belém, concentra-se a maioria dos serviços de média e alta complexidade do
Estado do Pará, como os serviços de quimioterapia, radioterapia, hemodinâmica, UTI
pediátrica e neonatal, ressonância magnética, cirurgia cardíaca, leitos de psiquiatria,
neurocirurgia, cirurgia laparoscópica, transplantes, infectologia, litotripsia, ecodoppler e teste
ergométrico. A rede municipal detém 38,8% dos serviços ambulatoriais de alta e 19,1% de
média complexidade e quanto à internação hospitalar detém 16,6% e 47,1% de serviços de
média e alta complexidade, respectivamente. O fluxo de atendimento dos serviços se dá por
demanda espontânea em 34,1% deles, referenciada em 25,9% e mista em 40% do total de 243
serviços disponibilizados pelo SUS.
Segundo o CNES, a SESMA dispõe de 125 Unidades de Atenção à Saúde. Estão
vinculadas ao DEAS as 45 casas-família, 30 Unidades Básicas de Saúde, 13 unidades móveis
e 14 das 19 referências especializadas. O DEAS é composto das divisões de Atenção Básica e
Atenção Especializada abrangendo os seguintes programas e serviços: Serviço Oftalmológico
do Escolar; Pólo de Desenvolvimento Infantil do Hospital Bettina Ferro e Souza (parceria
com a UFPA); Centro de Testagem Anônima e Aconselhamento; Casa da Mulher (prevenção

3

CNES.2015
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do câncer de mama e do colo do útero; pré-natal; planejamento familiar e mulheres vítimas de
violência); Referência em Saúde Bucal; Casa-dia (AIDS e DST); Casa de Saúde Mental do
Adulto; Casa de Saúde Mental da Criança e do Adolescente; Centro de Cuidados a
Dependentes Químicos; Casa do Idoso; Pólo de Desenvolvimento Infantil da Ilha do
Mosqueiro; Programa Família Saudável; Programa de Vigilância do Desenvolvimento
Infantil; Programa de Vigilância Nutricional; Atenção integral às doenças prevalentes na
infância (AIDPI); Centro de Informações de Medicamentos; Almoxarifado Central; Programa
de Prevenção do Câncer de Mama e do Colo do Útero; Programa de Agentes Comunitários de
Saúde; Diagnóstico e Acompanhamento dos Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA);
Incentivo ao aleitamento materno exclusivo (PROAME); Planejamento familiar; Controle de
DST; Educação em saúde; Programa de Atenção à Saúde do Idoso; Programa de Saúde
Mental; Farmácia Nativa; Farmácia Básica e Assistência Farmacêutica; Programa de Combate
e Controle da Tuberculose; Programa de Combate e Controle da Hanseníase; Programa do
Leite.
As

Unidades

de

Saúde

caracterizam-se

por

disponibilizar

os

seguintes

procedimentos: urgência e emergência; pequenas cirurgias; exame para prevenção do câncer
de mama e do colo do útero; consultas médicas em pediatria; clínica médica; ginecologia e
obstetrícia; consultas de enfermagem; atendimento odontológico preventivo (atenção especial
para os bebês) e de restauração; diagnóstico de malária; emissão da carteira de saúde; raios-X;
farmácia (distribuição gratuita de medicamentos); referência para exames laboratoriais de
análises clínicas de baixa, média e alta complexidade, disponibilizados em serviços
contratados pela Secretaria Municipal de Saúde, como ultrassonografia; urografia excretora;
tomografia computadorizada; ressonância magnética e cintilografia.
A infraestrutura dos serviços prestados, disponibilizados no CNES, subsidia debates
sobre Gestão em Saúde. Este cenário fomenta a inclusão no currículo de conhecimentos em
ciências sociais, psicologia e antropologia a fim de propiciar visão reflexiva e crítica a
respeito do exercício da profissão, conhecimento baseado em epidemiologia para a assistência
resolutiva das patologias mais prevalentes, em saúde coletiva, dos SIS, educação para a
promoção da saúde, linhas de atenção e continuidade do cuidado, ensino-pesquisa, bioética e
ética, manutenção e renovação dos conhecimentos técnico-científicos com base em
evidências.
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2.3 Cenário de aprendizagem
O ensino médico do CESUPA oferece ao estudante um cenário de aprendizagem
bastante diversificado, conforme a necessidade da competência a ser desenvolvida. Partindo
do cenário no qual o aluno passa a maior parte do seu tempo nos semestres iniciais, nos
módulos temáticos, o mesmo frequenta duas vezes por semana as salas de tutoria, espaços
especialmente pensados para o aprendizado em pequenos grupos, além do Laboratório
Morfofuncional. A descrição mais detalhada dos mesmos encontra-se feita no item 9.1. Nas
salas de tutoria, o número máximo é de 11 alunos, visando uma adequada interação alunoaluno, aluno-docente.
Visando aproximar o estudante desde o início do curso às reais necessidades em
saúde da população, o aluno integra-se às unidades básicas de saúde e da Estratégia Saúde da
Família, permitindo a identificação das alterações prevalentes na situação da saúde das
pessoas e comunidade. Foi realizado um mapeamento de toda a cidade de Belém e foram
distribuídos os distritos de saúde pelas IES que possuem cursos na área da saúde. Para o
CESUPA, coube o Distrito do Entroncamento - DAENT e o Distrito de Icoaraci - DAICO.
Esses distritos correspondem a 13 bairros e uma população aproximada de 303.000
habitantes. Totalizam, no momento, 13 unidades de saúde da família, sendo dessas 04
utilizadas como cenário de aprendizagem para o curso de Medicina do CESUPA. Outra
cidade da região metropolitana de Belém, Ananindeua, também tem convênio firmado com o
CESUPA, atualmente oferecendo 03 unidades que funcionam como cenários para o Curso de
Medicina.
Os oitos

módulos semestrais

denominados

Habilidades

Profissionais

são

desenvolvidos em uma vasta diversidade de cenários, sendo esse Laboratório de Habilidades
Clínicas, Laboratório de Habilidades cirúrgicas, Laboratório de Informática, Laboratório
Multidisciplinar e de Anatomia, Ambulatórios do Centro de Especialidades Médicas do
CESUPA - CEMEC, Ambulatórios conveniados como os do Centro Social Santo Agostinho,
Casa do Idoso e Instituto Evandro Chagas. A partir do Internato Médico, novos cenários são
acrescentados, buscando maior interação do aluno em ambientes reais, com complexidade
crescente.
Os hospitais conveniados, como Hospital das Clínicas Gaspar Vianna e a Fundação
Santa Casa de Misericórdia do Pará, servem de apoio e também são apoiados por alunos e
docentes do curso, durante o Internato Médico de Clínica médica e Clínica cirúrgica. O
Internato em Pediatria e em Ginecologia e Obstetrícia tem suas atividades hospitalares
desenvolvidas no Hospital Divina Providência e Beneficente Portuguesa de Belém,
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respectivamente. A Saúde mental e do Idoso adquire um treinamento especial, quando a
urgência psiquiátrica é valorizada e discutida, bem como os pacientes idosos
institucionalizados, como aqueles atendidos no Abrigo Pão de Santo Antônio.
A Urgência e Emergência é sabidamente uma das maiores portas de entrada do
paciente no Sistema Único de Saúde em todo o país e, dessa forma a IES privilegia a
formação de competências relacionadas ao atendimento na urgência. O uso de manequins e
simuladores de alta performance em Laboratório de Simulação realística é importante para o
treinamento da situação a ser vivenciada, bem como o aluno receber posteriormente um
adequado e efetivo debriefing.
Paralelamente, o atendimento do paciente na urgência e emergência ocorre no
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência e na Unidade de Pronto Atendimento de
Icoaraci - UPA Icoaraci.
Finalizando os cenários de aprendizagem, o Estágio Rural, no último semestre do
curso de Medicina, é realizado no município de Barcarena - PA, visando permitir ao aluno a
vivência de agravos a saúde, em cenários diferentes, como populações ribeirinhas, moradores
de ilhas, com grande dificuldades no transporte, ou ainda populações de áreas rurais, distantes
dos centros urbanos.

2.4. Políticas institucionais no âmbito do curso- relação com o PDI
O projeto do Curso de Medicina articula-se com o Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI, uma vez que consolida as orientações das políticas de ensino, de pósgraduação e iniciação científica e extensão da Instituição, além das outras políticas com
destaque para a Política de Recursos Humanos, Institucional e de Gestão e de Atendimento ao
Estudante. Encontram-se refletidas na concepção, construção e implantação do PPC, por meio
da concentração de estudos e atividades envolvendo a problemática social, na participação
ativa na comunidade, na construção do conhecimento técnico-científico e na produção de
saber inovador.
O Curso atende às políticas de ensino de graduação, a partir de um currículo
inovador, baseado em metodologias ativas, visando à produção de um conhecimento
dinâmico, interdisciplinar e integrador na formação do futuro médico. A visão de
integralidade requer a reorientação da atitude intelectual e da ação do futuro profissional,
através da integração, feita nos espaços em que se desenvolve o ensino e a prática, a
integração ensino-serviço mediante o trabalho com a comunidade. O contato imediato e
contínuo do aluno, desde o início, nas Unidades Básicas de Saúde possibilita trocas de
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experiências e saberes numa postura de respeito à diversidade, cooperação para efetivar
práticas transformadoras, parcerias na construção de projetos e exercício permanente do
diálogo, visando a transformação da realidade apresentada. Outra coerência com o PDI se
refere à revisão do PPC a partir da adequação às novas exigências das Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Medicina (DCNs), publicada em 22/04/2014, mas com obrigatoriedade
estabelecida somente para o ano de 2018. O CESUPA antecipou-se e conduziu o ajuste ainda
no primeiro semestre de 2014 por entender que isto beneficiaria seus alunos e
consequentemente posicionou o curso na liderança desse processo. Dentre os principais
ajustes destaca-se a redistribuição da carga horária do Estágio Curricular Supervisionado Internato Médico (que representa 40,85% da carga horária total do curso), que passou a
destinar 1020 horas (33,33% de 3.060h do internato) para as duas áreas prioritárias. O pilar da
integração expresso no PDI foi materializado no Curso a partir de atividades desenvolvidas
pelos cursos da área da saúde no Centro de Especialidades Médicas do CESUPA (CEMEC),
possibilitando a interação entre os cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina e
Nutrição, que desenvolvem ações voltadas ao ensino e à extensão, dentre as quais destacamse:
a)

Enfermagem: prescrição e elaboração de plano assistencial de enfermagem; histórico

do paciente; orientação sobre a tomada de medicação (anti-hipertensivos, analgésicos;
antitérmicos, hipoglicemiantes orais e injetáveis, antiarrítmicos); orientação sobre
autoaplicação de insulina; orientação quanto ao acondicionamento correto da insulina;
orientação quanto ao acondicionamento e destino dos perfuro-cortantes utilizados no
domicílio; orientação sobre o tratamento de feridas (curativos e lesões); e orientação sobre a
hidratação corporal e cuidados com os pés de diabéticos.
b)

Fisioterapia: avaliação fisioterapêutica; exame Físico, avaliação dos sinais vitais,

ausculta cardíaca e pulmonar, inspeção, palpação, testes de força muscular, testes de
equilíbrio estático e dinâmico, perimetria, goniometria, avaliação postural, e avaliação da
marcha para realização do diagnóstico cinético funcional; avaliação e triagem de pacientes de
Ginecologia e Obstetrícia para tratamento na Clínica de Fisioterapia; ampliação e
diversificação de pacientes para os alunos da extensão no serviço voluntário; e integração com
a Medicina no Laboratório de Reumatologia.
c)

Nutrição: atendimento clínico ambulatorial de Nutrição; orientação nutricional;

elaboração de dietas (cálculo de dietas); avaliação nutricional; discussão de casos clínicos
com a equipe de alunos e professores.
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d)

Farmácia: atua na Unidade de Dispensação de Medicamentos Especializados

(UDME). Igualmente desenvolve coleta de materiais para envio ao Laboratório de Análises
Clínicas (LAC), situado em outra unidade, evitando o deslocamento do paciente.

Nas políticas de extensão são materializadas a partir das jornadas acadêmicas, e do
atendimento à comunidade e as atividades complementares se voltam à prática social e
reafirmam a preocupação com a compreensão e o compromisso assumidos junto à sociedade
na qual se insere, respeitando a cultura e seus valores. Ainda nessa direção, destacam-se as
ações acadêmicas relacionadas aos problemas sociais básicos, prestação de serviços
especializados no Centro de Especialidades Médicas do CESUPA (CEMEC), participação em
projetos comunitários, oferta de cursos de extensão e promoção de eventos que dão o
significado ao processo de formação. Visando o envolvimento dos alunos com as
problemáticas sociais, os alunos do curso participam dos projetos do Núcleo Integrado de
Empreendedores Juniores do CESUPA- NIEJ, do qual já participaram nos seguintes projetos:

Total
de alunos participantes

Alunos
do Curso de Medicina

54

10

Esse Rio é minha rua

103

22

Mundo especial

84

12

Gaia

52

27

Gero Saúde

25

2

Preventório Santa Terezinha

72

12

Sócrates Saúde

47

12

Rota Solidária

39

5

Comitê de Habilidades Clínicas

48

48

524

150

Nome do Projeto
Lótus

Total
Fonte: NIEJ/CESUPA, 2016.

No que se refere às políticas de Ensino de Pós-Graduação e iniciação científica,
pesquisa e estímulo à produção o curso de Medicina do CESUPA oferece a todos os
estudantes, ao longo do curso, a vivência em atividade de pesquisa por meio do Programa de
Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica - PIBICT, do Estágio Médico

30

Extracurricular e Iniciação Científica, Trabalho de Curso e dos Grupos de Pesquisa e
Estudo, estando estas atividades regulamentadas quanto à sua carga horária, orientação e
socialização de resultados.


Programa de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica PIBICT- Nessa

modalidade de atividade de pesquisa, o aluno cumpre 520 horas e poderá concorrer ao edital,
anual, que oferta bolsas nas seguintes linhas de pesquisa do Curso de Medicina: Educação
Médica, Cirurgia Experimental, Farmacologia Médica, Bioética e Habilidades Humanísticas,
Atenção Primária em Saúde (na Pessoa, na Assistência domiciliar, na Avaliação da atenção
primária, na Atenção integral a saúde). Podem se inscrever para o processo seletivo alunos
regulamente matriculados, a partir do terceiro período do curso, de acordo com as normas do
edital. Dentre as pesquisas já realizadas pelos alunos citamos: “Avaliação da atitude de
estudantes de Medicina em educação ativa: uma comparação com médicos formados pelo
currículo tradicional”; ”Perfil dos pacientes atendidos no ambulatório de Geriatria do
CEMEC-CESUPA”; “Percepção dos profissionais da estratégia Saúde da Família sobre o
atendimento de pessoas vivendo com HIV/AIDS”; “Epidemiologia das reações hansênicas
manifestadas em pacientes encaminhados ao Instituto Evandro Chagas-PA, no ano de 2014”.


Estágio Extracurricular e Iniciação Científica. Essa modalidade de estágio

está integrada aos Estágios Médicos Ambulatoriais ofertados aos alunos do Curso de
Medicina do CESUPA. O estágio, com carga horária semanal de 4h e total de 80h, ocorre nos
ambulatórios do Centro de Especialidades Médicas (CEMEC) e no Instituto Evandro Chagas
(IEC). Nesta modalidade de atividade de pesquisa, o acadêmico terá subsídios para fomentar
sua produção científica, por meio da linha de pesquisa sugerida pelo professor responsável
pelo ambulatório no qual o estágio acontecerá. Após o semestre presencial em ambulatório, o
aluno deverá manter encontros periódicos com o seu orientador para desenvolvimento e
conclusão da pesquisa, sendo a iniciação científica, uma atividade obrigatória para essa
modalidade de estágio. O estágio ocorre nos seguintes ambulatórios: Genética (CEMEC),
Hipófise e Adrenal (CEMEC), Doenças Auto-imunes (CEMEC), Tireoide (CEMEC),
Metabolismo do Cálcio (CEMEC), Otorrinolaringologia (CEMEC), Oftalmologia (CEMEC),
Doenças Sexualmente Transmissíveis (CEMEC), Métodos Diagnósticos em Medicina
Tropical (IEC), Medicina Tropical (IEC), Medicina Tropical II (IEC).


Trabalho de Curso. Objetiva aprimorar o conhecimento do aluno quanto à

elaboração de um trabalho de natureza científica e o interesse pela pesquisa, considerando a
temática eleita, as referências selecionadas, os objetivos propostos e a investigação baseada
em referências criteriosamente selecionadas e apresentadas no Manual de Trabalho de Curso
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de Bacharelado em Medicina. A orientação do TC é exercida por professores do quadro
docente do Curso de Medicina do CESUPA ou profissional da saúde de outra instituição. No
caso de orientador externo, obrigatoriamente um professor do Curso de Medicina atuará como
co-orientador.
O TC poderá ser realizado individualmente ou em dupla, as tipologias podem ser:
monografia, pesquisa, artigo publicado ou no prelo e portfólio (esta tipologia é
obrigatoriamente individual). Os Trabalhos de Curso são apresentados a uma banca
examinadora que avaliará a forma escrita e a apresentação oral do trabalho na Jornada de
Defesa dos Trabalhos de Curso. Dentre os trabalhos já defendidos citamos: “Avaliação
Qualitativa da Dor em Fibromialgia e sua Correlação com Sintomas Depressivos”;
“Avaliação do ensino e conhecimento sobre Ética e Bioética dos graduandos de Medicina do
Centro Universitário do Pará”; “Propedêutica Neurológica: Proposta de Sistematização de
Roteiro para o Registro do Exame Clínico”; “Avaliação do Conhecimento, Hábitos de
Exposição Solar, Fotoproteção e a Relação com Câncer de Pele em Alunos do Ensino Médio
de uma Escola Estadual do Município De Marituba-Pa”; “Indicadores de Depressão e
Ansiedade em Estudantes de Medicina de um Centro Universitário no Estado do Pará”;
“Aspectos Clínico-Epidemiológicos e Qualidade de Vida dos Pacientes com Síndrome de
Cushing Cadastrados no Hospital Universitário João De Barros Barreto em Belém, Pará,
Brasil”.


Grupos de Pesquisa e Estudo. Registrados no CNPq três (06) grupos de

pesquisa, a saber: Reumatologia (ano de formação 2013) líder do grupo prof. Cezar Augusto
Muniz Caldas, Núcleo de Estudo e Pesquisa em Hipófise e Adrenal – NEPHA (ano de
formação 2014) líder do grupo profa. Milena Coelho Fernandes Caldato, Educação Médica
(ano de formação 2014) líder do grupo prof. Cezar Augusto Muniz Caldas, Hormônios,
Nutrição e Metabolismo (ano de formação 2015) líder do grupo profa. Mônica Ribeiro
Maués , Atenção Primária à Saúde(ano de formação 2014) líder do grupo prof. Haroldo
José de Matos e Grupos de Pesquisa Experimental (ano de formação 2013) líder do grupo
prof. Édson Yuzur Yasojima.
Em abril de 2015, foi aprovado o Mestrado Profissional em Educação Médica e o
CESUPA lançou edital para seleção partir das duas linhas de pesquisa: formação e
desenvolvimento profissional docente e processo ensino-aprendizagem na área médica.
A implantação da Política de Recursos Humanos é consolidada mediante a formação
docente continuada desenvolvida no curso também se espelha nos preceitos defendidos no
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PDI, pois a instituição a entende como mola propulsora essencial a um projeto educativo. A
capacitação dos docentes de Medicina engloba temas pertinentes ao projeto do curso, dentre
eles

destacando-se:

Metodologias

Ativas,

Aprendizagem

Baseada

em

Problemas,

Metodologia da Problematização, Formação de Tutores e Avaliação do Processo EnsinoAprendizagem. Adicionalmente o CESUPA vem estimulando seus docentes e discentes a
participação em congressos, através de valorização da apresentação de trabalhos,
especialmente, aqueles relacionados à Educação Médica, como o COBEM- Congresso
Brasileiro de Educação Médica e a outros eventos da Associação Brasileira de Educação
Médica (ABEM), desde 2008.
Através de fomentos, como auxilio nas compras de passagens, hospedagem,
inscrições, proporcionando aos discentes e docentes sua participação. Além disso, a IES apoia
e incentiva seu corpo docente e discente a serem associados da Associação Brasileira de
Educação médica, além de se candidatarem para membros representantes docentes e discentes
nas eleições das Regionais.
Destaca-se ainda a implantação da Institucional e de Gestão no âmbito do curso por
meio de ações de planejamento e avaliação no âmbito do curso, destacando-se a criação da
comissão dedicada a conduzir todas as atividades relacionadas ao ENADE no âmbito do
curso, novo formato de avaliação periódica dos docentes do curso e reuniões semanais da
equipe de planejamento e avaliação no âmbito do curso, concretizando os projetos de
planejamento e avaliação institucional expressos no PDI.
Política de Atendimento ao Estudante, além do serviço de apoio ao estudante que
desenvolve ações psicopedagógicas com alunos, em 2013 foi implantado o projeto de
Mentoring para apoiar os alunos no campo pessoal e profissional, tendo em vista o
desenvolvimento de suas carreiras, além de ações promoveram o diálogo com os alunos na
perspectiva auto avaliativa, por meio da caixa de sugestões, além da implantação do projeto
de acompanhamento de egressos. Em dezembro de 2015, a pesquisa alcançou 458 egressos
distribuídos em todos os cursos do CESUPA. Na data de elaboração deste termo foram
alcançados 38 egressos de Medicina, isto é, aproximadamente 10% dos alunos graduados.
Aliado a isto, a Coordenação de Avaliação do Curso de Medicina faz o acompanhamento de
todos os egressos com a finalidade de manter atualizada a trajetória dos mesmos, sobretudo
quanto à aprovação em residências médicas e outros concursos.
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3 CONCEPÇÃO DO CURSO

3.1 Bases legais do curso (leis, decretos, resoluções que subsidiam o curso)
Considerando que a educação é regida pelas orientações do Ministério da educação e
pela autonomia didático-pedagógica das IES conferidas pela Constituição Federal de 1988, o
Curso é regido por bases legais, das quais destacamos:
i)

LDB a Lei nº 9.394/1996, que alterou as diretrizes e bases da educação nacional,

acabando com o currículo mínimo, e deliberando que caberia ao Conselho Nacional de
Educação e definiu as regras para orientação dos cursos na educação superior.
ii)

Resolução Nº 04 de 07 de novembro de 2001 que direcionava o novo paradigma para a

formação baseado em competências, habilidades e atitudes; a formação generalista, a
integração com o sistema de saúde e a flexibilização na formação.
iii)

Decreto 5.773/2006 que Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão

e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação no sistema
federal de ensino.
iv)

Portaria 40 de 2007/Revisada em 23/12/2010 que Institui o e-MEC, sistema eletrônico

de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação,
avaliação e supervisão da educação superior no sistema federal de educação, e o Cadastro eMEC de Instituições e Cursos Superiores e consolida disposições sobre indicadores de
qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
(ENADE) e outras disposições.
v)

Resolução Nº 2, de 18 de junho de 2007 que dispõe sobre carga horária mínima e

procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na
modalidade presencial.
vi)

Lei 12.871/2014, que instituiu o Programa “Mais Médicos”.

vii)

Resolução Nº 3, de 20 de junho de 2014 que dispõem que a formação geral,

humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de
atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos
âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da
cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como
transversalidade em sua prática, sempre, a determinação social do processo de saúde e
doença, destacando que a formação abrangerá a atenção em saúde, gestão em saúde e a
educação em saúde e, portanto, devendo ser ancorado em metodologias ativas que permitam a
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vivência da autonomia, da interdisciplinaridade, da problematização, do enfrentamento de
situações reais e simuladas em cenários diversos.
viii)

Os documentos institucionais Regimento, Resoluções e Portarias que normatizam as

práticas no âmbito do Curso.

3.2 Objetivos do curso.
O objetivo geral do curso consiste em formar o médico com base generalista do
conhecimento científico, humanista, crítica e reflexiva, habilitado e treinado para atuar nos
diferentes níveis de atenção à saúde com ações voltadas para a promoção, prevenção,
recuperação e habilitação da saúde nos âmbito individual e coletivos pautado na
responsabilidade social e comprometido com a qualidade de vida e dignidade do cidadão.
O curso tem como objetivos específicos formação de médicos capazes de:
 Exercer a Medicina com postura ética e humanística em relação ao paciente,
família e à comunidade, observando os aspectos sociais, culturais, psicológicos e econômicos
relevantes do contexto, baseados nos princípios bioéticos.
 Exercer a Medicina com uso de procedimentos diagnósticos e terapêuticos
validados cientificamente, estando apto a participar efetivamente das transformações sociais
da região,
 Ter domínio dos conhecimentos de fisiopatologia, procedimentos diagnósticos e
terapêuticos necessários à prevenção, tratamento e reabilitação das doenças de maior
prevalência epidemiológica e aspectos da saúde ao longo do ciclo biológico.
 Dominar os conhecimentos científicos básicos de natureza biopsicossocial
subjacentes à prática médica.
 Utilizar recursos semiológicos e terapêuticos contemporâneos, hierarquizados
para atenção integral à saúde, no primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção.
 Dominar as técnicas da leitura crítica, indispensáveis frente à sobrecarga de
informações e da transitoriedade de conhecimentos.
 Utilizar procedimentos semiológicos e terapêuticos com base em critérios de
indicação e contraindicação, limitações, riscos, confiabilidade e sua validação científica.
 Atuar dentro do sistema hierarquizado de saúde, em obediência aos princípios
técnicos e éticos da eqüidade e universalidade da atenção à saúde, valorizando o sistema de
referência e contra-referência, através do fortalecimento da atenção primária à saúde
 Saber atuar em equipe multiprofissional, assumindo, quando necessário, o papel
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de responsável técnico, relacionando-se com os demais membros em bases éticas.
 Ter uma visão social do papel do médico e disposição para engajar-se em
atividades de política e de planejamento em saúde.
 Informar e educar seus pacientes, familiares e comunidade em relação à promoção
da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação das doenças, usando técnicas adequadas de
comunicação.
 Conhecer as principais características do mercado de trabalho no qual deverá se
inserir, procurando atuar dentro dos padrões locais, buscando o seu aperfeiçoamento,
considerando a política de saúde vigente.
 Utilizar e administrar recursos financeiros e materiais, observando a efetividade,
visando à eqüidade e a melhoria do sistema de saúde, com base em conhecimentos validados
cientificamente.

3.3. Perfil do egresso
Em consonância com as DCN do Curso de Medicina, 2014, o CESUPA busca formar
um médico com base generalista, humanista, crítica e reflexiva, habilitado e treinado para
atuar: na promoção de saúde, através de procedimentos preventivos e curativos exigidos pela
atenção em níveis primário e secundário, porém com os conhecimentos dos principais
procedimentos do nível terciário; na recuperação, proteção e manutenção da saúde, habilitado
às ações de pronto- atendimento e emergência; como um médico de família, treinado em fazer
diagnósticos e tratamentos para as ações preventivas e curativas que garantam um
acompanhamento do crescimento, desenvolvimento e vitalidade dos membros da família; com
proficiência nas questões de Saúde Coletiva e de agente educador da comunidade para
melhoria da sua qualidade de vida, no que é pertinente à saúde. O perfil do egresso se
estrutura considerando as três áreas: Atenção a Saúde; Gestão em saúde e Educação em
Saúde, de acordo com a DCN de 2014.
Cada unidade curricular do curso de Medicina do CESUPA foi planejada visando
uma construção gradual, contínua e progressiva das competências necessárias ao adequado
exercício da profissão médica. A escolha institucional por Metodologias Ativas de EnsinoAprendizagem facilita a aquisição das mais variadas competências, especialmente aquelas
relacionadas à Educação em Saúde, com destaque para os aspectos descritos nas DCN 2014.
O egresso de Medicina deverá corresponsabilizar-se pela própria formação inicial,
continuada e em serviço, autonomia intelectual, responsabilidade social, ao tempo em que se
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compromete com a formação das futuras gerações de profissionais de saúde e o estímulo à
mobilidade acadêmica e profissional, assim contempla:
i) aprender a aprender, como parte do processo de ensino-aprendizagem;
ii) aprender com autonomia e com a percepção da necessidade da educação continuada;
iii) aprender interprofissionalmente, com base na reflexão sobre a própria prática e pela troca
de saberes com profissionais da área da saúde e outras áreas do conhecimento;
iv) aprender em situações e ambientes protegidos e controlados, ou em simulações da
realidade, identificando e avaliando o erro, como insumo da aprendizagem profissional e
organizacional e como suporte pedagógico;
v) comprometer-se com seu processo de formação, envolvendo-se em ensino, pesquisa e
extensão e observando o dinamismo das mudanças sociais e científicas que afetam o cuidado
e a formação dos profissionais de saúde;
vi) propiciar a estudantes, professores e profissionais da saúde a ampliação das oportunidades
de aprendizagem, pesquisa e trabalho, por meio da participação em programas de Mobilidade
Acadêmica e Formação de Redes Estudantis;
vii) dominar língua estrangeira, de preferência língua franca, para manter-se atualizado com
os avanços da Medicina.

A vivência em sessões tutorais auxilia o desenvolvimento de capacidade de
liderança, visto que o futuro médico deverá estar apto a coordenar minimamente equipes de
saúde, ou mesmo seu consultório ou local de trabalho. Capacidade de síntese e de atuar em
equipe também são continuadamente estimuladas e, especialmente no Módulo de Interação
em Saúde na Comunidade, o aluno é instado a exercer capacidade de solucionar problemas,
através da metodologia da problematização vivenciada junto aos pacientes e familiares.
Na área de Atenção à Saúde, o egresso deverá estar apto a atuar identificando, tanto
necessidades individuais de saúde, como aquelas de Saúde coletiva. Uma adequada relação
médico-paciente, desde realização da história clínica, investigação diagnóstica, até o
desenvolvimento do plano terapêutico faz parte do conjunto de competências do egresso de
Medicina do CESUPA.
O graduando deverá estar apto a considerar as dimensões da diversidade biológica,
subjetiva, étnico-racial, de gênero, orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental,
cultural, ética e demais aspectos que compõem o espectro da diversidade humana que
singularizam cada pessoa ou cada grupo social, destacando-se:
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i) acesso universal e equidade como direito à cidadania, sem privilégios nem preconceitos de
qualquer espécie;
ii) integralidade e humanização do cuidado por meio de prática médica contínua e integrada
com as demais ações e instâncias de saúde;
iii) qualidade na atenção à saúde, pautando seu pensamento crítico;
iv) segurança na realização de processos e procedimentos, referenciados nos mais altos
padrões da prática médica;
v) preservação da biodiversidade com sustentabilidade, de modo que, no desenvolvimento da
prática médica, sejam respeitadas as relações entre ser humano, ambiente, sociedade e
tecnologias;
vi) ética profissional fundamentada nos princípios da Ética e da Bioética;
vii) comunicação, por meio de linguagem verbal e não verbal, com usuários, familiares,
comunidades e membros das equipes profissionais, com empatia, sensibilidade e interesse;
viii) promoção da saúde, como estratégia de produção de saúde;
ix) cuidado centrado na pessoa sob cuidado, na família e na comunidade e;
x) Promoção da equidade no cuidado adequado e eficiente das pessoas com deficiência.

Dentre as competências esperadas na área de Gestão em saúde, podem ser destacados
o gerenciamento do cuidado em saúde e a avaliação do trabalho em saúde. O aluno do
CESUPA vivencia desde o início do curso competências gerenciais, especialmente
relacionadas ao sistema de referência e contra-referência, encaminhamentos e custos de
internação. Ao final do Internato médico, é ofertado o Módulo Saúde Coletiva e Gestão em
Saúde, que propicia ao egresso a integração de diversos saberes, necessários ao adequado
exercício médico profissional.
A formação do médico deve ser capaz de compreender os princípios, diretrizes e
políticas do sistema de saúde, e participar de ações de gerenciamento e administração para
promover o bem estar da comunidade, destacando-se:
i) Gestão do Cuidado, com o uso de saberes e dispositivos de todas as densidades
tecnológicas;
ii) Valorização da Vida com a abordagem dos problemas de saúde recorrentes na
atenção básica, na urgência e na emergência, na promoção da saúde e na prevenção de riscos
e danos;
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iii) Tomada de Decisões, com base na análise crítica e contextualizada das evidências
científicas, da escuta ativa das pessoas, famílias, grupos e comunidades, das políticas públicas
sociais e de saúde;
iv) Comunicação, incorporando, sempre que possível, as novas tecnologias da
informação e comunicação (TICs);
v) Liderança exercitada na horizontalidade das relações interpessoais;
vi) Trabalho em Equipe, de modo a desenvolver parcerias e constituição de redes;
vii) Construção participativa do sistema de saúde e;
viii) Participação social e articulada nos campos de ensino e aprendizagem das redes
de atenção à saúde, colaborando para promover a integração de ações e serviços de saúde.

O CESUPA prima pela formação de um egresso que atue como um médico global,
capaz de manter intercâmbios com outras realidades, com capacidade de escuta ativa, que
colabore para a melhoria da assistência à saúde e respeite o princípio da dignidade da pessoa
humana, valorizando o paciente em todos os seus aspectos e escolhas.

3.4 Competências e habilidades do egresso
Baseadas no perfil do egresso já descrito no item 3.3, são competências gerais
esperadas no egresso:


Aprender a aprender, como parte do processo de ensino-aprendizagem;



Aprender com autonomia e com a percepção da necessidade da educação

continuada;


Aprender Inter profissionalmente, com base na reflexão sobre a própria prática

e pela troca de saberes com profissionais da área da saúde e outras áreas do conhecimento;


Aprender em situações e ambientes protegidos e controlados, ou em

simulações da realidade, identificando e avaliando o erro, como insumo da aprendizagem
profissional e organizacional e como suporte pedagógico;


Comprometer-se com seu processo de formação, envolvendo-se em ensino,

pesquisa e extensão e observando o dinamismo das mudanças sociais e científicas que afetam
o cuidado e a formação dos profissionais de saúde;


Propiciar a estudantes, professores e profissionais da saúde a ampliação das

oportunidades de aprendizagem, pesquisa e trabalho, por meio da participação em programas
de mobilidade acadêmica e formação de redes estudantis;
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Dominar língua estrangeira, de preferência língua franca, para manter-se

atualizado com os avanços da medicina.
No que se refere a área de atenção à saúde, destacam-se as seguintes competências:


Acesso universal e equidade como direito à cidadania, sem privilégios nem

preconceitos de qualquer espécie;


Integralidade e humanização do cuidado por meio de prática médica contínua e

integrada com as demais ações e instâncias de saúde;


Qualidade na atenção à saúde, pautando seu pensamento crítico;



Segurança na realização de processos e procedimentos, referenciados nos mais

altos padrões da prática médica;


Preservação da biodiversidade com sustentabilidade, de modo que, no

desenvolvimento da prática médica, sejam respeitadas as relações entre ser humano,
ambiente, sociedade e tecnologias;


Ética profissional fundamentada nos princípios da ética e da bioética;



Comunicação, por meio de linguagem verbal e não verbal, com usuários,

familiares, comunidades e membros das equipes profissionais, com empatia, sensibilidade e
interesse;


Promoção da saúde, como estratégia de produção de saúde;



Cuidado centrado na pessoa sob cuidado, na família e na comunidade e;



Promoção da equidade no cuidado adequado e eficiente das pessoas com

deficiência.
Como o egresso precisa desenvolver competências na área de Gestão em saúde,
destacam-se as seguintes a serem viabilizadas durante o processo formativo:


Gestão do Cuidado, com o uso de saberes e dispositivos de todas as densidades

tecnológicas;


Valorização da Vida com a abordagem dos problemas de saúde recorrentes na

atenção básica, na urgência e na emergência, na promoção da saúde e na prevenção de riscos
e danos;


Tomada de Decisões, com base na análise crítica e contextualizada das

evidências científicas, da escuta ativa das pessoas, famílias, grupos e comunidades, das
políticas públicas sociais e de saúde;


Comunicação, incorporando, sempre que possível, as novas tecnologias da informação

e comunicação (TICs);
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Liderança exercitada na horizontalidade das relações interpessoais;



Trabalho em Equipe, de modo a desenvolver parcerias e constituição de redes;

 Construção participativa do sistema de saúde e;
 Participação social e articulada nos campos de ensino e aprendizagem das redes de atenção à
saúde, colaborando para promover a integração de ações e serviços de saúde.

3.5 Concepções metodológicas
O curso de Medicina do CESUPA baseia-se no modelo pedagógico que prioriza a
promoção da saúde, a prevenção de doenças, assim como o tratamento e recuperação da saúde
com enfoque nas enfermidades prevalentes na Região Norte. Os alunos são conduzidos e
estimulados à busca e construção de seu próprio conhecimento, aprendendo a ser um
profissional integrado à realidade social em que vivem.
Assim, o paradigma norteador é o da integralidade, que busca caminhos para
aproximar a formação do profissional das necessidades básicas em saúde.
Organiza-se na concepção centrada no aluno como sujeito da aprendizagem, apoiada
no professor como facilitador do processo. É orientado para a comunidade, com uso de várias
metodologias ativas, com foco na Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e na
Problematização.
A proposta é de o aluno aprender fazendo, na mudança didática da sequência clássica
teoria/prática para o processo de produção do conhecimento, que ocorre de forma dinâmica
por meio da ação-reflexão-ação. Ampara-se na concepção metodológica do CESUPA exposta
em seu PPI (2016-2020): pedagogia da possibilidade e da integração; processo de avaliação
contínua, entendendo o ato avaliativo como um instrumento de construção; aprendizagem
orientada no sentido de qualificar pessoas capazes de compreender a complexa realidade
mundial e contextualizá-la; reflexão de modo integrado, sobre os diversos e diferentes
contextos; aprendizado ativo destinado a conquistar conhecimento específico e estabelecer
associações e articulações pertinentes e adequadas.
É fortemente influenciado pelas tendências pedagógicas da educação de adultos e
pelo sucesso dos modelos adotados em universidades renomadas4 e da necessidade de
aquisição, por parte da comunidade acadêmica de novos recursos educacionais na formação
em saúde, em especial no âmbito da graduação.
O modelo pedagógico é sustentado nos seguintes preceitos:
4

Mc Master (Canadá), Maastricht (Holanda), Harvard (Estados Unidos).
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Centrado no aluno.



Desenvolvido em pequenos grupos tutoriais.



Professor como facilitador da aprendizagem.



Uso de situação-problema como ponto de partida e chegada à produção do

conhecimento.


Caráter interdisciplinar na organização dos conteúdos e atividades.



Processo cooperativo e integrador entre pares na produção do conhecimento.
A ABP estimula no aluno a habilidade de aprender a aprender, de trabalhar e

conviver em equipe, de ouvir outras opiniões, mesmo que contrárias às suas e induz o aluno a
assumir um papel ativo e responsável pelo seu aprendizado.
Este modelo é organizado por meio de módulos temáticos que se orientam em sua
construção por sistemas orgânicos, e os ciclos da vida, culminando com as Apresentações
Clínicas. Os módulos temáticos integram um conjunto de conhecimentos, habilidades e
atitudes que são desenvolvidos como objetivos de aprendizagem, sob a perspectiva
interdisciplinar.
Nesse sentido, a formação do profissional médico está fundamentada nos seguintes
princípios:


Propiciar o controle de um conjunto de conhecimentos, métodos e técnicas que

assegurem o domínio científico e profissional do campo da Medicina.


Conduzir a uma progressiva autonomia do aluno na busca de conhecimentos.



Considerar o processo de ensinar/aprender como atividade integrada à investigação,

problematização, reflexão, construção.


Substituir a simples transmissão de conteúdos por um processo de investigação do

conhecimento.


Integrar, vertical e horizontalmente, a atividade de investigação à ação de ensinar do

professor, o que supõe trabalho em equipe.


Criar e recriar situações de aprendizagem.



Valorizar a avaliação diagnóstica e dialógica da atividade.



Conhecer o universo cultural e de conhecimentos dos alunos e desenvolver, com base

neles, processos de ensino e aprendizagem interativos, problematizados e participativos.
A metodologia empregada no Curso de Medicina do CESUPA é apoiada em quatro
concepções de aprendizagem complementares:
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Aprendizagem Autodirigida: O estudante, preliminarmente, conhece e compreende os
primeiros passos do caminho para aprender a aprender. Durante o Curso, o aluno é encorajado
a definir seus próprios objetivos de aprendizagem e tomar a responsabilidade por avaliar seus
progressos pessoais, no sentido do quanto está próximo ou distante dos objetivos mínimos
formulados. Desta forma, é necessária a habilidade de reconhecer as necessidades
pedagógicas pessoais, desenvolver método próprio de estudo, utilizar adequadamente recursos
e avaliar os progressos obtidos. Diversos recursos didático-pedagógicos estão disponíveis
para o estudo autodirigido: Livros-texto; Periódicos; Programas interativos em CD-ROM;
Base de dados local (MEDLINE, LILACS, Scielo, EBSCO); Utilização dos laboratórios de
aprendizagem; Visitas a serviços de atenção à saúde.
Aprendizagem Baseada em Problemas: O problema é utilizado como estímulo à aquisição
de conhecimento e compreensão de conceitos. Serve como condutor da discussão, a partir do
momento que o aluno identifica pontos a serem melhor compreendidos, após sua leitura.
Trata-se de uma metodologia ativa, desenvolvida nas sessões tutoriais, cuja dinâmica ocorre
através de passos sequenciais, descritos a seguir:


Esclarecer o problema oferecido explorando os dados apresentados e refletindo

se existe alguma pergunta sobre a descrição do problema que possa ser formulada para melhor
compreendê-lo;


Resumir os dados oferecidos no problema, especificando: o que é o problema,

do que trata o problema;


Identificar os pontos importantes do problema através da definição de quais são

as áreas relevantes de conhecimento dentro das dimensões biológica, psicológica e social,
considerando os objetivos de aprendizagem em cada módulo temático;


Identificar o conhecimento atual relevante para o problema, através da busca

dos conhecimentos essenciais aos objetivos de aprendizagem propostos;


Desenvolver hipóteses, a partir da explicação dos dados apresentados no

problema em questão;


Identificar o conhecimento adicional requerido para melhorar a compreensão

do problema, baseado nas necessidades de aprendizagem individual e do grupo.


Identificar os recursos de aprendizagem apropriados, dentre uma diversidade:

livros, periódicos (revistas), bases de dados, programas interativos multimídia, entre outros
apropriadas à exploração do problema;


Buscar novos conhecimentos, utilizando recursos de aprendizagem apropriados
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e ampliando os horizontes de busca além dos limites institucionais;


Sintetizar os conhecimentos prévios e novos em relação ao problema, isto é,

baseado em sólidas evidências científicas;


Reconhecer o que foi identificado como uma necessidade de aprendizagem,

mas que não foi adequadamente explorado, para pesquisas complementares;


Sintetizar os conhecimentos obtidos, testando a compreensão do conhecimento

adquirido por sua aplicação em outra situação ou problema.
Aprendizagem em Pequenos Grupos: A aprendizagem ocorre tanto de maneira individual,
como em pequenos grupos, porém, é no pequeno grupo que o pensamento crítico é encorajado
e argumentos levantados, ideias construídas de maneira criativa, novos caminhos são
estabelecidos, permitindo a análise coletiva de problemas que espelhem a prática profissional
futura.
O estudante desenvolve competências, tornando-se integrante ativo, com
contribuições para o grupo. O pequeno grupo, seja na sessão tutorial, seja no MISC, seja no
treinamento das habilidades profissionais, representa, portanto, um laboratório à
aprendizagem sobre a interação e integração humana, onde estudantes desenvolvem
habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal e a consciência de suas próprias
reações no trabalho coletivo, constituindo oportunidade para aprender a ouvir, receber e
assimilar críticas, e por sua vez, oferecer análises e contribuições produtivas ao grupo.
Aprendizagem Orientada à Comunidade: Processos educacionais orientados à comunidade
consistem em proporcionar atividades de ensino-aprendizagem que utilizam extensivamente a
comunidade como ambiente/situação de aprender. Na sua gênese, o conhecimento científico
deve estar vinculado à realidade e à comunidade na qual o aluno está inserido. Desta forma, o
conhecimento advém do enfrentamento de alguma situação concreta, de algum problema da
realidade, na busca de dar conta de suas múltiplas relações e possíveis soluções. Quando o
aluno aprende na comunidade é esperado que ele se identifique com o problema e passe a
buscar também a solução, tornando-se um elemento transformador da realidade.

3.6 Tecnologia de Informação e comunicação- TICS no processo ensino-aprendizagem
Para dinamizar os ambientes educativos, o curso conta com recursos tecnológicos
para estimular e facilitar a aprendizagem dos discentes. Integrar as mídias e tecnologias no
curso não significa propor mudanças na formação acadêmica pela ótica do domínio das
tecnologias sob a justificativa da modernidade, mas para propiciar ao aluno sua utilização
para a expressão de ideias, de produção de conhecimento, de comunicação e de interação
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social. Para tanto, o CESUPA oferece as seguintes Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC´s):
a)

Acesso a internet: o CESUPA é provedor de internet, que permite o acesso à

rede e aos serviços institucionai, a uma velocidade de tráfego de 15 MBps, o que lhe permite
acessar, também, a Rede Nacional de Pesquisa-RNP e amplas possibilidades de acesso à
informação. Docentes e discentes utilizam o mesmo login e senha, tanto na rede de
laboratórios, na rede sem fio e no sistema online (Professor Online e Aluno Online). A rede
sem fio institucional possui cobertura em todos as áreas da Instituição;
b)

Sistema de serviços on line: há ambiente dedicado à gestão acadêmica

(Coordenador on line), ao docente (Professor on line) e ao discente (Aluno on line). Nesse
sistema há a inclusão de materiais científicos, facilita a interação entre professores, alunos e
coordenadores por meio de sistema dedicado de mensagens online e permite-se o acesso às
informações acadêmicas e solicitações e requerimentos;
c)

Ambiente de aprendizado virtual: moodle, implementado em 2008. O

moodle (http://www.moodle.cesupa.br/) é utilizado como apoio às atividades propostas pelos
docentes, tendo o chat como ferramenta de uso frequente, principalmente nas Habilidades de
Informática;
d)

Equipamentos audiovisuais (projetores de imagem, aparelhos de DVD,

televisores): a IES disponibiliza aos docentes e discentes como recurso didático esses
equipamentos para facilitar o estudo dos casos clínicos, sobretudo no 7º e 8º semestre do
curso;
e)

Acervo de imagens com destaque ao cenário médico profissional utilizado

amplamente nas Habilidades de Comunicação;
f)

Manuais

dos

Módulos

e

Roteiros

de

Estudo

do

Laboratório

Morfofuncional elaborados pelos professores do curso, em meio eletrônico e impresso, além
do acervo bibliográfico disponibilizado na Biblioteca;
g)

Consulta online ao acervo da biblioteca do CESUPA;

h)

base de dados EBSCO: disponibilizada aos alunos e docentes, por meio de

assinatura eletrônica, que permite a pesquisa de temas biomédicos em periódicos
especializados, sendo o acesso permitido por meio do site institucional;
i)

Microscópios, modelos em resina, lâminas, peças anatômicas glicerinadas

e máquina fotográfica digital específica para acoplar em microscópio com projeção de
imagem de lâminas em tela LCD, no Laboratório Morfofuncional;
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j)

Simuladores interativos são utilizados para o desenvolvimento de habilidades

profissionais específicas nas atividades das Habilidades Clínicas, com destaque para o
Simulador de Paciente Universal Adulto Interativo MPH Man wirelesss, com módulo
acessório de hemorragia, além de equipamento de videocirurgia, nas Habilidades cirúrgicas;
k)

Sistema de teleconferência (CODEC) implementada para viabilizar projeto

de atividade extracurricular de apoio às escolas médicas. Trata-se de um sistema que permite
imagem e áudio e votação interativa.
l)

Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT): a biblioteca do CESUPA

atua no programa como biblioteca solicitante, fazendo parte de uma rede nacional de 179
bibliotecas bases e 900 bibliotecas solicitantes

3.7 Sistema de Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem (concepção de avaliação,
média institucional e instrumentos utilizados).
A avaliação é a dimensão mais relevante do processo didático-pedagógico, uma vez
que indica os aspectos que estão funcionando e os que necessitam ser revistos. É uma
poderosa aliada na tomada de decisões, que incide sobre a vida do aluno, do docente e da
própria estrutura do curso e da forma como o professor avalia.
No curso de Medicina, a avaliação é concebida como uma prática intencional,
complexa, repleta de valores, sentidos e contradições. Está claro que ao avaliar não são
mobilizados meramente aspectos cognitivos, mas em grande medida, aspectos subjetivos e
que o processo permite atuar de maneira mais adequada com a realidade que se vivencia.
Enfim, o processo avaliativo do Curso é incorporado ao cotidiano do trabalho de
docentes e discentes, na tentativa de construir um coletivo em que todos se interrogam: o que
fazer para melhorar o que fazemos? Esta atitude apela para um ambiente livre de temores e
medos que permite aos sujeitos expressarem suas opiniões. Como nos alerta Dias Sobrinho
(2002, p. 15):
A avaliação é pluri-referencial. Então é complexa, polissêmica, tem múltiplas e
heterogêneas referências. [...] é um campo cujo domínio é disputado por diversas disciplinas e
práticas sociais de distintos lugares acadêmicos, políticos e sociais.
Explicitar o campo da avaliação na qual se assenta, requer conceber o objetivo ao
conduzir determinada proposta: o que pretende avaliar; quando avaliar; quem irá avaliar;
como avaliar e o que fazer com os resultados. Enfim, que sentido se atribui à avaliação.
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Esse movimento dá-se no processo e no final de cada atividade do currículo, em que
professores e alunos praticam a auto-avaliação e avaliação, assim conduzidas: alunos se autoavaliam, são avaliados por seus pares (colegas) e pelo tutor/professor.
Os dados gerados dessa prática são registrados em ficha e socializados/discutidos
entre todos, em vista da identificação dos pontos fortes e fragilidades da aprendizagem,
processo que afina-se com o pensar de Shur (2008) ao registrar que “a avaliação é
essencialmente um processo de comunicação que precisa ser construído de modo formativo
ao longo do processo de ensino-aprendizagem” (p. 25).
Tudo isso significa dizer que, embora a avaliação seja um movimento dialógico e
formativo, somente preencher uma ficha ou atribuir nota, não basta. É apenas cumprir um ato
burocrático. Isso não é avaliar. Um processo avaliativo formativo é aquele que, apoiado em
indicadores em diálogo com os objetivos de aprendizagem, tutores/professores devem refletir
com os alunos suas conquistas e fragilidades e o que fazer para garantir uma aprendizagem
crescente em qualidade.
Assim, são utilizados instrumentos/dinâmicas de avaliação somativa/formativa
visando acompanhar o processo gradual de aprendizagem do aluno e identificar a retenção de
conhecimentos e a evolução individual ao longo das atividades. Cada avaliação obedece a
critérios específicos:
Nos Módulos Temáticos:
A avaliação formativa consta de:
- Auto-avaliação (realizada pelo aluno sobre o seu desempenho. Engloba
conhecimento, atitudes e habilidades, ajudando-o a reconhecer e assumir mais
responsabilidade em cada etapa do processo de aprendizagem. Ocorre ao final de cada grupo
tutorial, com peso 0,5).
- Avaliação interpares (realizada pelos membros do grupo sobre o desempenho de
cada um dos participantes, ao final de cada grupo tutorial, com peso 0,5).
- Avaliação pelo tutor (realizada com a finalidade de identificar as atitudes,
habilidades, conhecimentos e o progresso de cada aluno em cada grupo tutorial, com peso 4).
- Avaliação pelo tutor do desempenho do aluno no Laboratório Morfofuncional.
A avaliação somativa consta de:
- Prova Teórica do Módulo — PTM (abordagem de cunho teórico, por meio de
instrumento escrito sobre o conhecimento adquirido).
- Prova Prática do Módulo — PPM (prova prática realizada no Laboratório
Morfofuncional sobre o conhecimento adquirido).
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No Módulo de Interação em Saúde na Comunidade (MISC), a avaliação
formativa consta de avaliação diária das habilidades e atitudes apresentadas gradualmente
pelo aluno, além do Portfólio reflexivo (individual, com registro das atividades diárias).
A avaliação somativa consta de três fases:
- Elaboração e construção do Projeto de Intervenção em Saúde na Comunidade
(PISC), tendo como culminância um documento escrito.
- Apresentação oral do PISC à comunidade.
- Prova teórica dos conteúdos do MISC.
Nas Habilidades Profissionais (HP) cada atividade possui suas peculiaridades,
portanto, os instrumentos de avaliação são individualizados e expostos pelos professores aos
alunos.
A avaliação formativa é feita diariamente pelo professor, por meio de critérios préestabelecidos, em acordo do grupo de professores e comissão de avaliação, que valorizam a
habilidade a ser executada pelo aluno, conhecimento teórico do assunto envolvido, relação
aluno-professor, aluno-aluno, aluno-paciente, postura e pontualidade. A avaliação somativa
das HP consta de provas práticas e teóricas, que variam conforme a natureza da habilidade
profissional envolvida. Nas habilidades clínicas, é realizado ao final do semestre, o Exame
Clínico Objetivo Estruturado (Objetive Structure Clinical Examination – OSCE), visando
uma avaliação aprofundada e o mais realística possível do aluno.
No Internato médico, a freqüência e assiduidade são apuradas em número de horas,
exigindo-se o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária por Área e de 100%
(cem por cento) nos plantões. O aluno deve registrar suas atividades, realizadas
semanalmente, em Portfólio Eletrônico. A Avaliação da Aprendizagem do Conteúdo
Específico inclui: AVALIAÇÃO FORMATIVA DE HABILIDADES E ATITUDES:
realizada diariamente pelo professor/preceptor, através de avaliação das competências
mínimas determinadas para cada área do estágio e do Mini-exame clínico (Mini CEx), que
avalia o aluno durante a realização da atividade prática. Tem peso 5 (cinco) para o
estabelecimento da média; e AVALIAÇÃO SOMATIVA que inclui AVALIAÇÃO TEÓRICA
ao final de cada período de 10 semanas, incluindo os conteúdos previstos nos rodízios e
utilizar peso 5 (cinco) para a atribuição da média.
A nota teórico-conceitual é composta por prova teórica específica (60%) e 40% da
nota do Exame Clínico Objetivo estruturado (OSCE). A aprovação do aluno dar-se-á com a
média mínima 7,0 (sete), habilitando-o ao ingresso no semestre seguinte do ESTÁGIO
CURRICULAR OBRIGATÓRIO DE TREINAMENTO EM SERVIÇO.
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4 ESTRUTURA E CONTEÚDO CURRICULAR
4.1 Concepção do currículo (com enfoque em flexibilidade, interdisciplinaridade e
articulação teoria/prática, acessibilidade pedagógica e atitudinal).
Ao longo do processo histórico da escolaridade brasileira, o saber ensinado nas salas
de aula foi organizado em disciplinas, conduzindo a uma crescente fragmentação do
conhecimento. Partindo de uma análise didático-pedagógica, compreende-se que essa
fragmentação pode originar um aprendizado sem estabelecimento de relações de um conteúdo
com outro e o aluno pode até mesmo não conseguir identificar bem o que fazer com aquilo
que lhe foi ensinado.
A educação, na perspectiva da integralidade, busca a inserção da experiência de
aprendizagem em um quadro mais geral da realidade social e do saber, numa abordagem
interdisciplinar. Portanto, uma formação acadêmica que se pretenda crítica, deve superar a
fragmentação do conhecimento pautado no reducionismo e no mecanicismo.
Um currículo é concebido para uma formação humana e, desta forma, deve ser
situado historicamente, já que os instrumentos culturais se modificam com o avanço
tecnológico e científico, incidindo em todas as áreas do conhecimento, resultado de novas
práticas culturais e também da complexidade crescente do conhecimento e da tecnologia.
Um currículo para a formação humana introduz sempre novos conhecimentos, não se
limita àqueles relacionados às vivências do aluno, às realidades regionais, ou com base no
assim chamado conhecimento do cotidiano, mas utiliza metodologicamente a experiência
cultural do aluno como caminho para ampliação da experiência humana.
Desta forma, a trajetória curricular expressa visões de mundo, de projeto social, de
conhecimentos válidos, por isso, “corporifica nexos entre saber, poder e identidade” (SILVA,
2003, p.10). Esta identidade é marcada pelo perfil do profissional que se deseja formar, no
qual a capacitação profissional assume grande relevância, mas não sendo única, abriga
também a formação do cidadão democrático para além da adesão acrítica dos condicionantes
da racionalidade técnica e mero apelo as circunstancialidades, pois um dos papeis do currículo
também é colocar em questão, em reflexão, o conhecimento, a realidade.
Nessa esteira histórico-conceitual, é sistematizada a organização curricular do curso
de Medicina do CESUPA, para um contexto atual, que se orienta sob um movimento
integrado, tendo como eixos a Aprendizagem Baseada em problemas (APB) e a
problematização do objeto de estudo, que propicia a auto-aprendizagem (aprender a
aprender), numa formação integral, pautada na compreensão interdisciplinar e crítica do
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mundo do trabalho e da realidade social, bem como da profunda articulação com a prática,
uma vez que desde o início do Curso os alunos estão inseridos em cenários de práticas,
fazendo assim com que articulem o conhecimento teórico em situação, em movimento.
Optou-se em construir a matriz curricular por Módulos Temáticos (MT), Módulos de
Interação em Saúde na Comunidade (MISC), Treinamento de Habilidades Profissionais (HP)
e o Estágio Curricular de Treinamento em Serviço (Internato Médico).
Outro ponto importante a ser destacado é o currículo com a perspectiva de inclusão
mediatizado por adaptações curriculares pedagógicas e atitudinais que promovam a inserção e
adaptação do aluno e do professor no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentindo, o
curso busca a flexibilização de tempo de espaço como formas pedagógicas para promover a
construção do conhecimento pelo aluno, ou seja, o currículo materializado. em atividades que
favoreçam a aprendizagem do aluno.

4.2 Estrutura curricular por período

Componentes Curriculares por período

1º período
MT1 – Introdução ao Estudo da Medicina
MT2 – Implicações no Crescimento e Diferenciação
Celular
MT3 – Ataque e Defesa
Módulo de Interação em Saúde na Comunidade I MISC1
Habilidades Profissionais I - HP1
subtotal
2º período
MT4 – Pele e Anexos
MT5 – Sistema Nervoso
MT6 – Sistema Locomotor
Módulo de Interação em Saúde na Comunidade II MISC2
Habilidades Profissionais II - HP2
subtotal

Carga Horária
CESUPA
MEC
hora/aula
hora
hora
50min
60min
60min
80

0

67

128
112

0
0

106
93

0
120
440

80
0
80

80
100
446

80
144
96

0
0
0

67
120
80

0
120
440

80
0
80

80
100
447
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3º período
MT7 – Sistema Cardiovascular
MT8 – Sistema Respiratório
MT9 – Sistema Urinário
Módulo de Interação em Saúde na Comunidade III MISC3
Habilidades Profissionais III - HP3
subtotal
4º período
MT10 – Sistema Endocrinológico
MT11 – Sistema Digestório
MT12 – Sistema Hematológico
Módulo de Interação em Saúde na Comunidade IV MISC4
Habilidades Profissionais IV - HP4
subtotal
5º período
MT13 – Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento
MT14 – Reprodução e Sexualidade
MT15 – Envelhecimento
Módulo de Interação em Saúde na Comunidade V MISC5
Habilidades Profissionais V - HP5
subtotal
6º período
MT16 – Mente e cérebro
MT17 – Bases Bioquímicas e Terapêuticas
MT18 – Medicina baseada em Evidências
Módulo de Interação em Saúde na Comunidade VI MISC6
Habilidades Profissionais VI - HP6
subtotal
7º período
MT19 – Apresentações Clínicas 1
MT20 – Apresentações Clínicas 2
MT21 – Apresentações Clínicas 3
Módulo de Interação em Saúde na Comunidade VII MISC7
Habilidades Profissionais VII - HP7
subtotal

112
96
112

0
0
0

93
80
93

0
120
440

80
0
80

80
100
446

128
112
80

0
0
0

106
93
67

0
120
440

80
0
80

80
100
446

112
96
112

0
0
0

93
80
93

0
80
360

80
80
160

80
147
493

128
112
80

0
0
0

106
93
67

0
120
440

80
80
160

80
180
526

112
96
112

0
0
0

93
80
93

0
80
400

80
160
240

80
227
573
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8º período
MT22 – Apresentações Clínicas 4: Ginecologia e
Obstetrícia
MT23 – Apresentações Clínicas 5 : Clínica Pediátrica
MT24 – Apresentações Clínicas 6: Urgência e
Emergência
Módulo de Interação em Saúde na Comunidade VIII MISC8
Habilidades Profissionais VIII - HP8
subtotal
9º período
Internato em Clínica Médica
Internato em Clínica Cirúrgica
subtotal
10º período
Internato em Ginecologia e Obstetrícia
Internato em Pediatria
subtotal
11º período
Internato em Urgência e Emergência
Internato em Saúde Mental e do Idoso/Clínicas
Especializadas
subtotal
12º período
Internato Rural
Internato em Saúde Coletiva e Gestão em Saúde
Internato em Estágio Eletivo
subtotal
Atividades Complementares
Trabalho de Curso - TC

96
112

0
0

80
93

112

0

93

0
80

80
160
240

80
227
573

360
400
760

360
400
760

408
408
816

408
408
816

404

404

360
764

360
764

360
180
180
720
360
120

360
180
180
720
360
120

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO EM HORAS

7490
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4.3 Descrição da matriz curricular, carga horária e corpo docente por período
Unidade curricular
1º PERÍODO
CORPO DOCENTE DOS MÓDULOS TEMÁTICOS
1.1 MT1 – Introdução ao Estudo da Medicina
1.2 MT2 – Implicações do Crescimento e Diferenciação Celular*
1.3 MT3 – Ataque e Defesa*
NOMES
TITULAÇÃO
Adelaide da Conceição Fonseca Passos*
DOUTOR
Aluísio Ferreira Celestino Junior *
DOUTOR
Carmen Maria Leitão Barroso*
DOUTOR
Celice Cordeiro de Souza
MESTRE
Ciane Martins de Oliveira
DOUTOR
Fernanda Andreza de Pinho Lott Figueiredo
DOUTOR
Jackson Cordeiro Lima
DOUTOR
Marta Maria Conceição Martins
ESPECIALISTA
Paloma Panzuti Rodrigues
MESTRE
Patrick Abdala Fonseca Gomes
DOUTOR
Railson Acioli de Souza
MESTRE
Sinaida Maria Vasconcelos de Castro *
DOUTOR
Yanna Nunes Galvão
ESPECIALISTA
CORPO DOCENTE MISC 1
1.4 MISC1 – Módulo de Interação em Saúde na Comunidade 1
NOMES
TITULAÇÃO
Cybelle Cristina Pereira
ESPECIALISTA
Jorge Luiz Andrade Coelho
MESTRE
José Joaquim Oliveira Neves
MESTRE
Maria Deise de Oliveira Ohnishi
DOUTOR
Mauro Marcelo Furtado Real
MESTRE
Roberto José Falcon Tarmargo
ESPECIALISTA
CORPO DOCENTE HABILIDADES PROFISSIONAIS I
1.5 HP1 – Habilidades Profissionais I
NOMES
Ana Emília Vita Carvalho
Cássio Caldato
Eliane Regine Fonseca Santos
Jackson Cordeiro Lima
Leonardo Mendes Acatauassu Nunes
Maria Elizabeth Navegantes Caetano
Marilda Moitta da Silva

TITULAÇÃO
DOUTOR
MESTRE
ESPECIALISTA
DOUTOR
ESPECIALISTA
MESTRE
ESPECIALISTA
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2º PERÍODO
CORPO DOCENTE DOS MÓDULOS TEMÁTICOS
1.6 MT4 – Pele e Anexos
1.7 MT5 – Sistema Nervoso
1.8 MT6 – Locomoção
NOMES

TITULAÇÃO

Ciane Martins de Oliveira
Fernanda Andreza de Pinho Lott Carvalhaes
Ilce Maria Vasconcelos Moreira
Irma Cecília Douglas Paes Barreto
Nelson Abrahão da Penha
Paloma Panzuti Rodrigues
Patrick Abdala Fonseca Gomes
Pedro Sávio Macedo de Almeida
Railson Acioli de Souza
Wellington Pinheiro de Oliveira

DOUTOR
DOUTOR
MESTRE
ESPECIALISTA
MESTRE
MESTRE
DOUTOR
MESTRE
MESTRE
MESTRE

CORPO DOCENTE MISC 2
1.9 MISC2 – Módulo de Interação em Saúde na Comunidade II
NOMES
Andrea Luzia Vaz Paes
Cybele Cristina Pereira
Erica Furtado Azevedo Coelho
José Joaquim Oliveira Neves
Mauro Marcelo Furtado Real
Paulo Humberto Mendes de Figueiredo
Roseane do Socorro Ferreira dos Santos

TITULAÇÃO
MESTRE
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
MESTRE
MESTRE
MESTRE
MESTRE

CORPO DOCENTE HABILIDADES PROFISSIONAIS II
1.10 HP2 – Habilidades Profissionais II
NOMES
Ana Emília Vita Carvalho
Cássio Caldato
Jackson Cordeiro Lima
Marilda Moitta da Silva Cruz
Paulo Eugênio dos Santos Cecim
Paulo Sergio Cardoso Esteves
Pedro Sávio Macedo de Almeida

TITULAÇÃO
DOUTOR
MESTRE
DOUTOR
ESPECIALISTA
MESTRE
DOUTOR
MESTRE
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3º PERÍODO
CORPO DOCENTE DOS MÓDULOS TEMÁTICOS
2.1 M7 – Sistema Cardiovascular
2.2 M8 – Sistema Respiratório
2.3 M9 – Sistema Urinário
NOMES

TITULAÇÃO

Celice Cordeiro de Souza
MESTRE
Dilma Costa de Oliveira Neves
MESTRE
Ilce Maria Vasconcelos Moreira
MESTRE
Ismaelino Mauro Nunes Magno
DOUTOR
Marta Maria Conceição Martins
ESPECIALISTA
Nelson Abrahão da Penha
MESTRE
Patrick Gomes Abdala
DOUTOR
Walther Augusto Carvalho
MESTRE
Wellington Pinheiro de Oliveira
MESTRE
Yanna Nunes Galvão
ESPECIALISTA
CORPO DOCENTE MISC 3
2.4 MISC3 – Módulo de Interação em Saúde na Comunidade III
NOMES

TITULAÇÃO

Claudio Galeno de Miranda Soares
MESTRE
Cybele Cristina Pereira
ESPECIALISTA
Eliane Ferro Bahia da Silva
ESPECIALISTA
Eliane Regine Fonseca Santos
ESPECIALISTA
Évila Fernanda Lameira de Melo Sodré
ESPECIALISTA
José Joaquim Oliveira Neves
MESTRE
Mauro Marcelo Furtado Real
MESTRE
Rhomero Salvio Assef Souza
MESTRE
CORPO DOCENTE HABILIDADES PROFISSIONAIS III
2.5 HP3 – Habilidades Profissionais III
NOMES
Angela Regina Rosa Correa Pereira
Cássio Caldato
Claudio Eduardo Correa Teixeira
Fabiola Brasil Barbosa
Isaias Burlamarqui de Moraes Júnior
Walther Augusto Carvalho

TITULAÇÃO
ESPECIALISTA
MESTRE
MESTRE
MESTRE
ESPECIALISTA
MESTRE
4º PERÍODO

CORPO DOCENTE DOS MÓDULOS TEMÁTICOS
2.6 MT10 – Sistema Endocrinológico
2.7 MT11 – Sistema Digestório
2.8 MT12 – Sistema Hematológico
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NOMES

TITULAÇÃO

Fernanda Andreza de Pinho Lott Carvalhães
DOUTOR
Ilce Maria de Vasconcelos
MESTRE
Ismaelino Mauro Nunes Magno
DOUTOR
Marta Maria Conceição Martins
ESPECIALISTA
Nelson Abrahão da Penha
MESTRE
Paloma Panzuti Rodrigues
MESTRE
Patrick Abdala Fonseca Gomes
DOUTOR
Walther Augusto Carvalho
MESTRE
Wellington Oliveira
MESTRE
Yanna Nunes Galvão
ESPECIALISTA
CORPO DOCENTE MISC 4
2.9 MISC4 – Módulo de Interação em Saúde na Comunidade IV
NOMES

TITULAÇÃO

Andréa Luzia Vaz Paes
MESTRE
Bibiane Monteiro Da Silva
MESTRE
Haroldo José de Matos
DOUTOR
Ivete Moura Seabra
MESTRE
Mariana do Socorro Maciel Quaresma
MESTRE
Mauro Marcelo Furtado Real
MESTRE
Ronaldo Costa Monteiro
MESTRE
Roseane do Socorro Ferreira Santos
MESTRE
CORPO DOCENTE HABILIDADES PROFISSIONAIS IV
2.10 HP4 – Habilidades Profissionais IV
NOMES

TITULAÇÃO

Claudio Eduardo Correa Teixeira
José Tadeu Colares Monteiro
Marcia Costa dos Santos
Paulo Sergio Cardoso Esteves
Walther Augusto Carvalho

DOUTOR
MESTRE
DOUTOR
DOUTOR
MESTRE
5º PERÍODO

3.1 MT13 – Nascimento, crescimento e desenvolvimento
3.2 MT14 – Reprodução e Sexualidade
3.3 MT15 – Envelhecimento*
CORPO DOCENTE DOS MÓDULOS TEMÁTICOS
NOMES
Aluísio Ferreira Celestino Junior*
Antonio Fernando Bandeira Dias
Bruno Acatauassú Paes Barreto
Dilma Costa de Oliveira Neves
Ismaelino Mauro Nunes Magno

TITULAÇÃO
DOUTOR
ESPECIALISTA
DOUTOR
MESTRE
DOUTOR
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Kátia Soares de Oliveira
MESTRE
Myspah Chaves Amaral Uliana
ESPECIALISTA
Railson Acioli de Souza
MESTRE
Rosana Telma Santos Lopes
ESPECIALISTA
Wellington Pinheiro de Oliveira
MESTRE
CORPO DOCENTE MISC 5
3.4 MISC5 – Módulo de Interação em Saúde na Comunidade V
NOMES

TITULAÇÃO

Cybelle Cristina Pereira
ESPECIALISTA
Eliane Ferro Bahia da Silva
ESPECIALISTA
Erica Furtado Azevedo Coelho
ESPECIALISTA
Ivete Moura Seabra
MESTRE
José Joaquim Oliveira Neves
MESTRE
Mauro Marcelo Furtado Real
MESTRE
Roberto José Falcon Tamargo
ESPECIALISTA
CORPO DOCENTE HABILIDADES PROFISSIONAIS V
3.5 HP5 – Habilidades Profissionais V
NOMES

TITULAÇÃO

Ana Rachel Pinto
Cristiane Ribeiro Maués
Cybelle Cristina Pereira
Eliane Regine de Souza Fonseca
Érika Maria Riebisch de Figueiredo
Isaias Burlamaqui de Moraes Júnior
José Joaquim Oliveira Neves
Marcia Costa dos Santos
Mariana do Socorro Maciel Quaresma
Nara Macedo Botelho

DOUTOR
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
MESTRE
ESPECIALISTA
MESTRE
DOUTOR
MESTRE
DOUTOR
6º PERÍODO

3.6 MT16 – Mente e Cérebro
3.7 MT17 – Bases Bioquímicas e Terapêuticas*
3.8 MT18 – Medicina Baseada em Evidências
CORPO DOCENTE DOS MÓDULOS TEMÁTICOS
NOMES
TITULAÇÃO
Adolfo Henrique Muller*
Cláudio Eduardo Ferreira Teixeira
Fabiola de Carvalho Chaves
Fabiola de Carvalho Chaves
Ismaelino Mauro Magno
Marilia de Fátima Pinheiro

DOUTOR
DOUTOR
MESTRE
MESTRE
DOUTOR
MESTRE
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Marta Maria Conceição Martins
ESPECIALISTA
Nara Alves de Almeida Lins
MESTRE
Nelson Abrahão da Penha
MESTRE
Patrícia Brazão Cohen
DOUTOR
Yanna Nunes Galvão
ESPECIALISTA
CORPO DOCENTE MISC 6
3.9 MISC6 – Módulo de Interação em Saúde na Comunidade VI
NOMES

TITULAÇÃO

Andrea Luzia Vaz Paes
MESTRE
Haroldo José de Matos
DOUTOR
Ivete Moura Seabra
ESPECIALISTA
Roberto José Falcon Tamargo
MESTRE
Robson Tadeu da Silva Dantas
ESPECIALISTA
Roseane do Socorro Ferreira dos Santos
ESPECIALISTA
Yuji Magalhães Ikuta
MESTRE
CORPO DOCENTE HABILIDADES PROFISSIONAIS VI
3.10 HP6 – Habilidades Profissionais VI
NOMES

TITULAÇÃO

Adenauer Marinho de Olivieira Goes Jr
Ariney Costa de Miranda
Cristiane Ribeiro Maués
Edson Yuzur Yasojima
Mariana do Socorro Maciel Quaresma
Paulo Sérgio Cardoso Esteves

DOUTOR
DOUTOR
ESPECIALISTA
DOUTOR
MESTRE
DOUTOR
7º PERÍODO

CORPO DOCENTE DOS MÓDULOS TEMÁTICOS
4.1 MT19 – Apresentações Clínicas 1
4.2 MT20 – Apresentações Clínicas 2
4.3 MT21 – Apresentações Clínicas 3
NOMES
TITULAÇÃO
Celice Cordeiro de Souza
MESTRE
Fabíola Brasil Barbosa
MESTRE
José Tadeu Colares Moutinho
MESTRE
Manoel Fernando Costa
MESTRE
Marília de Fátima Silva Pinheiro
MESTRE
Marta Maria Conceição Martins
ESPECIALISTA
Nara Alves de Almeida Lins
MESTRE
Sônia Conde Cristino
MESTRE
CORPO DOCENTE MISC 7
4.4 MISC7 – Módulo de Interação em Saúde na Comunidade VII
NOMES

TITULAÇÃO

58

Eliane Ferro Bahia da Silva
ESPECIALISTA
Eliane Regine de Souza Fonseca
ESPECIALISTA
Erica Furtado Azevedo Coelho
ESPECIALISTA
Ivete Moura Seabra
MESTRE
José Joaquim Oliveira Neves
MESTRE
Paulo Humberto Mendes de Figueiredo
MESTRE
CORPO DOCENTE HABILIDADES PROFISSIONAIS VII
4.5 HP7 – Habilidades Profissionais VII
NOMES

TITULAÇÃO

Ana Augusta Motta Oliveira
Ariney Costa de Miranda
Edson Yasojima
Eduardo Piotto Leonardi
Fabiola Brasil Barbosa
Francisco Lúzio de Paula Ramos
Gabriela Athayde Amin
Glauce Leão Lima
Helena dos Santos
Isaias Burlamaqui de Moraes Júnior
Miguel Saraty de Oliveira
Rosa Helena Figueiredo
Paulo Eugênio dos Santos Cecim
Thayana Ribeiro Kajitani
Vanessa Campos Rocha

ESPECIALISTA
DOUTOR
DOUTOR
MESTRE
MESTRE
MESTRE
MESTRE
DOUTOR
DOUTOR
ESPECIALISTA
MESTRE
MESTRE
MESTRE
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
8º PERÍODO

CORPO DOCENTE DOS MÓDULOS TEMÁTICOS
4.6 MT22 – Apresentações Clínicas 4 : Ginecologia e Obstetrícia
4.7 MT23 – Apresentações Clínicas 5: Clínica Pediátrica
4.8 MT24 – Apresentações Clínicas 6 : Urgência e Emergência
NOMES
TITULAÇÃO
Alex Cézar Massoud Salame da Silva
ESPECIALISTA
Angela Regina Rosa Correa Pereira
ESPECIALISTA
Antonette Souto El Husny
DOUTOR
Evandro Antônio Bentes de Oliveira Junior
DOUTOR
Fabiola de Carvalho Chaves de Siqueira
MESTRE
Mendes
Ismaelino Mauro Nunes Magno
DOUTOR
Leônidas Braga Dias Junior
DOUTOR
Patrícia Brazão Cohen
DOUTOR
CORPO DOCENTE MISC 8
4.9 MISC8 – Módulo de Interação em Saúde na Comunidade VIII
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NOMES

TITULAÇÃO

Andrea Luzia Vaz Paes
MESTRE
Bibiane Monteiro Da Silva
MESTRE
Erica Furtado de Azevedo Coelho
ESPECIALISTA
Ivete Moura Seabra
MESTRE
José Joaquim Oliveira Neves
MESTRE
Rhomero Salvyo Assef Souza
MESTRE
Robson Tadeu da Silva Dantas
ESPECIALISTA
Ronaldo Costa Monteiro
MESTRE
CORPO DOCENTE HABILIDADES PROFISSIONAIS VIII
4.10 HP8 – Habilidades Profissionais VIII
NOMES

TITULAÇÃO

Alex Cezar Massoud Salame da Silva
Carolina Trindade Pinto
Claudia Regina Dias Siqueira
Cláudio Tobias Acatauassú Nunes
Debora Lucas Ribeiro Queiroz
Jorge Luiz andrade Coelho
Lauro José Barata de Lima
Marcus Vinicius Baptista Queiroz
Maria Deise de Oliveira Ohnishi,
Marilda Moitta da Silva Cruz
Marisa Eiró Miranda
Nara Alves de Almeida Lins
Nara Macedo Botelho
Selma Andrade Parente
Tarik Olivar de Nunes Valente
Yuji Magalhães Ikuta

MESTRE
DOUTOR
ESPECIALISTA
DOUTOR
ESPECIALISTA
MESTRE
DOUTOR
DOUTOR
DOUTOR
ESPECIALISTA
MESTRE
MESTRE
DOUTOR
ESPECIALISTA
MESTRE
DOUTOR
9º PERÍODO

CORPO DOCENTE CLÍNICA MÉDICA
NOMES
Andrea Cristina Ferreira Beltrão Ponzi
Flavia Marques Santos
Gabriela Athayde Amin
Maraya de Jesus Semblano Bittencourt
Maria Elizabeth Navegante Caetano
Miguel Saraty de Oliveira
Mônica Ribeiro Maués Cavallero
Rudival Faial de Moraes Junior
Sônia Conde Cristiano

TITULAÇÃO
MESTRE
ESPECIALISTA
MESTRE
MESTRE
MESTRE
MESTRE
DOUTOR
ESPECIALISTA
MESTRE
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Vanessa Campos Couto da Rocha

ESPECIALISTA

CORPO DOCENTE CLÍNICA CÍRURGICA
NOMES
Adenauer Marinho de Oliveira Goes Junior
Eduardo Piotto Leonardi
João Paulo Mendes Filho
10º PERÍODO

TITULAÇÃO
DOUTOR
MESTRE
DOUTOR

CORPO DOCENTE INTERNATO DE PEDIATRIA
NOMES
TITULAÇÃO
Ana Augusta Motta Oliveira
ESPECIALISTA
Ana Cláudia Alves Damasceno
MESTRE
Ana Emília Vita Carvalho
DOUTOR
Bruno Acatauassú Paes Barreto
DOUTOR
Irma Cecília Douglas Paes Barreto
ESPECIALISTA
Joelma Karin Sagica Fernandes Paschoal
DOUTOR
Kátia Soares de Oliveira
MESTRE
Marisa Eiró Miranda
MESTRE
Regina Célia Beltrão Duarte
MESTRE
Vanessa Campos Couto da Rocha
ESPECIALISTA
CORPO DOCENTE INTERNATO DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA
NOMES
Ana Carla Araújo Campos
Cynthia Mara Lins Brito Pereira
Debora Lucas Ribeiro Queiroz
Djenanne Simonsen Caetano
Milena Coelho Fernandes Caldato
Rodolfo Cruz Vieira

TITULAÇÃO
MESTRE
MESTRE
ESPECIALISTA
MESTRE
DOUTOR
MESTRE
11º PERÍODO

CORPO DOCENTE INTERNATO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
NOMES

TITULAÇÃO

Ariney Costa de Miranda
DOUTOR
Cláudia Regina Dias Siqueira
ESPECIALISTA
Glauce Leão Lima
DOUTOR
Leonardo Jacomo Valadares
MESTRE
Tayana Ribeiro Kajitani
ESPECIALISTA
Viviane Ferreira Paes e Silva
DOUTOR
CORPO DOCENTE INTERNATO DE CLÍNICAS ESPECIALIZADAS E SAÚDE
MENTAL
NOMES
TITULAÇÃO
Ana Emilia Vita Carvalho
DOUTOR
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Ana Luisa Langanke Pedroso Meireles
Ana Maria Almeida Souza
Ana Paula Rodrigues Guimarães
Carla Mércia Darcier Lobato
Cezar Augusto Muniz Caldas
Debora Lucas Ribeiro Queiroz
Elenilson José Santos da Costa
Jorge Luiz Andrade Coelho
Luciana Brandão Carreira Del Nero
Marília de Fátima Silva Pinheiro
Otávio Augusto Gomes da Paz
Vania Cristina Ribeiro Brilhante
Yuji Magalhães Ikuta

MESTRE
MESTRE
MESTRE
DOUTOR
DOUTOR
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
MESTRE
DOUTOR
MESTRE
ESPECIALISTA
MESTRE
MESTRE
12º PERÍODO

CORPO DOCENTE SAÚDE COLETIVA E GESTÃO EM SAÚDE
NOMES
TITULAÇÃO
Dilma Costa de Oliveira Neves
MESTRE
Erika Maria Riebisch Figueiredo
MESTRE
Haroldo José de Matos
DOUTOR
Helena Andrade Zeferino Brígido
MESTRE
Myspah Chaves Amaral Uliana
ESPECIALISTA
Paulo Humberto Figueiredo
MESTRE
Ronaldo Costa Monteiro
MESTRE
Vânia Cristina Ribeiro Brilhante
MESTRE
CORPO DOCENTE ESTÁGIO RURAL
NOMES
Anete Umbelina Ferreira de Almeida Lins
Dilma Costa de Oliveira Neves
Haroldo José de Matos
Maria Arlete dos Reis Costa
Estágio Eletivo
NOMES

TITULAÇÃO
MESTRE
MESTRE
DOUTOR
MESTRE
TITULAÇÃO

Eliane Regine de Souza Fonseca

ESPECIALISTA

Atividades Complementares
NOMES

TITULAÇÃO

Milena Coelho Fernandes Caldato

DOUTOR
Trabalho de Curso - TC

NOMES
Dilma Costa de Oliveira Neves

TITULAÇÃO
MESTRE
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4.4 Ementas e conteúdo programático das disciplinas, incluindo os objetivos, conteúdos e
bibliografias básica e complementar de cada disciplina ou atividade ou eixo temático ou
problemas.
1° SEMESTRE
MÓDULO I - INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA
CARGA HORÁRIA: 80h
EMENTA
História do conhecimento médico e as Metodologias Ativas de EnsinoAprendizagem. Constituição da Sociedade (médico e sociedade; vocação Médica; políticas de
saúde). Introdução ao Estudo do corpo humano. Bioética e Ética profissional. Relação
médico-paciente. Razão ciência e fé. Aspectos psicológicos, sociais e ambientais nas
situações de saúde. Permeabilidade celular. Tecidos básicos. Planimetria. Políticas de
Educação Ambiental.
OBJETIVO GERAL
Iniciar o estudante de Medicina no conhecimento da profissão, abordando aspectos
históricos, epidemiológicos, culturais, biopsicossociais e éticos, com as novas metodologias
que serão desenvolvidas no modelo pedagógico do curso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Estudar as Metodologias Ativas de Aprendizagem, com ênfase na Aprendizagem
Baseada em Problemas;
 Iniciar o estudante nas técnicas de autoaprendizagem;
 Reconhecer a interdisciplinaridade como forma de entendimento do Homem e suas
relações com o meio ambiente em que vive;
 Identificar e compreender os Princípios e Diretrizes que regem o SUS;
 Reconhecer a importância da Ética nas relações médico-paciente e médico-sociedade;
 Identificar o médico como promotor e defensor dos direitos humanos;
 Identificar e compreender os principais indicadores de saúde;
 Identificar os aspectos psicológicos, sociais e ambientais envolvidos nas situações de
saúde;
 Identificar e caracterizar, histológica e anatomicamente, os principais ossos do corpo
humano;
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 Identificar a estrutura histológica dos principais tecidos básicos (epitelial, conjuntivo e
muscular);
 Conhecer a terminologia empregada na descrição dos principais planos e segmentos
corporais;
 Conhecer os mecanismos de homeostasia celular, com ênfase para estrutura e função
da membrana celular semipermeável;
 Conhecer os principais tipos de transporte entre compartimentos separados pela
membrana celular semipermeável (ativos, passivos e osmose).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
 Princípios e Diretrizes que regem o SUS;
 Políticas de Saúde;
 Hierarquização;
 Referência e Contra-referência;
 Importância da Ética nas relações médico-paciente e médico-sociedade;
 Vocação médica e Adaptação acadêmica;
 Correntes de Bioética e seus princípios;
 Conceitos de saúde e doença;
 Conceitos de Epidemiologia;
 Sistema de informação em saúde;
 Indicadores epidemiológicos;
 Histologia e anatomia dos principais ossos do corpo humano;
 Classificação e características dos principais ossos;
 Estrutura histológica dos principais tecidos básicos (epitelial,conjuntivo,muscular e
ósseo);
 Conceitos de Planimetria;
 Eixos e planos corporais;
 Membrana plasmática: constituintes e funções no transporte;
 Metodologia da pesquisa;
 Ética em Pesquisa.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
JUNQUEIRA, Luiz C.; CARNEIRO, José. Histologia básica: texto & atlas. 12. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
OVALLE, William K.; NETTER, Frank H.; NAHIRNEY, Patrick C. Netter bases da
histologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
RAMOS, Dalton, Luiz de Paula (Org.). Bioética: pessoas e vida. São Caetano do Sul:
Difusão, 2009.
ROSS, Michael H.; PAWLINA, Wojciech. Histologia: texto e atlas em correlação com
biologia celular e molecular. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
ROUQUAYROL, Maria Zélia (Org.); GURGEL, Marcelo (Org.). Epidemiologia & saúde. 7.
ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2014.
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 12 ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALBERTS, Bruce, et al. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria
epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

Zélia.

Introdução

à

EYNARD, Aldo R.; VALENTICH, Mirta A.; ROVASIO, Roberto A. Histologia e
embriologia humanas: bases celulares e moleculares. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
MARTINI, Frederic H.; TIMMONS, Michael J.; TALLITSCH, Robert B. Anatomia
humana. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
PAULSEN, F.(Coord.); WASCHKE, J.(Coord.). Sobotta atlas de anatomia. 23.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 3 v.
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2014.
VALERIUS, Klaus-Peter. Atlas de anatomia. São Paulo: Santos, 2011.
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1° SEMESTRE
MÓDULO II- IMPLICAÇÕES DO CRESCIMENTO E
DIFERENCIAÇÃO CELULAR
CARGA HORÁRIA: 128h
EMENTA:
Bases da hereditariedade. Padrões de herança. Gametogênese. Fertilização.
Clivagem e Nidação. Organização e Fisiologia Celular. Mecanismo de Diferenciação Celular.
Comunicação Celular. Ciclo Celular. Expressão Gênica. Metabolismo Celular. Tecidos
Básicos. Desenvolvimento Embrionário. Desregulados endócrinos e Oncogênese. Defeitos
Congênitos. Aspectos bioéticos na atenção ao paciente e à família. Alterações do crescimento
e diferenciação celular.
OBJETIVO GERAL:
Proporcionar ao aluno subsídios para que reconheça os princípios que permitem
entender o homem como um organismo multicelular complexo. Pretende, também, que se
compreenda como células e tecidos, com a mesma constituição genética, mas com
morfologia e funções distintas e específicas, respondem à influência de fatores diversos a que
estão submetidos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Explicar a organização estrutural e funcional da célula para manter seus processos vitais
por meio da produção e utilização de energia;
• Explicar como a informação genética organizada no núcleo da célula pode dar origem a
diferentes proteínas, por meio dos processos de transcrição e tradução;
• Explicar os mecanismos de regulação da expressão gênica envolvidos na diferenciação e
no crescimento celular;
• Relacionar o processo de diferenciação celular com a origem dos diferentes tipos
celulares, identificando e explicando como os fatores intrínsecos e extrínsecos estão
envolvidos nesse processo;
• Explicar os diferentes padrões de herança das informações genéticas e como eles
contribuem para a diversidade fenotípica dos seres humanos;
• Relacionar as alterações que ocorrem no ciclo celular com o crescimento neoplásico e as
cromossomopatias;
• Entender o mecanismo normal de fecundação e o desenvolvimento normal do embrião;
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• Explicar como a Biologia Molecular enseja novas técnicas e meios para o diagnóstico e
tratamento das doenças;
• Refletir sobre as reações emocionais apresentadas por familiares de indivíduos com
doenças genéticas e as repercussões das mesmas no tratamento e na vida desses indivíduos;
• Refletir sobre o apoio da família e da comunidade para os indivíduos portadores de
doenças genéticas, discutindo aspectos relacionados a acessibilidade à ética e à inclusão
social;
• Conceituar Moral, Ética e Bioética, emitindo seu próprio juízo de valor em relação à
relevância dessa discussão para a prática do profissional de saúde;
• Refletir criticamente sobre os conceitos de: vida, morte, pessoa normal ou anormal,
levando em conta as diferentes concepções religiosas, filosóficas, biológicas e seus próprios
valores;
• Refletir sobre as consequências da biotecnociência na prática médica nos dias atuais e o
impacto de sua aplicação no meio ambiente.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
•

A Célula e os Componentes celulares;

•

Núcleo celular e Informação genética: DNA/RNA;

•

Bases da hereditariedade; Padrões de herança: Genótipo/Fenótipo;

•

Cariótipo e Cromossomopatias Numéricas e Estruturais;

•

Transcrição, Tradução e Síntese Proteica;

•

Expressão gênica, Diferenciação tecidual e sistêmica.

•

Metabolismo Celular e Produção de energia;

•

Ciclo Celular;

•

Fases da Meiose e Mitose;

•

Gametogênese;

•

Fertilização, Clivagem e Nidação;

•

Crescimento inicial do embrião;

•

Distúrbios do crescimento e diferenciação celular: Displasias, Metaplasias;

•

Neoplasias Benignas e Malignas;

•

Comunicação Celular
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BAYNES, John; DOMINICZAK, Marek. Bioquímica médica. Rio de Janeiro: Elsevier,
2015.
BORGES-OSÓRIO, Maria Regina; ROBINSON, Wanyce Miriam. Genética humana. 3. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2013.
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia geral. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 6. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2014.
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 12 ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
VOGEL, Friedrich; MOTULSKY, A. G. Genética humana: problemas e abordagens. 3. ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALBERTS, Bruce, et al. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
GRIFFITHS, Anthony J.F., et. al. Introdução à genética. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006.
JORDE, Lynn B.; CAREY, John C.; BAMSHAD, Michael. Genética médica. 4. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010.
JUNQUEIRA, Luiz C.; CARNEIRO, José. Histologia básica: texto & atlas. 12. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2004.
ROSS, Michael H.; PAWLINA, Wojciech. Histologia: texto e atlas em correlação com
biologia celular e molecular. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
SADLER, T. W. (Thomas W.). Langman embriologia médica. 11. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2010.
SILBERNAGL, Stefan; DESPOPOULOS, Agamemnon. Fisiologia: texto e atlas. 7. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2009.
SNUSTAD, D. Peter; SIMMONS, Michael J. Fundamentos de genética. 4. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
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THOMPSON, James. Thompson & Thompson genética médica. 7. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.
VALERIUS, Klaus-Peter. Atlas de anatomia. São Paulo: Santos, 2011.
1° SEMESTRE
MÓDULO III- ATAQUE E DEFESA
CARGA HORÁRIA: 112H
EMENTA:
Homeostase e mecanismos de adaptação à agressão. Agentes estressores extracorporais. Interação parasita-hospedeiro. Mecanismo de transmissão da doença. Resposta
imune à infecção. Ciclo Biológico de Manutenção do Microorganismo. Repercussão sistêmica
frente à infecção. Reação orgânica à cirurgia. Cicatrização. Mecanismo de dor. Agentes
estressores intra e extra-corporais. Manutenção da homeostasia. Eixo hipotálamo-hipófise.
Resposta aos corticosteróides endógenos. Componentes e desenvolvimento do sistema imune.
Tecido linfático. Imunidade específica (humoral e celular). Mecanismos da inflamação. Bases
farmacológicas dos anti-inflamatórios. Imunidade inata e adaptativa.
OBJETIVO GERAL:
Identificar os fatores agressores físicos, biológicos, químicos e psicossociais e de que
maneira provocam resposta orgânica, bem adaptada ou não, no ser humano;
Entender os principais mecanismos de resposta imunológica envolvidos nos
processos de agressão ao organismo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar os principais órgãos, células e mediadores químicos participantes do
sistema imunológico;
 Descrever o desenvolvimento e amadurecimento do sistema imunológico, com ênfase
para as variações fisiológicas nas diversas faixas etárias;
 Identificar e descrever as barreiras naturais do organismo, com ênfase para os
mecanismos de imunidade inata;
 Identificar as situações de falha na resposta imunológica, com ênfase para os
processos de auto-imunidade, alergias e imunodeficiências;
 Caracterizar as respostas do organismo às agressões, com ênfase para os processos de
inflamação aguda, crônica e reparação tecidual;
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 Explicar os mecanismos e identificar componentes dos processos de resposta imune
celular e humoral;
 Descrever a biologia dos vírus, bactérias, fungos, parasitas e animais peçonhentos e os
mecanismos de resposta sistêmica e de imunidade específica contra esses agentes;
 Caracterizar os processos de febre e dor como respostas fisiológicas frente à agressões;
 Descrever o mecanismo de ação dos corticosteróides e principais fármacos
antimicrobianos.
 Identificar as principais formas de agressões psicossociais e seus efeitos no organismo,
com ênfase para a resposta neuro-endócrina-imune;
 Estabelecer formas de prevenção aos agentes agressores físicos, químicos, biológicos e
psicossociais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Componentes do Sistema Imunológico
 Principais Órgãos:
 Medula Óssea (hematopoiese); Timo, Baço, Linfonodos, Tecidos Linfáticos
Associados a Mucosas
 Principais Células: Linfócitos T e subtipos (T helper: Th1, Th2, Th3, Th17, T
reguladores; T citotóxico)); Linfócitos B; Células Apresentadoras de Antígenos
(Macrófagos, Células Dendríticas); Células NK; Neutrófilos; Basófilos; Mastócitos;
Eosinófilos
 Desenvolvimento do Sistema Imunológico: Características Etárias: Infância X Adulto
X Idoso; Maturação Celular: Processos de Seleção Clonal
 Resposta Imune:
 Imunidade Inata (Barreiras físicas, químicas e biológicas); Reconhecimento de
padrões antigênicos: PRR’s / “toll-like receptors”; Sistema Complemento
 Imunidade Adquirida: Apresentação do antígeno: MHC I e II, TCR
 Resposta imune a infecção: vírus, bactérias, fungos e parasitas
 Ciclo biológico dos microorganismos
 Biologia dos vírus: estrutura; ciclo
 Biologia dos parasitas (helmintos e protozoários): ciclo, hospedeiros, vetores,
Interação parasita-hospedeiro
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 Biologia das bactérias: tipos (cocos, bacilos, espiroquetas); gram positiva e gram
negativa
 Imunidade Celular: Linfócitos CD4 e CD8
 Imunidade Humoral: Características e funções das Imunoglobulinas: IgA, IgG, IgM,
IgE e IgD
 Mecanismos de Hipersensibilidade e Auto-Imunidade
 Falhas na resposta imune: Imunodeficiências Primárias e Secundárias
 Resposta orgânica frente a agressão
 Agentes agressores: Físicos, químicos, biológicos e psicológicos
 Mecanismos de dor/analgesia
 Resposta neuro-imune-endócina: Eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (Papel do cortisol;
Estresse / alostase)
 Mecanismos da Inflamação: Inflamação aguda e crônica

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e
molecular. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. 12. ed. Porto Alegre: McGrawHill, 2014.
MURPHY, Kenneth. Imunobiologia de Janeway. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 5. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2011.
TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 10. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BALESTIERI, Filomena Maria Perrella. Imunologia. São Paulo: Manole, 2006.
DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de fisiologia: aplicada às ciências médicas. 6. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
NEVES, David Pereira; FILIPIS, Thelma de. Parasitologia básica. 2. ed. São Paulo:
Atheneu, 2010.
PAULSEN, F.(Coord.); WASCHKE, J.(Coord.). Sobotta atlas de anatomia. 23.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 3 v.
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REY, Luís. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nos trópicos ocidentais.
4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 12 ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
HABILIDADES PROFISSIONAIS I
CARGA HORÁRIA: 120H
EMENTA
Habilidades Clínicas: Anamnese (identificação, queixa principal, HDA, ISDA, antecedentes
pessoais e familiares, e condições sócio-econômico-culturais). Biossegurança. Dados
antropométricos. Sinais vitais: peso, altura, pressão arterial, pulso. Exame físico geral.
Informática: Ambiente virtual Moodle. Site do Ministério da Saúde e da Fundação Nacional
de Saúde (FUNASA). Fórum de debate Hierarquização do SUS. Apresentação do site da
EBSCO. Apresentação do site da BVS – Biblioteca Virtual em Saúde, BIREME / LILACS /
SCIELO. Apresentação do site da PubMed. Introdução ao Sistema Windows. Microsoft Word
– Editoração de texto (Formatação de gráficos, tabelas, figuras, organogramas, cabeçalho e
rodapé). Microsoft Office: Word/ Power Point. Cadastro na Plataforma Lattes (CNPq), visita
ao site da CONEP e trabalhar a resolução 196/96 para aplicação de projetos ao CEP. Prática
no Microsoft Word (inserir sumário automático, trabalhar ferramentas para revisão de texto
como realce, alterações e comentários, elaborar apresentação, como número de slides,
disponibilização de texto, figuras, vídeos, trabalhar slide mestre, cabeçalho e rodapé).
Elaboração do relatório final do MISC e de projeto de Pesquisa. Habilidades humanísticas:
Acolhimento ao aluno nas habilidades humanísticas. Ser médico. Vocação médica.
Autocuidado, saúde mental e qualidade de vida. Humanização e Tecnologia. Relações
humanas e meio ambiente.
Habilidades Profissionais I:
- Habilidades Clínicas: 2 horas/aula
- Habilidades Humanísticas I: 2 horas/aula
- Habilidades de Informática I: 2 horas/aula

1. HABILIDADES CLÍNICAS:
1.1. OBJETIVOS:
Desenvolver habilidades que possibilitem ao estudante realizar uma anamnese
completa, o exame físico geral, noções de biossegurança e utilização dos equipamentos de
proteção individual. Utilizamos atividades inter-pares e com paciente simulado.
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1.2. CONTEÚDOS:
Anamnese: dados de identificação do paciente, queixa principal, HDA (história da doença
atual), antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida, condição socioeconômica e aspecto
psicossocial;
Aspectos de biossegurança e utilização dos EPIs (equipamentos de proteção individual);
Exame físico geral;
Sinais vitais (pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura e frequência respiratória);
Dados antropométricos básicos (peso, altura, IMC);

2. HABILIDADES HUMANÍSTICAS I
2.1 OBJETIVO GERAL
Proporcionar ao aluno o contato com as demandas humanísticas da Medicina no
contexto psicossocial do paciente e seus familiares. Identificar as próprias emoções (do
médico) no cuidado ao paciente e em situações conflitivas. A fim de contribuir para a
modificação do olhar do profissional médico, caracterizado por maior empatia e capacitação
de um trabalho em equipe multidisciplinar
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Acolher o aluno nas demandas do curso de Medicina.


Refletir sobre a escolha profissional (Vocação médica) e as características do perfil
profissiográfico da Medicina (importância da escuta ativa e da comunicação verbal e
não verbal) na relação médico – paciente – família – equipe de saúde.

 Discutir os preceitos do autocuidado com a saúde mental e a qualidade de vida no
contexto da graduação médica.
 Refletir sobre a influência da tecnologia nas relações humanas.
 Discutir os temas Medicina e Direitos Humanos voltados para formação e prática
médica.
2.3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 A arte médica: formação e as virtudes do médico.
 O humanismo médico: em busca de uma humanização sustentável.
 A vocação médica e o curso médico.
 O ensino da ética no curso de medicina.
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 Anamnese: Atividade prática no laboratório de habilidades profissionais.
 Medicina: o cuidado à pessoa nasce como profissão.
 Saúde mental: na academia e na profissão médica.
 Especialidades médicas e ciclo vital: Saúde do Homem e da Mulher
 Aspectos culturais da interação da Medicina com o paciente e a comunidade interracial
 Medicina e Direitos Humanos
3. HABILIDADES DE INFORMÁTICA:
3.1. OBJETIVOS:
Facilitar o uso, pelos alunos, dos recursos oferecidos pela biblioteca e meios
eletrônicos de transmissão de informação, capacitá-los para uma leitura crítica da informação
científica e na obtenção desta informação; trabalhar os conceitos e os conhecimentos de
epidemiologia básica e clínica e a crítica da relevância dos estudos; orientar os alunos na
utilização dos programas de elaboração de texto (Word) e de apresentações de aulas (Power
Point).

3.2. CONTEÚDOS:
 O Ambiente virtual MOODLE;
 Site do GOOGLE e busca ao Site do Ministério da Saúde (Diretrizes do SUS);
 Fórum de debate “Hierarquização do SUS” e Site da Fundação Nacional de Saúde;
 Site da EBSCO;
 Site da BVS – Biblioteca Virtual em Saúde, BIREME / LILACS / SCIELO;
 Site da PubMed, CONEP, Curriculum Lattes/CNPq;
 Introdução ao Sistema Windows;
 Microsoft Office: Word/ Power Point;
 Microsoft Word – Editoração de texto, gráficos, tabelas;
 Prática no Microsoft Word (ferramenta desenho, gráficos, etc.);
 Prática no Power Point.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates propedêutica médica. 11. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
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CARRIÓ, Francisco Borrel. Entrevista clínica: habilidades de comunicação para
profissionais de saúde. Porto Alegre: Artmed, 2012.
LAMBERT, Joan; COX, Joyce. Microsoft Word 2013 passo a passo. Porto Alegre: Bookman,
2014.
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
ROCCO, José Rodolfo. Semiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
SILVA, Rose Mary Ferreira Lisboa da. Tratado de semiologia médica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BALINT, Michael. O médico, seu paciente e a doença. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2005.
HARADA, Maria de Jesus C. S., et al. O erro humano e a segurança do paciente. São
Paulo: Atheneu, 2006.
LEITE, Álvaro Jorge Madeiro; CAPRARA, Andrea; COELHO FILHO, João Macêdo (Org.).
Habilidades de comunicação com pacientes e famílias. São Paulo: Sarvier, 2007.
PORTO, Celmo Celeno (Ed.). Exame clínico Porto & Porto. 7. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
PUCCINI, Rosana Fiorini; HILÁRIO, Maria Odete Esteves (Ed.). Semiologia da criança e
do adolescente. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
RIOS, Izabel Cristina; SCHRAIBER, Lilia Blima. Humanização e humanidades em
medicina: a formação médica na cultura contemporânea. São Paulo: UNESP, 2012.
SWARTZ, Mark H. Tratado de semiologia médica: história e exame clínico. 5. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2006.
TONELOTTO, Bruno F. F. (Org.). Manual de sinais e sintomas: para alunos do ciclo
básico. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 2009.
MÓDULO DE INTERAÇÃO EM SAÚDE NA COMUNIDADE I
CARGA HORÁRIA: 80H
EMENTA:
Conhecimento das Unidades de Saúde da Família. Equipes de SF. Distribuição dos
alunos por ACS e por microárea. Formulários básicos do SUS e SIAB pela equipe de saúde
da família e docentes. Atividade na UBS/USF. Estratégia Saúde da Família (Port. 648/GM):
Aspectos Históricos da Medicina de Família no mundo e no Brasil, Dinâmica Interpessoal na
ESF: Cadastramento de famílias, ESF: Metodologia de Territorialização das áreas e micro
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áreas e conhecimento de noções de Educação ambiental; Competências e atribuições dos
membros da ESF, ESF. Áreas prioritárias da Atenção primária em Saúde, UBS/USF: visita
domiciliar.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
 Conhecer as diretrizes da Atenção Primária da Saúde (APS) de acordo com a Política
Nacional de Atenção Básica (Portaria MS/GM nº 2.488 de 21 /10/2011).
 Conhecer a implantação da Estratégia de Saúde da Família (ESF), através de
levantamento de dados da população e o registro das informações no SIAB, da
delimitação da territorialização, e da composição e funções da equipe de saúde da
família (ESF);
 Entender a Saúde da Família como estratégia de mudança e de promoção à saúde.
 Conhecer a dinâmica do trabalho de uma equipe de saúde da família, assim como as
competências individuais de cada membro da equipe.
 Identificar e Conhecer as principais Ferramentas na prática da estratégia saúde da
família, observando a utilização e a importância do uso dessas ferramentas para
obtenção de resultados mais concretos que irão direcionar o planejamento de ações
especificas e gerais para a área de abrangência da USF.
 Conhecer os conceitos básicos da epidemiologia clínica na prática diária da estratégia
saúde da família e APS.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 As Diretrizes da Atenção Primária da Saúde (APS) de acordo com a Política Nacional
de Atenção Básica (Portaria MS/GM nº 2.488 de 21 /10/2011).
 A Estratégia de Saúde da Família (ESF), levantamento de dados da população e
registro das informações no SIAB, territorialização, composição e funções da equipe
de saúde da família (ESF)
 Promoção à saúde Prevenção de Doenças, Noções básicas de Educação Ambiental
relacionadas à prevenção de doenças; recuperação do paciente.
 Definição de Agravo, prevalência e incidência.
 Os conceitos básicos da epidemiologia clínica na prática diária da estratégia saúde da
família e APS.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Org.). Tratado de medicina de familia e
comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 V.
MCWHINNEY, Ian R.; FREEMAN, Thomas. Manual de medicina de família e
comunidade. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
RAMOS, Dalton Luiz de Paula (Org.). Bioética: pessoa e vida. São Caetano do Sul: Difusão,
2009.
ROUQUAYROL, Maria Zélia (Org.); GURGEL, Marcelo (Org.). Epidemiologia & saúde. 7.
ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2014.
SOUTH-PAUL, Jeannette E.; MATHENY, Samuel C.; LEWIS, Evelyn L. Current
diagnóstico e tratamento : medicina de família e comunidade. 2. ed. Porto Alegre: Artmed,
2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria
epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
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AYRES, Manuel. Elementos epidemiológicos e bioestatísticos. Belém: Vox, 2012.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Guia prático do agente comunitário de saúde. Brasília: Ministério da saúde, 2009.
260p. Disponível em: http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Instrutivo do Sistema de Informação da Atenção básica - SIAB. Brasília:
Ministério
da
saúde,
2011.
26p.
Disponível
em:
http://www.saude.mt.gov.br/upload/documento/165/instrutivo-do-siab-[165-040412-SESMT].pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Política nacional de atenção básica. 4. ed. Brasília: Ministério da saúde, 2007. 60p.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica_2006.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. SIAB: manual do sistema de
informação de atenção básica. Brasília: Ministério da saúde, 1998. 98p. Disponível em:
http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/manual_siab2000.pdf.
FRANCO, Laércio Joel (Org.); PASSOS, Afonso Dinis Costa (Org.). Fundamentos de
epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Manole, 2011.
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2014.
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ROSE, Geoffrey. Estratégias da medicina preventiva. Porto Alegre: Artmed, 2010.
2° SEMESTRE
MÓDULO IV- PELE E ANEXOS
CARGA HORÁRIA: 80H
EMENTA:
Estruturas da pele (epiderme, derme e hipoderme). Anexos da pele (aparelho pilosebáceo, glândulas sudoríparas, unhas). Funções da pele (imunológica, termoreguladora,
sensorial e de barreira). Lesões elementares. Divisão celular (reparação, cicatrização,
neoplasia). Melanogênese. Fotoproteção. Reação da pele a agentes físicos, biológicos e
químicos. Alterações celulares da oncogênese da pele.

OBJETIVO GERAL
Estudar a pele e seus anexos, identificando e caracterizando os agentes agressores
externos e internos, fatores condicionantes, mecanismos de ataque e defesa, alterações
estruturais, manifestações clínicas das doenças, suas implicações psicossociais e aspectos
epidemiológicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Descrever a anatomia e a histologia normais da pele e anexos;
 Descrever as funções da pele e anexos;
 Descrever os tipos e mecanismos de ação dos receptores sensoriais (mecanoreceptores,
termoreceptores, nociceptores);
 Descrever a melanogênese;
 Reconhecer as etapas de reparação tecidual;
 Compreender como a pele reage à agressão sofrida por diferentes agentes lesivos
externos e internos: agentes infecciosos, produtos químicos, doenças autoimunes,
agentes físicos e estresse;
 Descrever as lesões elementares da pele e sua importância clínica;
 Reconhecer lesões cutâneas como possíveis manifestações de doenças sistêmicas e
entender como isto ocorre;
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 Reconhecer a pele como órgão capaz de expressar emoções, refletir alterações
fisiológicas e psicossomáticas, além de servir como interface social e psicológica com
o meio ambiente;
 Reconhecer as alterações celulares da oncogênese nos tumores benignos e malignos da
pele;
 Descrever o mecanismo de fotoproteção.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Anatomia e Histologia normais da pele e anexos;
 Funções básicas da pele e de seus anexos;
 Tipos e mecanismos de ação dos receptores sensoriais (mecanoreceptores,
termoreceptores, nociceptores);
 Melanogênese;
 Substrato histopatológico das lesões de pele;
 Mecanismo de reparação tecidual;
 Imunopatologia da pele frente à agressão física;
 Reações cutâneas a agentes biológicos;
 Lesões elementares da pele e sua importância clínica;
 Lesões cutâneas como manifestações de doenças sistêmicas;
 Pele e relação neuroimunoendócrina;
 Noções de oncogênese;
 Fotoproteção.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AZULAY, David Rubem. Dermatologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
EYNARD, Aldo R.; VALENTICH, Mirta A.; ROVASIO, Roberto A. Histologia e
embriologia humanas: bases celulares e moleculares. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Atlas colorido de histologia. 6. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014.
HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
JUNQUEIRA, Luiz C.; CARNEIRO, José. Histologia básica: texto & atlas. 12. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
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TORTORA, Gerard J.; GRABOWSKI, Sandra Reynolds. Princípios de anatomia e
fisiologia. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AZULAY-ABULAFIA, Luna, et al. Atlas de dermatologia: da semiologia ao diagnóstico. 2.
ed Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
CURI, Rui; ARAÚJO FILHO, Joaquim Procópio de. Fisiologia básica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2009.
MARTINI, Frederic H.; TIMMONS, Michael J.; TALLITSCH, Robert B. Anatomia
humana. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
OVALLE, William K.; NETTER, Frank H.; NAHIRNEY, Patrick C. Netter bases da
histologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
RAMOS-E-SILVA, Marcia; CASTRO, Maria Cristina Ribeiro de. Fundamentos de
dermatologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 2 v.

MÓDULO V- SISTEMA NERVOSO
CARGA HORÁRIA: 144H
EMENTA:
Neurogênese. Citoarquitetura do Sistema Nervoso. Encéfalo. Pares cranianos.
Sistema Nervoso (Periférico. Autônomo e de Controle Visceral). Vascularização do Sistema
Nervoso e as Meninges. Líquido céfalo-raquidiano. Mielinização; Impulso nervoso. Sinapses.
Farmacologia do sistema nervoso. Neurotransmissores. Receptores. Nocicepção. Arco
reflexo. Sistema neuroendócrino. Ritmo circadiano. Sono e vigília. Motricidade (coordenação,
funções sensoriais, sensibilidade, equilíbrio); Malformações do Sistema Nervoso
OBJETIVO GERAL
Compreender como o organismo humano recebe, processa e responde aos diferentes
estímulos sensoriais por ele percebidos em sua relação com o mundo.
Compreender como o Sistema Nervoso atua na manutenção da homeostase.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Descrever o processo de formação e desenvolvimento das estruturas do Sistema
Nervoso;
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 Descrever as estruturas do Sistema Nervoso Central e Periférico;
 Descrever a vascularização do Sistema Nervoso;
 Caracterizar a unidade funcional do sistema nervoso e como ocorre a comunicação
intra e intercelular das células componentes do Sistema Nervoso Central e Periférico e
como esta assegura o processo de neurotransmissão;
 Localizar o Sistema Nervoso Autônomo (SNA) e compreender seu funcionamento;
 Descrever os processos de síntese, armazenamento, liberação e função dos
neurotransmissores;
 Descrever os fundamentos de neuroplasticidade relacionando os neurotransmissores
envolvidos e as áreas morfológicas;
 Descrever as estruturas que compõem os órgãos dos sentidos (visão, audição, olfação,
gustação e tato) e correlacionar as suas funções;
 Descrever as estruturas responsáveis pelo equilíbrio e entender o seu funcionamento;
 Descrever o ciclo sono / vigília;
 Compreender as funções proprioceptiva e sensorial;
 Compreender o arco e o ato reflexo;
 Descrever as vias de transmissão da dor (nocicepção);
 Caracterizar a função do líquido cefalorraquidiano, descrevendo sua composição e
como e onde é produzido.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Formação e desenvolvimento das estruturas do Sistema Nervoso;
 Vascularização do Sistema Nervoso;
 Funções proprioceptiva, sensorial e de motricidade;
 Comunicação intra e intercelular das células componentes do Sistema Nervoso Central
e Periférico;
 Processo de neurotransmissão;
 Síntese, armazenamento e liberação de neurotransmissores;
 Funcionamento do Sistema Nervoso Autônomo (SNA);
 Órgãos dos sentidos: visão, audição, gustação, tato, olfato;
 Fisiologia e estruturas responsáveis pelo equilíbrio;
 Produção e função do líquido cefalorraquidiano;
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 Ciclo sono e vigília;
 Nocicepção.
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MÓDULO VI- LOCOMOÇÃO
CARGA HORÁRIA: 96H
EMENTA:
Postura e da marcha no ser humano. Músculos. Estrutura morfológica, composição
bioquímica e inervação das fibras. Fisiologia da contração muscular. Formação e
desenvolvimento ósseo do ser humano. Fraturas ósseas. Anatomia, Fisiologia e Biomecânica
articular. Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho. Sistema músculoesquelético. Patofisiologia da dor. Medicina de reabilitação. Nutrição e atividade física.

OBJETIVO GERAL
Sistematizar conhecimentos essenciais sobre a estrutura e funcionamento normal do
sistema locomotor;
Compreender o sistema locomotor de forma integrada e cada um dos seus componentes:
ossos, músculos e articulações com relação à função, anatomia e biomecânica;
Sistematizar a avaliação do sistema locomotor, por meio de anamnese, exame físico e exames
complementares, capacitando o aluno a entender os mecanismos e conseqüências das
principais doenças.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Compreender como se dá a manutenção da postura e da marcha no ser humano, e
como os grupos musculares, suas relações ósseas, sua inervação e as articulações
participam dos movimentos;
 Compreender o desenvolvimento embrionário dos ossos e das células musculares
estriadas esqueléticas e identificar os diferentes tipos de fibras quanto à estrutura
morfológica, composição bioquímica e inervação;
 Compreender a fisiologia da contração muscular e suas alterações;
 Compreender os fatores envolvidos com o desenvolvimento ósseo, desde a infância até
a vida adulta, assim como os fatores envolvidos com a posterior perda progressiva de
massa óssea;
 Identificar tipos e mecanismos de fraturas ósseas;
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 Compreender o desenvolvimento da consolidação óssea natural e os fatores
determinantes da falha de consolidação;
 Descrever a anatomia, fisiologia e biomecânica articular, além das suas classificações
e diferentes características;
 Identificar os fatores ocupacionais que contribuem para o surgimento de Distúrbios
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT);
 Identificar as principais malformações osteomusculares e suas repercussões nos
movimentos;
 Compreender como a dor e a inflamação resultam de resposta fisiológica do
organismo à agressão ao aparelho neurolocomotor;
 Identificar as necessidades nutricionais requeridas nos diferentes graus de atividade
física, compreendendo o metabolismo muscular em repouso e no exercício.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Músculos e suas relações ósseas, inervação e as articulações participando dos
movimentos;
 Postura e marcha no ser humano (motricidade);
 Desenvolvimento embrionário das células osteomusculares;
 Tipos morfológicos de fibras musculares, composição bioquímica e inervação;
 Fisiologia da contração muscular;
 Alterações da contração muscular (tetania, fadiga e contratura);
 Composição e tipos de ossos;
 Osteogênese e osteólise;
 Tipos e mecanismos de fratura óssea;
 Consolidação óssea natural e os fatores determinantes da falha de consolidação;
 Anatomia, fisiologia e biomecânica articular;
 Fatores

ocupacionais

que

contribuem

para

o

surgimento

de

Distúrbios

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT);
 Dor e a inflamação ;
 Necessidades nutricionais requeridas nos diferentes graus de atividade física.
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HABILIDADES PROFISSIONAIS II
CARGA HORÁRIA: 120H
EMENTA:
Habilidades Clínicas: Anamnese. Lesões elementares da pele. Exame das Manchas.
Equilíbrio Marcha e Coordenação. Motricidade Voluntária e Provas Deficitárias.
Sensibilidade e Reflexos. Pares Cranianos. Coluna vertebral. Membros superiores e inferiores.
Informática: Portal CAPES/ Medicina Baseada em Evidências (M.B.E.); Biblioteca
Cochrane. Exercícios em BEM. Excel /Tabelas e Gráficos. Formatação de tabelas dinâmicas.
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Funções estatísticas. BIOESTAT. Banco de Dados. Habilidades Humanísticas II:
Humanização sustentável da Medicina. Relação médico-paciente em seus diferentes campos
de atuação (pessoas especiais, populações indígenas, urgência e emergência, cuidados
paliativos). Escutar o paciente (mapa conceitual). Erro médico (negligência, imprudência e
imperícia). Habilidades de más notícias.
Habilidades Profissionais II
- Habilidades Clínicas: 2 horas/aula
- Habilidades Humanísticas II: 2 horas/aula
- Habilidades de Informática II: 2 horas/aula

1. HABILIDADES CLÍNICAS
1.1 OBJETIVO
Desenvolver habilidade que possibilitem ao estudante realizar histórias clínicas e
exame físico dos sistemas pele e anexos, nervoso e locomotor, usando para isto atividades
inter-pares, manequins e pacientes simulados.

1.2 CONTEÚDOS
Anamnese geral com ênfase em Peles e Anexos
Lesões elementares da pele: características gerais
Anamnese geral com ênfase em Sistema Nervoso
Exame físico geral e especializado do Sistema Nervoso: equilíbrio estático e dinâmico,
coordenação motora, manobras deficitárias, força e tônus muscular, reflexos superficiais e
profundos
Anamnese com ênfase à semiologia do Sistema Locomotor
Exame físico da coluna vertebral
Exame físico dos membros superiores
Exame físico dos membros inferiores

2. HABILIDADES HUMANÍSTICAS II
2.1 OBJETIVO GERAL
Reconhecer as reações do paciente, dos familiares frente ao processo saúde doença.
Identificar as próprias emoções, do médico, no cuidado ao paciente e em situações conflitivas.
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A fim de contribuir para a modificação do olhar do profissional médico, caracterizado por
maior empatia e capacitação de um trabalho em equipe multidisciplinar.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Capacitar o aluno para habilidades básicas na 1a entrevista com o paciente – escuta do
paciente.
- Capacitar o aluno para praticar escuta ativa, empatizar e utilizar linguagem acessível no
aprimoramento da comunicação verbal e não verbal na relação com o paciente e suas
necessidades.
- Trabalhar a habilidade para dar más notícias.
- Discutir a Acessibilidade e Inclusão sócio-educacional na graduação médica.
- Discutir com os alunos a formação do médico voltada para população inter-racial.

2.3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 A quem interessa a relação médico-paciente?
 Relação médico-paciente: No contexto da graduação.
 Escuta clínica do paciente.
 Prática da escuta clínica.
 Erro médico: negligencia, imprudência e imperícia.
 Relação M-P com o paciente com necessidades especiais (Déficits sensoriais, Autista).
 Relação M-P nas populações indígenas.
 Relação M-P na urgência e emergência.
 Relação M-P com o paciente de cuidados paliativos.
 Lidando com a morte e o morrer: impacto na prática médica.
 Habilidades de dar más notícias.
 Relação Médico - Paciente com o paciente com necessidades especiais (Déficits
sensoriais, Autista).
 Relação Médico - Paciente nas populações indígenas.
3. HABILIDADE DE INFORMÁTICA
3.1. OBJETIVOS
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Capacitar o aluno na tabulação de dados no Microsoft Excel com ferramentas de
filtragem e uso de tabelas dinâmicas visando o tratamento estatístico descritivo (média,
mediana, moda, desvio padrão, etc); aprender a construir tabelas e gráficos a partir de um
banco de dados; utilizar a Biblioteca Cochrane como ferramenta para a Medicina Baseada em
Evidências aplicada em casos clínicos, subsidiando a sua conduta; aprender a na literatura
médica, revisões sistemáticas e artigos para a auxiliar na conduta profissional.

3.2. CONTEÚDOS
 Medicina Baseada em Evidências
 Biblioteca Cochrane;
 Gráficos e funções
 Excel – Filtragem de dados
 Excel – Banco de dados
 Microsoft Word
 Microsoft Power Point
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PORTO, Celmo Celeno (Ed.). Exame clínico Porto & Porto. 7. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
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MÓDULO DE INTERAÇÃO EM SAÚDE NA COMUNIDADE II
CARGA HORÁRIA: 80H
EMENTA:
Atividades na USF. Visitas domiciliares. Serviços de Referência em Dermatologia e
Saúde mental; Sistema de Informação do SUS, Principais indicadores de Saúde e
Epidemiologia Clínica.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
 Conhecer as políticas públicas de Saúde do Ministério da Saúde – Pacto pela Saúde através da Portaria 399/GM de 23/02/2006.
 Discutir práticas, valores e conhecimentos de todas as pessoas envolvidas no processo
de produção social da saúde, além da relação médico-paciente.
 Conhecer os Programas de Atenção Primária implantados em sua Unidade e seus
respectivos sistemas de informação.
 Identificar e reconhecer os problemas e agravos à saúde com maior prevalência e
incidência na área de abrangência da UBS/UMS/USF;
 Identificar os problemas ambientais com maior impacto sobre as condições de saúde
da população da área de abrangência da UBS/UMS/USF e promover ações de
educação ambiental focadas nestes problemas.
 Conhecer o Sistema de Informação do SUS, principais indicadores de saúde e
epidemiologia clínica.
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 Conhecer as doenças de notificação compulsória, prioritariamente Hepatite,
Hanseníase, Tuberculose, HIV/AIDS, Dengue, Leptospirose; fichas e fluxo de
acompanhamento, ações e protocolos da vigilância epidemiológica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Reconhecimento da ficha e do fluxo de notificação de doenças e protocolos da
vigilância epidemiológica na UBS, prioritariamente hepatite, TB, HIV-AIDS,
Hanseníase, Dengue, Leptospirose. Avaliando a incidência/prevalência.
 Desenvolvimento de busca ativa e levantamento das doenças de notificação
compulsória de acordo com as necessidades da Unidade.
 Identificar as parasitoses mais prevalentes na área de abrangência da UBS.
 Conhecer e avaliar o controle de vetores e roedores na região da UBS.
 Manutenção do vínculo com a família adotada em sua micro área de acordo com os
critérios apresentados pelo professor na etapa anterior.
 Identificar os principais problemas e agravos de saúde da comunidade;
 Organizar e realizar juntamente com o ACS orientação para a comunidade de acordo
com os problemas identificados.
 Elaborar e apresentar Relatório de atividades desenvolvidas no semestre (avaliação
Somativa)
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Koogan, 2014.
RAMOS, Dalton Luiz de Paula (Org.). Bioética: pessoa e vida. São Caetano do Sul: Difusão,
2009.
ROUQUAYROL, Maria Zélia (Org.); GURGEL, Marcelo (Org.). Epidemiologia & saúde. 7.
ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2014.

90

SOUTH-PAUL, Jeannette E.; MATHENY, Samuel C.; LEWIS, Evelyn L. Current
diagnóstico e tratamento : medicina de família e comunidade. 2. ed. Porto Alegre: Artmed,
2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria
epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

Zélia.

Introdução

à

AYRES, Manuel. Elementos epidemiológicos e bioestatísticos. Belém: Vox, 2012.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Diretrizes do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Brasília: Brasil.
Ministério
da
Saúde,
2009.
160p.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Guia prático do agente comunitário de saúde. Brasília: Ministério da saúde, 2009.
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3° SEMESTRE
MÓDULO VII - SISTEMA CARDIOVASCULAR
CARGA HORÁRIA: 112H
EMENTA:
Morfofisiologia, bioquímica, biofísica e embriologia do Sistema cardiovascular.
Formação e condução do impulso elétrico. O Controle neural do coração. O Miocárdio e a
contração cardíaca (o coração como bomba). Malformação congênita. Área cardíaca.
Circulação coronariana. O ciclo cardíaco. Vascularização periférica (artérias e veias).
Mecanismos de controle da pressão arterial (barorreceptores). Hipertensão, aterosclerose e
trombose venosa profunda. Farmacologia aplicada ao sistema cardiovascular. Relação
médico-paciente e adesão ao tratamento.

OBJETIVO GERAL
Descrever a estrutura e o funcionamento do sistema cardiovascular, compreendendo
sua importância na manutenção da homeostase, ressaltando as inter-relações deste sistema
com os demais sistemas orgânicos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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 Descrever a estrutura anatômica e funcional dos componentes do sistema
cardiovascular e correlacionar com os achados do exame físico, dos estudos de
imagem e dos métodos gráficos;
 Descrever o funcionamento do aparelho valvar;
 Descrever o mecanismo da sístole e da diástole e suas bases hemodinâmicas e neurohumorais;
 Descrever as fases do ciclo cardíaco e as propriedades do músculo cardíaco
(cronotropismo, inotropismo, dromotropismo, batmotropismo e lusitropismo);
 Relacionar a função elétrica do coração (potencial elétrico, impulso elétrico,
automaticidade e sistema de condução) com as diferentes fases do ciclo cardíaco;
 Correlacionar os diferentes mecanismos reguladores utilizados pelo sistema
cardiovascular para a manutenção da homeostase;
 Conhecer a origem e formação embriológica do coração e reconhecer a importância
das principais malformações congênitas no contexto das doenças cardiovasculares,
caracterizando-as

quanto

aos

aspectos

embriológicos

e

às

repercussões

hemodinâmicas;
 Descrever os mecanismos de controle da pressão arterial a curto e longo prazo;
 Descrever as implicações da Hipertensão Arterial Sistêmica sobre o sistema
cardiovascular;
 Citar as doenças arteriais mais frequentes (aterosclerose e tromboembolismo) e as
complicações;
 Descrever a estrutura e função do endotélio;
 Explicar o mecanismo de retorno sanguíneo e linfático;
 Citar as principais alterações que interferem no retorno venoso;
 Conhecer as indicações dos principais exames complementares utilizados no
diagnóstico e acompanhamento das doenças cardiovasculares mais prevalentes;
 Identificar os mecanismos de ação dos cardiotônicos, fármacos vasoativos e antihipertensivos (inclusive diuréticos);
 Identificar os principais fatores de risco das doenças do sistema cardiovascular;
 Identificar os fatores que interferem na adesão do paciente ao tratamento
farmacológico e não farmacológico das doenças cardiovasculares;
 Reconhecer a importância das doenças cardiovasculares como problema de Saúde
Pública e seu impacto na morbimortalidade populacional.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Estrutura anatômica e histológica do sistema cardiovascular: coração, vasos
sanguíneos e vasos linfáticos;
 Músculo cardíaco, músculo liso e seus mecanismos de contração e relaxamento;
 Embriologia do sistema cardiovascular, septação e aparelho valvar e principais
malformações congênitas cardiovasculares;
 Função elétrica do coração, potencial elétrico, automotricidade e sistema de condução;
 O eletrocardiograma e a atividade elétrica do coração;
 O ciclo cardíaco, curvas de pressão-volume, frequência cardíaca e a modulação
autonômica;
 Conceito de pré-carga, pós-carga, débito cardíaco e fração de ejeção e suas variações
em diferentes situações fisiológicas;
 Vasos sanguíneos, Lei de Starling, a troca de matéria nos capilares, fluxo sanguíneo e
circulação coronariana;
 Pressão sanguínea, alterações do volume sanguíneo, da resistência periférica,
 Hipertensão arterial sistêmica, medidas preventivas, aterosclerose e arteriosclerose;
 Sistema linfático;
 Retorno venoso, trombose venosa profunda e edema;
 Insuficiência cardíaca, hipertrofia ventricular e farmacologia cardiovascular;
 Mecanismos homeostáticos do sistema cardiovascular;
 Mecanismo de ação dos bloqueadores do receptor beta-adrenérgico, bloqueadores do
canal de cálcio, inibidores da enzima conversora da angiotensina, bloqueadores do
receptor de angiotensina II e digitálicos.
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MÓDULO VIII: SISTEMA RESPIRATÓRIO
CARGA HORÁRIA: 96H
EMENTA:
Morfofisiologia, bioquímica, biofísica e embriologia do Sistema Respiratório.
Mecânica da voz e aparelho fonoarticular. Leis dos gases. Ventilação. Troca e transporte de
gases. Curva de dissociação oxigênio-hemoglobina. Relação ventilação-perfusão. Regulação
da ventilação. Mecanismos de defesa das vias aéreas superior e inferior. Equilíbrio e
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distúrbios do equilíbrio ácido-base. Tabagismo, poluição ambiental, doenças obstrutivas e
restritivas. Farmacologia aplicada ao sistema respiratório.

OBJETIVO GERAL
Descrever a estrutura e o funcionamento do sistema respiratório compreendendo sua
importância na manutenção da homeostase interna e ressaltando as interrelações do sistema
respiratório com os demais sistemas orgânicos e com o meio ambiente;
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar as estruturas anatômicas que compõem o sistema respiratório,
correlacionando-as com os achados dos exames físico e radiológico;
 Descrever a estrutura histológica do sistema respiratório, correlacionando-a com os
mecanismos de trocas gasosas e de defesa local;
 Descrever os mecanismos envolvidos na mecânica ventilatória, volumes, capacidade e
complacência pulmonar e os fatores condicionantes de suas alterações;
 Caracterizar os processos de difusão dos gases (O2 e CO2) através da membrana
alvéolo-capilar e do transporte desses gases, correlacionando-os com a curva de
dissociação oxigênio-hemoglobina;
 Descrever a relação ventilação-perfusão, reconhecendo os fatores que alteram a
mesma;
 Descrever os mecanismos químicos e os reflexos neuroendócrinos envolvidos no
controle da respiração;
 Descrever as alterações que ocorrem na relação ventilação-perfusão frente à situações
de adaptação orgânica (p.ex. altitude, mergulho, vôo, gravidez, exercício, etc);
 Descrever os processos fisiológicos que compõem a mecânica da voz, bem como as
estruturas anatômicas envolvidas;
 Compreender a origem embrionária dos órgãos e tecidos e as repercussões clínicas das
malformações congênitas do sistema respiratório;
 Caracterizar os mecanismos de ação e a farmacocinética dos diversos grupos de
broncodilatadores, antiinflamatórios hormonais inalatórios e antitussígenos;
 Descrever as manifestações clínicas das doenças respiratórias (tosse, chiado, dispnéia,
expectoração, dor torácica, cianose e hemoptise), correlacionando-as com as
alterações morfofuncionais que as condicionam;
 Descrever as implicações do tabagismo sobre o sistema respiratório;
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 Reconhecer as situações e dificuldades que envolvem transformação de atitudes e
hábitos, como o de deixar de fumar e o papel que a equipe de saúde deve exercer no
sentido de influenciá-lo a tomar essa decisão;
 Caracterizar o impacto do ambiente na determinação das doenças do sistema
respiratório: poluição ambiental e atividades profissionais;
 Identificar as doenças respiratórias de maior prevalência nas diferentes faixas etárias e
sua morbimortalidade;
 Identificar e analisar os fatores que interferem na adesão do paciente ao tratamento das
doenças respiratórias: relação médico-paciente, aceitação e evolução da doença,
vivência da morte.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Estrutura anatômica e histológica do sistema respiratório: vias aéreas, pulmões, sacos
pleurais e músculo respiratórios;
 Lei dos gases (Dalton, Boyle, LaPlace e Henry) e as propriedades elásticas do alvéolo
pulmonar;
 Mecânica ventilatória, volume, capacidades respiratórias e as variações de pressão
torácica e intrapleural;
 Difusão, solubilidade e mecanismos de trocas e transporte de gases;
 Mecanismos de defesa, resposta imune (inata e adquirida), mecanismo de secreção de
muco e sistema mucociliar;
 Curva de dissociação oxigênio-hemoglobina e os fatores que determinam sua
alteração;
 Relação ventilação-perfusão e a suas alterações;
 Controle da respiração, químioreceptores periféricos e centrais, barorreceptores e
estruturas neurais;
 O exame do sistema respiratório – ausculta e espirometria.
 Manifestações

clínicas

das

doenças

respiratórias

(tosse,

chiado,

dispnéia,

expectoração, dor torácica, cianose e hemoptise);
 Implicações do tabagismo no sistema respiratório;
 Impacto da poluição ambiental e das atividades profissionais no sistema respiratório;
 Mecanismos de ação de broncodilatadores, corticóides, mucolíticos, anti-tussígenos e
expectorantes;
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MÓDULO IX: SISTEMA URINÁRIO
CARGA HORÁRIA: 112H
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EMENTA:
Morfofisiologia, bioquímica, biofísica e embriologia do Sistema Urinário. Funções
dos rins. Filtração. Reabsorção. Secreção. Excreção. Micção. Controle da pressão arterial
sistêmica. Homeostasia hídrica e eletrolítica. Equilíbrio da água. Equilíbrio do sódio e do
líquido extracelular. Equilíbrio do potássio. Mecanismos comportamentais do equilíbrio de sal
e água. Controle integrado do volume e da osmolaridade. Equilíbrio ácido-base. Infecção e
insuficiência renal. Farmacologia aplicada ao sistema urinário.

OBJETIVO GERAL
Descrever a estrutura e o funcionamento do Sistema Urinário, compreendendo sua
importância na manutenção da homeostase interna e ressaltando o modo como esta pode ser
influenciada por fatores externos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar as estruturas anatômicas e histológicas do sistema urinário;
 Correlacionar o desenvolvimento embrionário do aparelho urinário com as
repercussões clínicas das principais malformações congênitas deste sistema;
 Correlacionar os estudos de imagem com a topografia renal e demais órgãos do
sistema urinário, assim como dos órgãos adjacentes;
 Descrever os mecanismos de formação e eliminação da urina, correlacionando-os com
as diversas estruturas morfológicas que participam destes processos (rins, ureteres,
bexiga e uretra);
 Descrever os mecanismos de filtração glomerular e de absorção e secreção tubular;
 Descrever a inervação do sistema urinário e seu papel no controle da micção;
 Identificar os mecanismos renais envolvidos na manutenção do equilíbrio
hidroeletrolítico e acidobásico;
 Identificar a inter-relação dos Sistemas Urinário e Endócrino, através do estudo dos
mecanismos renais de produção, ativação, metabolização e excreção de hormônios;
 Descrever o metabolismo das proteínas e a importância do sistema urinário na
eliminação de escórias nitrogenadas;
 Descrever o mecanismo renal de metabolização e eliminação de substâncias
endógenas e exógenas;
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 Descrever os mecanismos renais de controle da pressão arterial e os efeitos destes
sobre o rim, reconhecendo, ainda, a importância do controle da pressão arterial na
prevenção das doenças renais;
 Identificar as principais causas de redução da função renal;
 Descrever os mecanismos de ação dos diuréticos e suas classes;
 Identificar os principais fatores de risco para as infecções do trato urinário;
 Identificar os exames complementares utilizados para avaliar a função renal.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Anatomia e histologia do sistema urinário, rins, ureteres, bexiga urinária e uretra;
 Estruturas do aparelho gênito-urinário;
 Mecanismo de formação da urina, filtração, reabsorção, secreção, excreção e micção;
 Compartimentos do organismo, osmolaridade, pressão osmótica e movimentação de
fluidos;
 Inervação e controle neural da micção;
 Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-base;
 Imagiologia do sistema urinário;
 Inter-relação dos sistemas urinário e endócrino;
 Avaliação laboratorial da função renal;
 Mecanismo renal de metabolização e eliminação de substâncias;
 Mecanismos renais de controle da pressão arterial;
 Farmacologia aplicada ao sistema urinária – antibiótico e diurético.
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HABILIDADES PROFISSIONAIS III
CARGA HORÁRIA: 120H
EMENTA:
Habilidades Clínicas: Anamnese. Exame físico geral. Pulsos arteriais e venosos.
Exame físico precórdio/ictus. Ausculta cardíaca normal. Ausculta cardíaca normal e
patológica. ECG. Inspeção, palpação e percussão do tórax. Ausculta torácica normal.
Ausculta torácica normal e patológica. Radiologia Torácica. Síndromes Respiratórias (Exame
Físico Respiratório/Radiologia). Inspeção, palpação e percussão renal. Exame de urina EAS e
urocultura. Exames laboratoriais da função renal (uréia, creatinina e clearance de creatinina).
Exames de imagem para o sistema urinário. Cateterismo vesical. Laboratório
Multidiscipinar: Segurança no laboratório e procedimentos operacionais. Identificação
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bioquímica dos carboidratos, proteínas e lipídios e

aplicação no metabolismo e

farmacológica. Técnica de espectrofotometria de absorção molecular em dosagens
biomoléculas na Clínica médica. Metabolismo bioquímico da glicose in vitro. Gavagem em
camundongos. Estudo da dependência do fármaco. Vias de administração. Nocicepção.
Aspectos bioquímicos, hormonais e farmacológicos da obesidade; Processo inflamatório.
Hepatoxidade em animais. Dosagem de bilirrubina, TGP, TGO. Bioquímica da intoxicação do
chumbo. Interferentes na formação da hemoglobina. Função renal. Dosagem de uréia e
creatinina.
Habilidades Profissionais MD3 (3ª etapa)
- Habilidades Clínicas: 4 horas/aula
- Laboratório Multidisciplinar: 2 horas/aula

HABILIDADES CLÍNICAS
1.1. OBJETIVOS
Desenvolver habilidade que possibilitem ao estudante realizar anamnese e exame
físico voltados para a semiologia dos os sistemas cardiovascular, respiratório e urinário, e a
interpretação de exames complementares iniciais correlacionados com estes sistemas, com
ênfase no exame normal.

1.2. CONTEÚDOS
 Anamnese e exame físico geral com ênfase nos sistemas cardiovascular, respiratório e
urinário;
 Exame físico dos pulsos arteriais e pulso venoso jugular;
 Inspeção e palpação do precordio;
 Ausculta cardíaca normal ;
 Ausculta cardíaca patológica (sopros sistólicos e diastólicos, 3ª e 4ª bulhas);
 Eletrocardiograma (realização e interpretação do exame);
 Inspeção, palpação e percussão do tórax;
 Ausculta pulmonar fisiológica e patológica;
 Noções de radiologia torácica (radiografia simples de tórax);
 Exame físico do abdômen (inspeção, palpação, percussão e ausculta) com ênfase no
aparelho urinário;
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 Indicação e interpretação de exames laboratoriais correlacionados com o sistema
urinário (EAS normal, Urocultura, Uréia, Creatinina, Clearance de Creatinina e Taxa
de Filtração Glomerular);

2. LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR
2.1 OBJETIVOS
Introduzir o aluno no ambiente de um laboratório que utiliza animais, trabalhando
técnicas básicas de manuseio em pequenos animais, chamando a atenção para as questões
éticas e os cuidados de biossegurança; desenvolver habilidade em laboratório multidisciplinar
através de experimentos que visam correlacionar a Bioquímica e a Farmacologia com a
Fisiologia e a Fisiopatologia e a prática clínica;

2.2. CONTEÚDOS
 Segurança no laboratório e procedimentos operacionais;
 Técnica de gavagem em camundongos;
 Preparação de soluções aplicadas às ciências biomédicas;
 Efeito do ph e tampões no sistema biológico;
 Metabolismo bioquímico da glicose ;
 Uruanálise;
 A influência das vias de administração da ação dos fármacos;
 Farmacocinética: biotranformação;
 Ação dos antiinflamatórios na dor e no edema;
 Ação farmacológicas dos diuréticos.
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MÓDULO DE INTERAÇÃO EM SAÚDE NA COMUNIDADE III
CARGA HORÁRIA: 80H
EMENTA:
Atividades na USF/Visitas domiciliares. Programas de Atenção Primária (Atenção à
Saúde do Idoso. Doenças Transmissíveis: TB e HA. Programa HIPERDIA (Diabetes e
Hipertensão). Políticas de Atenção aos pacientes de doenças Mentais. Sistema de Vigilância
Nutricional. Política de Atenção à Saúde do Homem).
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
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 Planejar e desenvolver as atividades de intervenção na comunidade propostas nas
etapas anteriores; através de identificação de problemas potenciais, discussão e
propostas de solução para os mesmos em sua micro-área.
 Identificar e reconhecer o programa de Atenção Integral aos Portadores de Hipertensão
Arterial e Diabetes Mellitus (HIPERDIA). Fichas de cadastro e acompanhamento,
fluxo de controle realizado pela equipe.
 Conhecer as doenças do Programa HIPERDIA (Hipertensão e Diabetes) e suas
repercussões, além da identificação de fatores de risco, complicações, necessidade de
reabilitação e acompanhamento multiprofissional.
 Conhecer as ações de saúde mantal do Ministério da Saúde e da pessoa com
deficiência.
 Avaliação e reconhecimento dos Programas da Atenção Primária. Desafios
encontrados na implantação e manutenção dos Programas dentro da UBS/UMS/USF.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Identificar os critérios de diagnóstico de hipertensão e diabetes utilizados pela
Unidade de Saúde e os preconizados por diversas instâncias.
 Reconhecer a ficha de HIPERDIA, analisar os dados do SIAB referentes a hipertensos
e diabéticos mapeando adesão e cadastramento no sistema.
 Identificar e relacionar as complicações agudas e crônicas da hipertensão e diabete.
 Descrever as formas de encaminhamento de hipertensos e diabéticos que apresentem
complicações crônicas ou agudas (sistema de Referência)
 Avaliar as ações desenvolvidas pela UBS na Prevenção das complicações agudas e
crônicas de Hipertensão Arterial e Diabete Mellitus e na Promoção da saúde reduzindo
os impactos na qualidade de vida do usuário e no controle.
 Desenvolver trabalho em equipe e espírito de liderança.
 Apresentar propostas de solução para os principais problemas identificados;
 Realizar capacitação para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) sobre temas de
Atenção primária, de acordo com os principais programas do MS.
 Acompanhar as famílias adotadas e realizar atividades com grupos prioritários de
acordo com as diretrizes dos programas do MS;
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 Definir um problema prioritário e elaborar um projeto de pesquisa ou de intervenção
na comunidade, obedecendo as Normas Técnicas contidas no Roteiro para Elaboração
de Trabalhos Científicos.
 Atenção à saúde do paciente deficiente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 V.
MCWHINNEY, Ian R.; FREEMAN, Thomas. Manual de medicina de família e
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em:
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde. Política nacional de promoção da saúde. Brasília:
Ministério
da
saúde,
2006.
60p.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Coordenação de Apoio à Gestão
Descentralizada. Diretrizes operacionais para os pactos pela vida, em defesa do SUS e de
gestão.
Brasília:
Ministério
da
saúde,
2006.
75p.
Disponível
em:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/06_0257_M.pdf.
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4° SEMESTRE
MÓDULO X: SISTEMA ENDOCRINOLÓGICO
CARGA HORÁRIA: 128H
EMENTA:
Síntese hormonal; comunicação celular e as ações autócrina, parácrina, intrácrina e
endócrina; Interação hormônio-receptor; Mecanismos de ação hormonal. A homeostase e o
papel do eixo hipotálamo hipófise; Influência hormonal nos ciclos da vida; Hormônios
pancreáticos: insulina glucagon, incretinas; Metabolismo do cálcio; Tireóide e seus
hormônios; Metabolismo do cálcio e fósforo; Eixo gonadotrófico (FSH / LH/ Prolactina);
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Fertilidade

e

Ciclo

menstrual.

Eixo

corticotrófico;

Adrenal;

Glicocorticóides;

Mineralocorticoides; Catecolaminas; Hormônio anti-diurético, Ocitocina. Endocrinopatias e
Políticas de Saúde.

OBJETIVO GERAL
Identificar o papel fundamental do Sistema Endocrinológico como parte importante
na regulação da homeostase corporal;
Descrever os mecanismos de ação hormonal, identificando os agonistas e antagonistas
hormonais.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Descrever os processos e fatores relacionados à biossíntese de hormônios, mecanismos
de ação molecular e aos tipos de receptores envolvidos;
 Descrever as conexões morfológicas entre hipotálamo e hipófise e o significado
funcional de cada conexão;
 Descrever a síntese, processamento, armazenamento e secreção dos hormônios da
hipófise;
 Correlacionar a origem embrionária de cada glândula às características ultraestruturais e à organização das células glandulares endócrinas com os diferentes tipos
de hormônios por elas produzidos;
 Descrever os efeitos fisiológicos e farmacológicos dos glicocorticóides e
mineralocorticóides;
 Identificar os mecanismos bioquímicos e moleculares envolvidos na manutenção e no
restabelecimento da homeostase, frente a situações agressoras;
 Descrever e identificar a estrutura morfológica de cada glândula endócrina, suas
alterações patológicas macro e microscópicas e as relações das glândulas com as
estruturas subjacentes;
 Descrever as vias metabólicas dos carboidratos;
 Correlacionar o metabolismo ósseo com o papel dos hormônios;
 Verificar a freqüência das doenças metabólicas e hormonais e seu impacto no perfil de
morbi-mortalidade no Brasil, analisando como os serviços de Atenção à Saúde se
organizam para que o SUS atenda às necessidades de saúde da população;
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 Descrever o papel dos hormônios nas diferentes fases da vida, bem como as
variabilidades fisiológicas de sua concentração plasmática.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Biossíntese de hormônios;
 Mecanismos da ação hormonal;
 Tipos de receptores;
 Eixo hipotálamo-hipófise;
 Hormônios hipofisários;
 Embriologia das glândulas endócrinas;
 Mecanismos neuroendócrinos de adaptação à agressão;
 Anatomia e histologia das glândulas endócrinas: (Hipófise, Tireóide, Paratireóide,
Adrenal, Ovários/testículos, Pâncreas, Tecido adiposo, Células endócrinas do aparelho
digestivo);
 Metabolismo glicídio;
 Metabolismo cálcio/fósforo;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
EYNARD, Aldo R.; VALENTICH, Mirla A.; ROVASIO, Roberto A. Histologia e
embriologia humanas: bases celulares e moleculares. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F.; AGUR, Anne M. R. Anatomia orientada para a
clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
ROSS, Michael H.; PAWLINA, Wojciech. Histologia: texto e atlas em correlação com
biologia celular e molecular. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
VILAR, Lúcio (Ed.). Endocrinologia clínica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GARDNER, David G.; SHOBACK, Dolores. Endocrinologia básica e clínica de
Grennspan. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.
GUEDES, Erika Paniago; MOREIRA, Rodrigo Oliveira; BENCHIMOL, Alexander Koglin.
Endocrinologia. Rio de Janeiro: Rubio, 2006.
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KRONENBERG, Henry M. et al. Williams tratado de endocrinologia. 11. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010.
MARTINI, Frederic H.; TIMMONS, Michael J.; TALLITSCH, Robert B. Anatomia
humana. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
MOLINA, Patricia E. Fisiologia endócrina. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.
SAAD, Mário J. A.; MACIEL, Rui M. B.; MENDONÇA, Berenice B. Endocrinologia. São
Paulo: Atheneu, 2007.
SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 5. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2011.
STANDRING, Susan (Ed.). Gray's anatomia: a base anatômica da prática clínica. 40. ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
VALERIUS, Klaus-Peter. Atlas de anatomia. São Paulo: Santos, 2011.
WAJCHENBERG, Bernado Léo; BETTI, Roberto Tadeu Barcelos; LERARIO, Antonio
Carlos. Tratado de endocrinologia clínica. 2. ed. São Paulo: AC Farmacêutica, 2014.
MÓDULO XI: SISTEMA DIGESTÓRIO
CARGA HORÁRIA: 112H
EMENTA:
Mecanismos de fome e saciedade; Fontes alimentares. Absorção. Motilidade,
Mastigação. Deglutição; Anabolismo e catabolismo. Digestão/Absorção. Epitélio de
revestimento

e

glandular

do

sistema

digestório.

Especificidades

anatômicas

(microvilosidades). Digestão: papel do pâncreas; Defecação. Metabolismo hepático; O Álcool
e sua influência hepática; Farmacocinética e farmacodinâmica do sistema digestório.
Enteroparasitoses (epidemiologia regional, fatores ambientais, políticas de Saúde preventivas
e curativas relacionadas)

OBJETIVO GERAL
 Conhecer a importância do Sistema Digestório no equilíbrio e manutenção das funções
vitais do corpo humano;
 Conhecer a anatomia e fisiologia do Sistema Digestório, relacionando com as suas
principais disfunções.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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 Descrever o desenvolvimento embriológico do Sistema Digestório;
 Identificar e descrever as estruturas anatômicas dos diferentes órgãos do Sistema
Digestório, correlacionando-as com a anatomia das demais estruturas abdominais;
 Caracterizar a importância da irrigação arterial e das drenagens venosa e linfática das
diferentes estruturas do Sistema Digestório;
 Descrever a estrutura histológica dos diferentes segmentos do sistema Digestório;
 Correlacionar as características morfológicas dos epitélios de revestimento e glandular
dos diferentes segmentos do Sistema Digestório, com as funções de absorção,
secreção, digestão e proteção;
 Caracterizar os mecanismos que controlam a motilidade gastrointestinal e que
permitem a progressão do conteúdo alimentar, nos diferentes segmentos do Sistema
Digestório, até sua eliminação;
 Identificar as diferentes fontes alimentares (carboidratos, lipídios, proteínas,
oligoelementos e fibras), seu papel nutricional e valor calórico;
 Conceituar dieta balanceada;
 Descrever os mecanismos fisiológicos envolvidos no controle da fome e saciedade;
 Descrever o processo de digestão dos carboidratos, proteínas e lipídios, identificando
as diferentes secreções envolvidas, suas funções e a regulação da sua produção;
 Descrever as rotas do metabolismo hepático (gliconeogênese, via das pentoses,
formação de corpos cetônicos, colesterol, sais biliares e hormônios);
 Conhecer a importância do Sistema Digestório como via de absorção, metabolismo e
eliminação de fármacos;
 Descrever o metabolismo do álcool;
 Estabelecer as relações entre os estados emocionais e o funcionamento do Sistema
Digestório;


Identificar as principais parasitoses intestinais e extra-intestinais e sua importância
como problema de Saúde Pública; especialmente relacionadas às políticas ambientais
de prevenção;

 Descrever o mecanismo de ação dos principais grupos de fármacos mais usados na
terapêutica de afecções do Sistema Digestório.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
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 Embriologia dos órgãos do Sistema Digestório;
 Anatomia e histologia e fisiologia dos órgãos do Sistema Digestório;
 Vascularização dos órgãos do Sistema Digestório;
 Dieta balanceada e Fontes alimentares;
 Mecanismos de controle da fome e saciedade;
 Digestão de carboidratos, proteínas e lipídios;
 Metabolismo hepático;
 Metabolização de fármacos pelo Sistema Digestório;
 Metabolismo do álcool;
 Parasitoses intestinais e extra-intestinais;
 Atuação de medicamentos no Sistema Digestório.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia geral. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
CURI, Rui; ARAÚJO FILHO, Joaquim Procópio de. Fisiologia básica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2009.
HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
JUNQUEIRA, Luiz C.; CARNEIRO, José. Histologia básica: texto & atlas. 12. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F.; AGUR, Anne M. R. Anatomia orientada para a
clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 12 ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARRET, Kim E. Fisiologia gastrointestinal. 2. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2015.
321p.
COELHO, Júlio Cezar Uili. Aparelho digestivo: clínica e cirurgia. 4. ed. São Paulo:
Atheneu, 2012. 2. v.
COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
DANI, Renato. Gastroenterologia essencial. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
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KOEPPEN, Bruce M. (Ed.). Berne & Levy Fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
STANDRING, Susan (Ed.). Gray's anatomia: a base anatômica da prática clínica. 40. ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
VALERIUS, Klaus-Peter. Atlas de anatomia. São Paulo: Santos, 2011.
MÓDULO XII: SISTEMA HEMATOLÓGICO
CARGA HORÁRIA: 80H
EMENTA:
Hematogênese; megacariocitose. plaquetas. Fatores da Coagulação; Eritropoiese e
sua função sistêmica; Hemoglobinas e Transporte de oxigênio. Leucopoiese e o papel na
defesa; Epidemiologia regional e Fatores étnico-raciais das Doenças hematológicas; Políticas
de Saúde preventivas e curativas relacionadas). Mecanismo de coagulação. Aspectos
morfofisiológicos da leucopoiese e linfopoiese. Interpretação clínica do hemograma.

OBJETIVO GERAL
Compreender a origem, produção, composição, funções e utilização terapêutica do
sangue.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Descrever o processo da hematopoiese, caracterizando, do ponto de vista morfofuncional, as linhagens eritrocítica, granulocítica e megacariocítica;
 Caracterizar o eritrócito em relação aos seus constituintes básicos, com ênfase na sua
função de carreador de O2, controle do pH sanguíneo, assim como no metabolismo
energético, correlacionando-os ao seu período de sobrevivência e verificando como
alguns tipos de anemia interferem nesse processo;
 Reconhecer os sintomas e sinais que caracterizam um estado anêmico e os principais
mecanismos compensatórios desenvolvidos pelo organismo;
 Identificar a prevalência da anemia ferropriva, caracterizando os fatores que atuam em
sua gênese, incluindo os determinantes sociais;
 Descrever a síntese das cadeias globínicas normais nos períodos embrionário, fetal,
pós-nascimento e adulto;
 Identificar as alterações genéticas e os mecanismos fisiopatológicos envolvidos nas
principais anemias hemolíticas hereditárias;
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 Descrever a estrutura do endotélio vascular e as substâncias por ele secretadas,
relacionando-as com o processo de adesão, agregação plaquetária e coagulação
sangüínea;
 Descrever o mecanismo de ativação enzimática e de inibição dos fatores de
coagulação e demonstrar como participam das vias extrínseca e intrínseca da cascata
da coagulação;
 Descrever a linfopoiese, caracterizando o sistema reticuloendotelial e as fases de
diferenciação dos linfócitos;
 Descrever o papel dos leucócitos nos mecanismos de defesa como fagocitose,
produção de citocinas, mediadores químicos e outros;
 Reconhecer os mecanismos psicológicos desencadeados no paciente e em sua família
frente a um diagnóstico de doença hematológica e discutir como o médico pode lidar
com eles;
 Identificar a incidência e a prevalência das doenças hematológicas, avaliando custos,
acesso e disponibilidade de recursos terapêuticos nos sistemas público e privado de
Atenção à Saúde;
 Discutir as consequências sócio-econômicas decorrentes das doenças hematológicas
agudas e crônicas no âmbito familiar.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
 Embriologia dos órgãos do Sistema hematológico;
 Anatomia, histologia e fisiologia dos órgãos do Sistema hematológico;
 Síntese das cadeias globínicas;
 Função eritrocitária (oxigenação, metabolismo energético, equilíbrio ácido-básico);
 Estrutura e função do endotélio vascular;
 Fisiologia da coagulação;
 Estrutura e função do sistema retículo-endotelial;
 Estrutura e função dos leucócitos;
 Anemias.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Atlas colorido de histologia. 6. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014.
HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
HOFFBRAND, A. V.; MOSS, P. A. H. Fundamentos em hematologia. 6. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2013.
MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F.; AGUR, Anne M. R. Anatomia orientada para a
clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 12 ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia geral. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
FAILACE, Renato. Hemograma: manual de interpretação. 5. ed. Porto Alegre: Artmed,
2009.
FIGUEIREDO, Maria Stella; KERBAUY, José; LOURENÇO, Dayse Maria (Coord.). Guia
de hematologia. São Paulo: Manole, 2011.
KOEPPEN, Bruce M. (Ed.). Berne & Levy Fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
OVALLE, William K.; NETTER, Frank H.; NAHIRNEY, Patrick C. Netter bases da
histologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
VERRASTRO, Therezinha (Coord.). Hematologia e hemoterapia: fundamentos de
morfologia, fisiologia, patologia e clínica. São Paulo: Atheneu, 2006.
ZAGO, Marco Antonio (Ed.). Tratado de hematologia. São Paulo: Atheneu, 2014.
HABILIDADES PROFISSIONAIS IV
CARGA HORÁRIA: 120H
EMENTA:
Habilidades Clínicas: Anamnese. Exame físico geral. Antropometria, Estadio
puberal. IMC, circunferência da cintura; Exame físico da tireóide. Verfificação da glicemia
digital. Semiologia do pé diabético. Fundoscopia. Avaliação física e dados laboratoriais do
hirsutismo. Topografia abdominal. Exame físico abdominal: inspeção, ausculta, palpação e
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percussão abdominal. Propedêutica do fígado e baço. Toque retal. Radiologia do Aparelho
Digestório: raio X simples, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância
magnética. Provas funcionais hepáticas e estudo do pâncreas exócrino. Exame de pulsos e
gânglios. Avaliação de exames laboratoriais: hemograma, coagulograma e tipagem sanguínea.
Laboratório Multidisciplinar: Segurança no laboratório e procedimentos operacionais;
Espectrofotometria; Vias de administração dos fármacos; Aspectos biofísicos da filtração
renal; Aspectos bioquímicos de transportadores e mecanismo de ação; Ação farmacológica,
efeitos

indesejáveis

de

diuréticos;

Transmissão

colinérgicas

com

inibidores

de

acetilcolinesterase; Fármacos ansiolíticos; Drogas de abuso no comportamento; Intoxicação
de metal pesado (As e Pb); Pâncreas endócrino,dosagem de glicemia; Úlcera gástrica;
Antibiograma; Interação de fármacos.

Habilidades Profissionais MD4 (4ª etapa)
- Habilidades Clínicas: 4 horas/aula
- Laboratório Multidisciplinar: 2 horas/aula

1. HABILIDADES CLÍNICAS
1.1. OBJETIVOS
Desenvolver habilidade que possibilitem ao estudante realizar anamnese, exame
físico e alguns procedimentos voltados para a semiologia dos os sistemas endocrinológico,
digestório e hematológico, e a interpretação de exames complementares iniciais
correlacionados com estes sistemas, com ênfase no exame normal.
1.2.CONTEÚDOS
 Anamnese e exame físico geral, com ênfase ao Sistema Endocrinológico, Digestório e
Hematológico;
 Antropometria
 Exame físico da tireóide;
 Verificação da glicemia digital;
 Avaliação laboratorial da glicemia (indicação e interpretação)
 Avaliação sistêmica do paciente diabético – manifestações neurológicas, sensibilidade
e digestiva;
 Semiologia do pé diabético;
 Avaliação física e dados laboratoriais do hirsutismo;
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 Exame físico abdominal: inspeção, ausculta, palpação e percussão abdominal;
 Propedêutica de fígado e baço;
 Radiologia do Aparelho Digestório: raio X simples, ultrassonografia, tomografia
computadorizada e ressonância magnética;
 Provas funcionais hepáticas e estudo do pâncreas exócrino;
 Avaliação de exames laboratoriais: hemograma, coagulograma e tipagem sanguínea;
 Exame de pulsos e cadeias de gânglios
 Exame físico voltado para icterícia e anemia.

2. LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR
2.1 OBJETIVOS
Desenvolver habilidade em laboratório através de experimentos, correlacionando a
biofísica, bioquímica e farmacologia com a fisiologia e fisiopatologia, de uma maneira
contextualizada, voltada para a prática clínica.

2.2. CONTEÚDOS
 Dosagem da glicemia;
 Avaliação da taxa metabólica;
 Fisiopatologia da úlcera gástrica;
 Artemia salina: avaliação da toxicidade;
 Antibiograma;
 Inibição da apetite: ação da sibutramina;
 Coloração de Gram;
 Inibidores da acetilcolinesterase;
 Avaliação da ansiedade.
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Janeiro: Elsevier, 2006.
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MÓDULO DE INTERNAÇÃO EM SAÚDE NA COMUNIDADE IV
CARGA HORÁRIA: 80H
EMENTA:
Visita a Serviço de Referência. Atividades na USF. Visitas domiciliares. Saúde e
Meio Ambiente: Aspectos Epidemiológicos. Saúde ambiental: conceitos e interfaces.
Legislação e políticas públicas de saúde ambiental. Estratégias de educação em saúde
ambiental. Doenças redutíveis por saneamento básico. Saúde ambiental: Interface com a
Saúde do trabalhador. Vigilância em Saúde: a perspectiva da prevenção da vigilância
ambiental.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
 Conhecer o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher do M. da Saúde
 Conhecer o Programa de Atenção Integral a Saúde do Homem do M. da Saúde.
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 Conhecer os Programas de Saúde reprodutiva do Ministério da Saúde
 Conhecer o fluxo de Referência e Contra-Referência da Atenção Primária.
 Conhecer os Aspectos Epidemiológicos da Saúde e a relação com Meio Ambiente.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Identificar as patologias ginecológicas e obstétricas mais prevalentes na área de
abrangência da UBS e avaliar o acompanhamento dos casos diagnosticados.
 Desenvolver as atividades de Prevenção de Câncer Ginecológico e Urológico (colo
uterino, mama e próstata),
 Realizar atividades relacionadas ao pré-natal (SIS-PRENATAL) e climatério, assim
como, o acompanhamento de pacientes cadastradas.
 Elaborar atividades educativas para grupos específicos dentro dos Programas de Saúde
da Mulher, do Homem e Saúde Reprodutiva.
 Realizar atividades com a comunidade e apresentar propostas de solução para os
principais problemas identificados.
 Realizar capacitação para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) sobre temas de
Atenção primária, de acordo com os principais programas do MS.
 Acompanhar as famílias adotadas e realizar acompanhamento individual e de grupos
prioritários de acordo com as diretrizes dos programas do MS
 Iniciar pesquisa bibliográfica para fins de trabalho científico de acordo com o projeto
elaborado no semestre anterior e apresentar dados preliminares na avaliação Somativa,
obedecendo às normas técnicas do Roteiro de Elaboração do PISC.
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comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 V.
MCWHINNEY, Ian R.; FREEMAN, Thomas. Manual de medicina de família e
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2009.

119

SOUTH-PAUL, Jeannette E.; MATHENY, Samuel C.; LEWIS, Evelyn L. Current
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5° SEMESTRE
MÓDULO XIII: NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO
CARGA HORÁRIA: 112H
EMENTA:
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Recém-nascido a termo. Vínculo mãe-bebê. Aleitamento materno. Prematuridade.
Curvas e gráficos de crescimento. Estado nutricional. Desenvolvimento dentário. Maturação
do sistema digestório e neuromotor. Mecanismos fisiológicos do crescimento somático,
puberal e psicossexual do indivíduo. Vacinação. Políticas de Saúde Pública para Saúde da
Criança. Mortalidade infantil. Acidentes na infância. A escola, a família. Estatuto da Criança
e do Adolescente. Influência dos meios de comunicação no processo de crescimento,
desenvolvimento e da socialização da criança/adolescente.

OBJETIVO GERAL
Reconhecer que o nascimento, crescimento e o desenvolvimento são fenômenos
adaptativos que ocorrem de forma integrada.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Reconhecer as adaptações morfológicas e funcionais que ocorrem nos diversos
sistemas, desde o recém-nascido até o completo desenvolvimento do ser humano;
 Reconhecer o significado clínico da idade gestacional e da vitalidade do recémnascido, relacionando com as ações para garantir a manutenção e/ou recuperação do
bebê na sala de parto;
 Reconhecer as condições do pré-natal, do parto e do pós-parto que interferem no bebê,
na unidade mãe-bebê e na família;
 Caracterizar o aleitamento materno para o estabelecimento do vínculo mãe-bebê e
como fator determinante na morbidade e mortalidade infantil;
 Identificar como a maturação do sistema digestório e neuromotor interferem na
prescrição alimentar da criança de 0 a 2 anos de idade;
 Listar os fatores necessários para o crescimento normal e descrever a contribuição de
cada um deles durante o desenvolvimento pré e pós-natal;
 Explicar os mecanismos fisiológicos envolvidos no processo de crescimento somático
e desenvolvimento puberal e psicossexual do indivíduo;
 Interpretar os diferentes tipos de curvas e tabelas de crescimento usados como
referencial na avaliação das medidas antropométricas das crianças e adolescentes;
 Correlacionar o estado nutricional e suas repercussões no desenvolvimento da criança
e do adolescente;
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 Identificar a importância da Terapia de reidratação oral no controle das doenças
diarréicas agudas como estratégia para redução da mortalidade infantil;
 Conhecer os testes de triagem neonatal, quais doenças detectam. Especificar as
doenças de cada fase do teste do pezinho, oferecido pelo SUS.
 Identificar as fases de desenvolvimento dentário e a importância da saúde bucal;
 Relacionar a cronologia do calendário vacinal com o desenvolvimento e maturação do
sistema imunológico;
 Identificar as contraindicações e as reações adversas das vacinas;
 Identificar a importância da imunização para a redução da morbimortalidade infantil;
 Definir cognição e explicar as aquisições e etapas do desenvolvimento cognitivo do
nascimento à adolescência, relacionando com o desenvolvimento dos sistemas
perceptuais e motores;
 Identificar os córtices associativos e os neurotransmissores envolvidos, com ênfase
para o processo de cognição.
 Descrever os principais fundamentos do desenvolvimento cognitivo, com ênfase para
as teorias de Piaget;
 Analisar como a escola, a família e os meios de comunicação interferem no processo
de crescimento, desenvolvimento e socialização da criança e do adolescente,
relacionando com as teorias de formação da personalidade (Freud e Erick Erickson);
 Identificar os riscos de acidentes, repercussões e medidas de prevenção na criança e no
adolescente;
 Conceituar maus tratos, identificar os sinais clínicos de suspeição e suas repercussões
no crescimento e desenvolvimento da criança e adolescente.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Adaptações morfológicas e funcionais do R/N;
 Significado clinico da idade gestacional relacionada a vitalidade do recém-nascido
 Avaliação do R/N normal na sala de parto;
 Pré-natal;
 Aleitamento materno e suas implicações na redução da morbidade e mortalidade
infantil;

123

 Prescrição alimentar da criança de 0 a 2 anos de idade e sua relação com o sistema
digestório e neuromotor;
 Crescimento e desenvolvimento normal pré e pós-natal e os fatores contributivos;
 Fisiologia do crescimento somático e desenvolvimento puberal e psicossexual do
indivíduo;
 Tipos de curvas e tabelas de crescimento usados como referencial na avaliação das
medidas antropométricas das crianças e adolescentes;
 Avaliação do estado nutricional da criança e do adolescente;
 Terapia de reidratação oral;
 Desenvolvimento dentário;
 Calendário vacinal e sua relação com a maturação do sistema imunológico;
 Contraindicações e as reações adversas das vacinas;
 Aquisições e etapas do desenvolvimento cognitivo do nascimento à adolescência;
 Estatuto da Criança e do Adolescente como instrumento de garantia da qualidade de
vida;
 Riscos de acidentes, repercussões e medidas de prevenção na criança e no adolescente;
 Sinais clínicos de suspeição de maus tratos e suas repercussões no crescimento e
desenvolvimento da criança e adolescente.
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MÓDULO XIV: REPRODUÇÃO E SEXUALIDADE
CARGA HORÁRIA: 96H
EMENTA
Eixo

hipotálamo-hipófise-gonadal

(hormônios

esteróides).

Desenvolvimento

folicular. Ovulação e ciclo menstrual. Embriologia do sistema reprodutor. Desenvolvimento
e diferenciação sexual. Sexualidade e a reprodução humana. Planejamento familiar Natural e
Anticoncepção. Diagnóstico de gravidez. Modificaçãoes gravídicas. Anexos embrionários.
Parto e mecanismos de parto. Políticas Públicas de Assistência Pré-natal. Climatério e
Menopausa. Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino. Ereção e Ejaculação.
Bioética da Reprodução e Sexualidade. Reprodução assistida. Esterilidade e infertilidade.

OBJETIVO GERAL
Compreender a sexualidade, da adolescência à vida adulta e a reprodução humana,
reconhecendo como as dimensões psicológica, social e biológica se interrelacionam e
influenciam o exercício da sexualidade, as práticas reprodutivas e a perpetuação da espécie.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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 Identificar as estruturas anatômicas dos órgãos sexuais masculinos e femininos,
relacionados à sexualidade e à reprodução;
 Explicar a fisiologia dos aparelhos reprodutores masculino e feminino, suas
modificações morfológicas e funcionais na puberdade, adolescência, vida sexual ativa
e na senescência e como o funcionamento neuroendócrino e parácrino as regula;
 Explicar as principais disfunções sexuais, relacionando-as com as possíveis
interferências no relacionamento afetivo, sexual e reprodutivo do casal;
 Identificar o mecanismo de ação dos principais fármacos no tratamento da disfunção
erétil;
 Analisar como as principais doenças sexualmente transmissíveis repercutem biológica
e psicologicamente nas práticas sexuais dos indivíduos, avaliando a eficácia das
medidas preventivas individuais e coletivas;
 Descrever as causas mais freqüentes da infertilidade conjugal, identificando suas
implicações para o relacionamento afetivo e sexual do casal;
 Conhecer os principais métodos de reprodução assistida;
 Identificar as técnicas de esterilização voluntária, condições para sua realização,
eficácia e reversibilidade;
 Descrever o exame físico do aparelho geniturinário;
 Descrever os processos de concepção e contracepção naturais e artificiais, analisando
seus limites éticos, religiosos e sua efetividade nos diferentes grupos sociais;
 Relacionar as mudanças físicas, funcionais e emocionais que ocorrem na gravidez,
puerpério e lactação, com as alterações hormonais, metabólicas e os padrões
nutricionais da gestante;
 Avaliar os riscos e benefícios do uso de fármacos durante a gravidez e puerpério, para
a mãe e para o bebê;
 Explicar os processos biológicos que permitem a implantação, o desenvolvimento e o
crescimento do concepto durante a vida intra-uterina;
 Explicar o processo de formação da placenta, compreendendo sua importância para o
feto;
 Explicar o processo de diferenciação do sistema reprodutor durante a vida intrauterina;
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 Analisar a importância da assistência pré-natal como atividade de atenção à saúde da
mulher e da criança, identificando a diferença no cuidado oferecido à gestante nas
redes pública e privada;
 Analisar os diferentes tipos de parto, segundo suas indicações, custos e padrão de
financiamento e as implicações de ordem cultural, emocional e biológica;
 Compreender a avaliação pré-natal (com ênfase nas orientações do MS) e o risco
associado a drogas e infecções na gravidez;
 Compreender os fatores envolvidos no determinismo do parto;
 Explicar o mecanismo de parto e estática fetal;
 Analisar as principais causas do abortamento em nosso meio, estabelecendo as
diferenças entre as práticas abortivas utilizadas nos diferentes segmentos da sociedade
e os riscos para a saúde da mulher, bem como as dimensões ética, social, moral e legal
do abortamento;
 Identificar as alterações fisiopatológicas e repercussões sobre o organismo feminino
do climatério/menopausa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 sexualidade e à reprodução;
 Fisiologia dos aparelhos reprodutores masculino e feminino, suas modificações
morfológicas e funcionais na puberdade, adolescência, vida sexual ativa e na
senescência e como o funcionamento neuroendócrino e parácrino as regula;
 Fisiologia da ereção e o mecanismo de ação dos principais fármacos no tratamento da
disfunção erétil;
 Medidas preventivas individuais e coletivas das doenças sexualmente transmissíveis;
 Causas mais freqüentes da infertilidade conjugal;
 Concepção e Contracepção naturais.;
 Mudanças físicas, funcionais e emocionais que ocorrem na gravidez, puerpério e
lactação, com as alterações hormonais, metabólicas e os padrões nutricionais da
gestante;
 Processos biológicos que permitem a implantação, o desenvolvimento e o crescimento
do concepto durante a vida intra-uterina;
 Formação da placenta e a sua relação com o feto;
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 Processo de diferenciação do sistema reprodutor durante a vida intra-uterina;
 Tipos de parto e indicações;
 Determinismo do parto, mecanismo de parto e a estática fetal;
 Principais causas e a dimensão legal do aborto no Brasil;
 Alterações fisiopatológicas e repercussões sobre o organismo feminino do
climatério/menopausa.
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MÓDULO XV: ENVELHECIMENTO
CARGA HORÁRIA: 112H
EMENTA:
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Envelhecimento normal e patológico; Senescência/senilidade: conceitos, diagnóstico
diferencial e implicações em órgãos e sistemas. Gerontogênese (estresse oxidativo,
antioxidantes). Envelhecimento saudável (prevenção, exercício físico e hábitos alimentares).
Avaliação cognitiva e sensorial. Modificações no Ciclo sono-vigília. Relação idoso e
sociedade (aspectos psicossociais, sexualidade, família). Agressores ambientais. Calendário
vacinal da pessoa idosa. Violência. Invalidez e Capacidade funcional. Agressores ambientais.
Estatuto do Idoso. Bioética do Envelhecimento populacional. A morte e a sociedade.

OBJETIVO GERAL
Compreender o envelhecimento em suas dimensões demográficas, epidemiológicas,
biológicas, psicológicas e sociais, e seu impacto na sociedade enquanto agente de mudança
dos processos e das linhas de cuidado nas práticas de saúde como resultado do exercício da
cidadania.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar como os fatores de risco, convívios familiar e social, perfil de utilização de
fármacos, estado mental, capacidade funcional e estado nutricional influenciam na
qualidade de vida do idoso;
 Identificar a importância da atuação multiprofissional e da interdisciplinaridade, no
manejo de situações/problemas mais freqüentes na atenção ao idoso;
 Caracterizar as alterações fisiológicas dos diversos sistemas orgânicos decorrentes do
processo de senescência;
 Descrever as bases fisiopatológicas do desenvolvimento das incapacidades resultantes
da: dor crônica, incontinência, alterações da percepção visual e auditiva, deambulação,
comunicação, e as propostas e limites da reabilitação;
 Explicar como as alterações dos diversos sistemas influenciam sobre a farmacocinética
e a farmacodinâmica das drogas no idoso;
 Identificar os estressores psicossociais frequentes em idosos: perdas, incapacidade,
aposentadoria, mudanças ambientais e de vida, manifestações clínicas de ansiedade,
depressão, alcoolismo, violência doméstica e uso de drogas a eles associados;
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 Identificar as linhas de cuidados existentes para suporte aos pacientes idosos, seus
familiares e cuidadores e a relação com o Estatuto do Idoso;
 Descrever o calendário vacinal da pessoa idosa e sua relação com o sistema
imunológico;
 Analisar as implicações do rápido envelhecimento da população brasileira e as
consequências

dos

novos

padrões

demográfico

e

epidemiológico

para

o

estabelecimento da Política de Atenção à Saúde do Idoso;
 Identificar as evidências científicas existentes sobre os potenciais benefícios do uso
de: cosméticos, antioxidantes, hormônios e anabolizantes;
 Explicar como os hábitos de vida (exercícios, dieta, inserção social, lazer e trabalho)
repercutem sobre o processo do envelhecimento;
 Identificar a aplicabilidade das teorias existentes sobre o processo de envelhecimento;
 Caracterizar as condições demográficas, sócio-econômico-políticas e culturais que
determinaram o envelhecimento populacional brasileiro;
 Identificar as principais recomendações da triagem de doenças em pacientes idosos;
 Identificar os principais fatores relacionados ao envelhecimento que propiciam o
desenvolvimento de neoplasias.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Teorias sobre o processo de envelhecimento.
 Fatores de risco, violência doméstica, condições mentais, capacidade funcional e
estado nutricional influenciam na qualidade de vida do idoso;
 Alterações fisiológicas dos diversos sistemas orgânicos decorrentes do processo de
senescência;
 Fisiopatologia do desenvolvimento das incapacidades resultantes da: dor crônica,
incontinência, alterações da percepção visual e auditiva, deambulação, comunicação, e
as propostas e limites da reabilitação;
 A influência das alterações dos diversos sistemas sobre a farmacocinética e a
farmacodinâmica das drogas no idoso;
 Linhas de cuidados para suporte a pessoa idosa, seus familiares e cuidadores e a
relação com o Estatuto do Idoso;
 Calendário vacinal da pessoa idosa e sua relação com o sistema imunológico;

130

 O envelhecimento da população brasileira e as consequências dos novos padrões
demográfico e epidemiológico para o estabelecimento da Política de Atenção à Saúde
do Idoso;
 Condições demográficas, sócio-econômico-políticas e culturais que determinaram o
envelhecimento populacional brasileiro;
 Triagem de doenças em pacientes idosos;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRUTON, Laurence L. (Org). As bases farmacológicas da terapêutica de Gilman &
Gilman.12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.
FREITAS, Elizabete Viana de, et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 3. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
RAMOS, Luiz Roberto; CENDOROGLO, Maysa Seabra. Guia de Geriatria e
Gerontologia. 2 ed. Barueri (SP): Manole, 2011.
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 12. ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Regulação,
Avaliação e Controle de Sistemas. Alimentação saudável para a pessoa idosa: um manual
para profissionais de saúde. Brasília: Ministério da saúde, 2009. 36p. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentacao_saudavel_idosa_profissionais_saude.
pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Regulação,
Avaliação e Controle de Sistemas. Atenção à saúde da pessoa idosa e envelhecimento.
Brasília:
Ministério
da
saúde,
2010.
44p.
Disponível
em
:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_pessoa_idosa_envelhecimento_v12
.pdf.
DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de fisiologia: aplicada às ciências médicas. 6. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
FORLENZA, Orestes V. (Ed.). Psiquiatria geriátrica: do diagnóstico precoce à reabilitação.
São Paulo: Atheneu, 2007.
GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Atlas colorido de histologia. 6. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014.

131

JACOB FILHO, Wilson; KIKUCHI, Elina Lika. Geriatria e gerontologia básicas. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012.
MORAES, Edgar Nunes de. Princípios básicos de geriatria e gerontologia. Belo Horizonte:
COOPMED, 2008.
SÃO PAULO. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Violência doméstica contra a
pessoa idosa: orientações gerais. São Paulo: Secretaria de saúde de São Paulo, 2007. 68p.
Disponível
em:
http://midia.pgr.mpf.gov.br/pfdc/15dejunho/caderno_violencia_idoso_atualizado_19jun.pdf.
HABILIDADES PROFISSIONAIS V
CARGA HORÁRIA: 160H
EMENTA:
Habilidades Clínicas: Anamnese Pediátrica. Atendimento ao recém-nascido.
Crescimento e Desenvolvimento da Criança. Desenvolvimento Puberal da Criança e
Adolescente. Anamnese Ginecológica. Exame Físico Ginecológico. Anamnese Obstétrica.
Exame Físico Obstétrico; Assistência Pré-Natal; Diagnóstico de trabalho de parto. Anamnese
e Exame Físico Genital Masculino. Anamnese e avaliação cognitiva do idoso (miniexame do
estado mental/teste de fluência verbal/teste do relógio etc.). Exame físico do idoso e teste
AVD, AIVD, avaliação da marcha, visão, audição. Práticas Médicas: Dados de
identificação; queixa principal, história da doença atual, interrogatório sobre os diversos
sistemas do adulto; Exercício prático envolvendo situações de relação médico/paciente;
Exercício prático de anamnese com paciente em enfermaria; Exercício prático de exame
clínico e sinais vitais com paciente em enfermaria; Exercício prático com instrumentos
médicos básicos: estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetro e balança com paciente em
enfermaria

Habilidades Profissionais MD5 (5ª etapa)
- Habilidades Clínicas: 2 horas/aula
- Práticas Médicas: 4 horas/aula

HABILIDADES CLÍNICAS
1.1 OBJETIVOS
Desenvolver habilidade que possibilitem ao estudante realizar anamnese, exame
físico e procedimentos médicos em paciente pediátrico, adolescente, ginecológico, obstétrico,
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urológico masculino e no idoso, mostrando suas as particularidades; indicação e interpretação
de alguns exames complementares voltados para os tipos pacientes descritos.

1.2. CONTEÚDOS
 Assistência ao recém-nascido;
 Anamnese e exame físico na criança;
 Avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança;
 Anamnese e exame físico do adolescente, incluindo avaliação do desenvolvimento
puberal);
 Anamnese e exame físico obstétrico;
 Assistência pré-natal;
 Anamnese e exame físico ginecológico;
 Anamnese exame físico no idoso, incluindo Testes de Rastreio do idoso: Cognição –
Memória – Demência, e avaliação da fragilidade do idoso.

2. PRÁTICAS MÉDICAS
2.1 OBJETIVO
Aprimorar a anamnese e o exame físico aprendidos no laboratório de habilidades
clínicas, só que agora em paciente real e não mais em paciente simulado, inter-pares ou em
simuladores; desenvolver as habilidades de comunicação, a postura, a atitude ética e
profissional frente o paciente, a família, os colegas, o professor, os outros profissionais da
área de saúde e do local de trabalho; iniciar o aluno raciocínio clínico e terapêutico, utilizando
os conhecimentos prévios da fisiologia e fisiopatologia, da epidemiologia, dos conhecimentos
obtidos no MISC. As atividades são realizadas em enfermarias e ambulatórios de clínica
médica, sempre com supervisão de um professor.

2.2. CONTEÚDOS
 Relação médico/paciente;
 Ética Médica;
 Anamnese em paciente de enfermaria e/ou ambulatório de Clínica Médica;
 Exame físico geral e específico em paciente de enfermaria e/ou ambulatório de Clínica
Médica;
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 Indicação e avaliação de exames complementares dos pacientes atendidos nos
ambulatórios ou acompanhados nas enfermarias.
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MÓDULO DE INTERAÇÃO EM SAÚDE NA COMUNIDADE V
CARGA HORÁRIA: 80H
EMENTA:
Atividades na USF. Visitas domiciliares. Saúde Materno-Infantil (Prevenção de
Câncer de Colo de útero e de Mama. SISPRENATAL: Programa de Assistência Pré-natal.
Programa Nacional de Imunização (PNI). Programa de Triagem Neonatal. AIDPI – Atenção
Integral às Doenças Prevalentes na Infância.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
 Identificar e se possível articular com as Redes de Apoio o planejamento e as ações
que deverão acontecer junto à comunidade, onde possa haver maior mobilização,
levando a uma interação e maior possibilidade de realizar as mudanças necessárias
para a solução de problemas identificados.
 Conhecer os Programas de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente do
Ministério da Saúde e o Estatuto da Criança e do Adolescente
 Conhecer o Estatuto da Pessoa Idosa, a Política de Atenção a Pessoa Idosa, Programa
de Atenção Integral à Saúde do Idoso do Ministério da Saúde e o papel do Cuidador.
 Conhecer todos os Programas que envolvem a Saúde Materno Infantil.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Manter a visita domiciliar as famílias adotadas, procurando agregar mais informações
junto a família, através dos conhecimentos acumulados nas etapas anteriores,
aprimorando o vínculo e a resolutividade das ações propostas
 Identificar e realizar atividades dos Programas do Ministério da Saúde/SUS
relacionados à Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente.
 Verificar a situação de aleitamento materno no primeiro ano de vida na comunidade
 Discutir as formas de registro e controle para segurança alimentar (SISVAN).
 Avaliação do Crescimento e Desenvolvimento, identificando alterações que
necessitem de intervenções imediatas e ou acompanhamento especializado.
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 Reconhecer e atuar dentro dos programas de imunização disponíveis para prevenção
de doenças infectocontagiosas.
 Reconhecer e elaborar soluções para doenças prevalentes na infância e relacionar a
importância do saneamento básico no controle dessas situações, e das demais medidas
ambientais no controle dessas situações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Org.). Tratado de medicina de familia e
comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v.
MCWHINNEY, Ian R.; FREEMAN, Thomas. Manual de medicina de família e
comunidade. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
RAMOS, Dalton Luiz de Paula (Org.). Bioética: pessoa e vida. São Caetano do Sul: Difusão,
2009. 374p.
ROTHMAN, Kenneth J.; GREENLAND, Sander; LASH, Timothy L. Epidemiologia
moderna. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
SOUTH-PAUL, Jeannette E.; MATHENY, Samuel C.; LEWIS, Evelyn L. Current
diagnóstico e tratamento: medicina de família e comunidade. 2. ed. Porto Alegre: Artmed,
2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria
epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

Zélia.

Introdução

à

AYRES, Manuel. Elementos epidemiológicos e bioestatísticos. Belém: Vox, 2012.
BRASIL. Estatuto do idoso (2003). Estatuto do idoso. Brasília: Senado Federal.
Subsecretaria
de
Edições
Técnicas,
2003.
68p.
Disponível
em:
http://www.comprev.org.br/banco_imagens/estatutodoidoso.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Caderneta da menina.
Brasília:
Ministério
da
saúde,
20--.
30p.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/menina_final.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Caderneta do menino.
Brasília:
Ministério
da
saúde,
2005.
30p.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/menino_final.pdf.

136

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Doenças respiratórias crônicas. 25. ed. Brasília: Ministério da saúde, 2010. 161p.
Disponível
em:
http://www.unifalmg.edu.br/atencaofarmaceutica/files/file/doencas_respiratorias_cronicas%5B1%5D.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: Ministério da saúde, 2006. 192p.
Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad19.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Guia prático do agente comunitário de saúde. Brasília: Ministério da saúde, 2009.
260p. Disponível em: http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Instrutivo do Sistema de Informação da Atenção básica - SIAB. Brasília:
Ministério
da
saúde,
2011.
26p.
Disponível
em:
http://www.saude.mt.gov.br/upload/documento/165/instrutivo-do-siab-[165-040412-SESMT].pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Política nacional de atenção básica. 4. ed. Brasília: Ministério da saúde, 2007. 60p.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica_2006.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação
complementar. Brasília: Ministério da saúde, 2009. 113p.
Disponível em:
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad23.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Saúde do adolescente: competências e habilidades. Brasília: Ministério da saúde,
2008. Disponível em : http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/saude_adolescente.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde. Guia prático do cuidador. Brasília: Ministério da saúde,
2008.
64p.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. SIAB: manual do sistema de
informação de atenção básica. Brasília: Ministério da saúde, 1998. 98p. Disponível em:
http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/manual_siab2000.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à saúde. Coordenação Geral da Politica
de Alimentação e Nutrição. Manual de atendimento da criança com desnutrição grave em
nível hospitalar. Brasília: Ministério da saúde, 2005. 44p. Disponível em:
http://www.opas.org.br/familia/UploadArq/desnutricao_grave.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais
de saúde. Brasília: Ministério da saúde, 2011. v. 2. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem_nascido_%20guia_profissionais_s
aude_v2.pdf.

137

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais
de saúde. Brasília: Ministério da saúde, 2011. v. 4. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem_nascido_%20guia_profissionais_s
aude_v4.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Marco teórico e referencial: saúde sexual e saúde reprodutiva de
adolescentes e jovens. Brasília: Ministério da saúde, 2007. 56p. Disponível em:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/06_0611_M.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Guia alimentar para
crianças de dois anos. Brasília: Ministério da saúde, 2002. 152p. Disponível em:
http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/Guiaaliment.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde. Política nacional de promoção da saúde. Brasília:
Ministério
da
saúde,
2006.
60p.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Coordenação de Apoio à Gestão
Descentralizada. Diretrizes operacionais para os pactos pela vida, em defesa do SUS e de
gestão.
Brasília:
Ministério
da
saúde,
2006.
75p.
Disponível
em:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/06_0257_M.pdf.
BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Plano de ações estratégicas para o
enfretamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2020.
Brasília:
Ministério
da
saúde,
2011.
148p.
Disponível
em:
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cartilha_plano.pdf.
FRANCO, Laércio Joel (Org.); PASSOS, Afonso Dinis Costa (Org.). Fundamentos de
epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Manole, 2011.
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2014. 596p.
ROSE, Geoffrey. Estratégias da medicina preventiva. Porto Alegre: Artmed, 2010.

6° SEMESTRE
MÓDULO XVI: MENTE E CÉREBRO
CARGA HORÁRIA: 128H
EMENTA:
Neurobiologia das funções mentais: memória, aprendizado, linguagem e funções
executivas. Áreas primárias e áreas secundárias do Sistema Nervoso Central (SNC). Ciclo
sono-vigília. Sistema Límbico. Neurofarmacologia. Neurotransmissores e psicofármacos e sua
importância nas funções mentais. Consciência. Inconsciência. Caracterização biológica,
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cognitiva e comportamental de distúrbios mentais e neurológicos. Síndromes demenciais.
Atuação e abuso de drogas psicoativas.

OBJETIVO GERAL
Proporcionar aos alunos a compreensão básica dos mecanismos que regem as
funções complexas do encéfalo que definem o estado mental, como a consciência, a
percepção, a produção do pensamento, as emoções, a linguagem e a memória, além dos
processos que podem alterá-los.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar e caracterizar as principais funções psíquicas e sua hierarquização para a
avaliação do estado mental dos indivíduos (consciência, atenção, orientação, memória,
pensamento,

linguagem,

sensopercepção,

juízo/crítica,

afeto/humor,

volição/impulso/prospecção, psicomotricidade e inteligência.) para diferenciar
processos orgânicos e não orgânicos.
 Caracterizar a organização e as conexões dos córtices associativos e os
neurotransmissores envolvidos com a cognição;
 Identificar as repercussões das principais lesões dos córtices associativos: síndrome de
negligência, agnosias, déficits de planejamento (alterações de personalidade e caráter);
 Definir atenção, caracterizando seu substrato neuroanatômico e de neurotransmissão,
relacionando com os estados de alerta/vigília, sono e alterações dos níveis de
consciência.
 Descrever o Sistema Ativador Reticular Ascendente (SARA) – anatomia e
neurotransmissores envolvidos;
 Conhecer as formas de avaliar o nível de consciência (sonolência, torpor, estupor,
coma, estados crepusculares, estados dissociativos; escala de coma de Glasgow);
 Identificar as alterações no Eletroencefalograma.
 Caracterizar memória, sua organização neuroanatômica e neurotransmissores
envolvidos nos processos de aquisição, consolidação e evocação, relacionando-os
com: Os tipos da memória; Os sentidos perceptuais (visão, audição e olfação).
 Relacionar os tipos de amnésia e as respectivas áreas encefálicas envolvidas;
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 Definir Linguagem, caracterizando seu substrato neuroanatômico e os processos de
formação, armazenamento e expressão.
 Identificar alterações de forma (lentificação, logorréia, musitação, verbigeração,
ecolalia);
 Identificar alterações de conteúdo, relacionados com o Pensamento.
 Conceituar e identificar os principais tipos de afasia e seus substratos anatômicos.
 Definir emoção, caracterizando o substrato neural da percepção e das respostas a ela.
Classificá-las em: primárias (alegria, tristeza, medo, nojo, raiva e surpresa);
Secundárias – dependentes de fatores socioculturais (culpa e vergonha); e de fundo –
secundárias a estímulos internos (mal-estar, bem-estar, calma, tensão, ansiedade,
apreensão);
 Caracterizar medo e ansiedade patológicos – transtornos de ansiedade: critérios
diagnósticos e tratamento.
 Definir comportamento, relacionando-o com as emoções: caracterizando afeto e
humor.
 Transtornos de Humor: depressão/mania – critérios diagnósticos e tratamento.
 Histeria: caracterizar somatização, conversão e dissociação.
 Caracterizar as principais alterações da sensopercepção: alucinações, alucinose e
ilusões.
 Conceituar Juízo e Crítica e caracterizar suas principais alterações: delírios místicos,
de grandeza e persecutórios.
 Caracterizar psicose e seu tratamento.
 Descrever as principais síndromes demenciais (Doença de Alzheimer, Demência
Vascular e carenciais), sua fisiopatologia, achados clínicos, métodos diagnósticos,
tratamentos disponíveis e prevenção.
 Descrever a síndrome convulsiva, sua fisiopatologia, classificação, sinais e sintomas,
métodos diagnósticos e tratamento.
 Descrever os mecanismos de ação dos psicofármacos (ansiolíticos, antidepressivos,
anticonvulsivantes e antipsicóticos) e dos estabilizadores do humor usados na
terapêutica das alterações do estado mental;
 Descrever os critérios diagnósticos para dependência, uso nocivo ou moderado e
intoxicação aguda às substâncias psicoativas, bem como, a conduta médica frente a
tais situações;
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 Analisar as implicações éticas da utilização inadequada de psicotrópicos na clínica
geral, discutindo seus riscos potenciais (dependência, utilização crônica do
medicamento sem a resolução do problema, etc.), bem como o ônus social e
econômico dessa prática, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade;
 Identificar políticas atuais de saúde mental (desospitalização, ambulatorização,
internações parciais, etc.), avaliando as repercussões para o paciente, família e Estado;
 Identificar os benefícios e limitações da abordagem por equipe multiprofissional em
indivíduo com alterações do estado mental.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Cognição;
 Lesões dos córtices associativos.
 Atenção
 Nível de consciência
 Alterações no Eletroencefalograma.
 Memória
 Amnésia
 Linguagem
 Pensamento.
 Emoção
 Transtornos de ansiedade
 Transtornos de Humor
 Transtornos Somatoformes
 Alterações da sensopercepção: alucinações, alucinose e ilusões.
 Juízo e Crítica
 Delírios místicos, de grandeza e persecutórios.
 Psicose
 Síndromes demenciais (Doença de Alzheimer, Demência Vascular e carenciais)
 Síndrome convulsiva.
 Psicofármacos
 Dependência, uso nocivo ou moderado e intoxicação aguda às substâncias psicoativas.
 Políticas atuais de saúde mental
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MÓDULO XVII: BASES BIOQUÍMICAS E TERAPÊUTICAS
CARGA HORÁRIA: 112H
EMENTA:
Princípios gerais da farmacologia, voltado para as principais classes de medicações
da prática médica na Atenção Básica. Assim como, conhecimento sobre as terapias
complementares do Plano Nacional de Práticas Integrativas do SUS: Homeopatia, Acupuntura
e Fitoterapia.

OBJETIVO GERAL
Proporcionar aos alunos a compreensão sobre as bases bioquímicas e terapêuticas
necessárias a recuperação do indivíduo e a sua importância nos diferentes níveis da atenção à
saúde.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Descrever o metabolismo de proteínas, lipídios e carboidratos;
 Caracterizar a terapia através dos alimentos: conceituar alimentos funcionais e
exemplificar os principais tipos, com ênfase para suas características preventivas.
 Caracterizar as vias de administração dos medicamentos, formas de apresentação, os
mecanismos envolvidos na sua absorção, distribuição e eliminação;
 Definir pró-droga e droga ativa;
 Caracterizar os mecanismos envolvidos na interação droga-receptor e os fatores que
modificam as ações e efeitos dos medicamentos;
 Definir interação medicamentosa, classificando-a em física, cinética e dinâmica,
especialmente quanto a agonismo e antagonismo;
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 Definir efeitos adversos dos fármacos, relacionando com os mecanismos responsáveis
pela sua ocorrência;
 Diferenciar medicamento genérico, similar e de referência;
 Caracterizar as drogas utilizadas no controle da dor e inflamação, incluindo as suas
posologias:

analgésicos

não-opióides/

antitérmicos,

anti-inflamatórios

e

glicocorticóides;
 Caracterizar a utilização dos vasodilatadores, antiagregantes e antiarrítmicos;
 Descrever os mecanismos de ação dos anti-hipertensivos e suas posologias;
 Descrever os mecanismos de ação e esquemas posológicos dos antidiabéticos;
 Descrever a ação dos medicamentos hipolipemiantes e repercussão sobre o
metabolismo lipídico;
 Caracterizar a ação dos bloqueadores H2, antiácidos, inibidores de bomba de prótons e
procinéticos;
 Classificar os broncodilatadores (curta-duração e longa-duração), caracterizando suas
respectivas ações;
 Classificar os bloqueadores H1 (clássicos e não clássicos), caracterizando suas
respectivas ações.
 Classificar os antibióticos com relação ao seu mecanismo, espectro de ação e uso
clínico;
 Classificar os antiparasitários com relação aos seus mecanismos, espectro de ação e
uso clínico;
 Definir concentração inibitória mínima e explicar sua importância na escolha do
antibiótico;
 Caracterizar os principais mecanismos de resistência aos antibióticos;
 Conceituar Farmacogenômica, caracterizando suas bases terapêuticas e aplicabilidade
clínica;
 Caracterizar as terapias complementares de assistência à saúde reconhecidas pelo
CFM: Acupuntura, Homeopatia e Fitoterapia;
 Conhecer os princípios de toxicologia, assim como os principais agentes tóxicos,
identificando os seus respectivos antídotos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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 Metabolismo de proteínas, lipídios e carboidratos.
 Terapia através dos alimentos: alimentos funcionais e os principais tipos, com ênfase
para suas características preventivas.
 Vias de administração dos medicamentos, formas de apresentação, os mecanismos
envolvidos na sua absorção, distribuição e eliminação.
 Definição de pró-droga e droga ativa.
 Mecanismos envolvidos na interação droga-receptor e os fatores que modificam as
ações e efeitos dos medicamentos.
 Mecanismo de interação medicamentosa e classificação física, cinética e dinâmica.
Agonismo e antagonismo.
 Efeitos adversos dos fármacos, e seus mecanismos. Medicamento genérico, similar e
de referência. Drogas utilizadas no controle da dor e inflamação, e suas posologias.
 Vasodilatadores, antiagregantes e antiarrítmicos. Ação dos anti-hipertensivos e suas
posologias. Ação e esquemas posológicos dos antidiabéticos. Medicamentos
hipolipemiantes e repercussão sobre o metabolismo lipídico.
 Ação dos bloqueadores H2, antiácidos, inibidores de bomba de prótons e procinéticos.
Broncodilatadores (curta-duração e longa-duração). Bloqueadores H1 (clássicos e não
clássicos). Antibióticos: mecanismo e espectro de ação e uso clínico.
 Antiparasitários: mecanismo e espectro de ação e uso clínico.
 Concentração inibitória mínima e sua importância na escolha do antibiótico.
 Mecanismos bacterianos de resistência aos antibióticos.
 Farmacogenômica: bases terapêuticas e aplicabilidade clínica.
 Terapias complementares de assistência à saúde: Acupuntura, Homeopatia e
Fitoterapia.
 Os princípios de toxicologia; agentes tóxicos e antídotos.
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MÓDULO XVIII: MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS
CARGA HORÁRIA: 80H
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EMENTA
Conceito e Tipos de Estudo. Conceito de Evidência. Nível de evidência.
Epidemiologia Descritiva: prevalência, incidência, mortalidade e letalidade. Epidemiologia
analítica: medidas de associação. Delineamentos de pesquisa em saúde: estudos e séries de
casos, estudos transversais, estudo de caso controle, estudo de coorte, estudos controlados
randomizados. Fontes de erro nas pesquisas médicas: acaso e vieses. Validação de teste
diagnóstico. Avaliação de estudos de risco. Avaliação de estudos de tratamento. Avaliação de
revisões sistemáticas.

OBJETIVO GERAL
Estimular a utilização sistemática de ferramentas de avaliação das informações
disponíveis, para responder às questões de saúde nas dimensões biológica, afetiva e
socioeconômica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Avaliar as fontes habitualmente utilizadas para acessar as informações científicas que
embasam o conhecimento profissional;
 Identificar as melhores fontes disponíveis para responder as questões que os
problemas suscitam, mediante a busca de informações, utilizando todos os recursos
existentes e as estratégias de pesquisas adequadas;
 Identificar os princípios metodológicos dos diferentes tipos de desenhos de estudos;
 Identificar os erros mais comuns existentes nos desenhos de estudo: amostral e
sistemático;
 Caracterizar os diferentes tipos de desenhos de estudos em relação às suas limitações,
melhor aplicação, adequação aos seus objetivos e a qualidade das evidências que
apresentam;
 Formular questões claras, objetivas e pertinentes para o equacionamento dos
problemas de saúde do indivíduo ou comunidade, no contexto em que ocorrem;
 Identificar os métodos utilizados em coleta de dados de fontes primárias e de fontes
secundárias e os erros de observação;
 Interpretar a curva normal e sua aplicabilidade na clínica médica;

147

 Avaliar criticamente as informações obtidas em relação a sua relevância, validade
metodológica, estatística, e potencial de aplicabilidade ao problema do paciente;
 Identificar a natureza das questões clínicas formuladas, frequência, causalidade,
fatores de risco associados, prognóstico, intervenções preventivas e terapêuticas;
 Integrar as informações obtidas e avaliar em que grau se aplicam ao problema do
paciente em estudo, e se podem ser generalizadas;
 Interpretar e aplicar adequadamente os conceitos de medidas de tendência central e
variabilidade, significância estatística, teste de hipótese, intervalo de confiança,
sensibilidade, especificidade, valor preditivo e medidas de associações;
 Avaliar artigos científicos, segundo os roteiros de avaliação de estudos sobre
diagnóstico, causalidade, prognóstico, terapêutica, prevenção, revisão sistemática e
guias de conduta;
 Compreender a importância e contribuição das pesquisas qualitativas no conhecimento
e equacionamento dos problemas de saúde.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Frequência, magnitude, causalidade, fatores de risco, prognóstico, intervenções
preventivas e terapêuticas;
 Validade metodológica e estatística;
 Níveis de evidência dos estudos e avaliação da evidência e aplicabilidade ao problema
do paciente ou da comunidade;
 Princípios metodológicos dos diferentes tipos de desenhos de estudos, aplicação,
limites;
 Medidas de tendência central e de dispersão, variabilidade, significância estatística,
teste de hipótese, intervalo de confiança, sensibilidade, especificidade, valor preditivo
e medidas de associações;
 Revisão sistemática, metanálise e guias de conduta;
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HABILIDADES PROFISSIONAIS VI
CARGA HORÁRIA: 200H
EMENTA:
Habilidades Clínicas: Anamnese e Exame Físico em Saúde Mental; Diagnóstico
Sindrômico: Síndrome Anêmica; Síndrome Ictérica. Síndrome Dispnéica. Síndrome
Metabólica; Síndrome Convulsiva; Síndrome Diarreica; Síndrome Pruriginosa; Síndrome
Vertiginosa; Síndrome Dispneíca e Dor Abdominal; Habilidades Cirúrgicas: Estudo do

149

ambiente cirúrgico (Centro cirúrgico, arquitetura e circulação, centro de esterilização, centro
de recuperação pós-anestésica, centro de tratamento intensivo); Assepsia e anti-sepsia,
Instrumentação cirúrgica; Bioética na experimentação animal; Modelos de experimentação
animal; Descrição cirurgia da traqueostomia e cricotireoidectomia; Acesso cirúrgico a
cavidade torácica, cavidade abdominal; Punções de cavidade torácica, peritoneal e vesiclal,
drenagens e sondagens; Bases técnicas do cateterismo venoso (PVC, PMA e flebotomias);
cirurgias minimamente invasivas e videolaparoscópicas; Bases técnicas da microcirurgia;
Práticas médicas: Dados de identificação, queixa principal, história da doença atual,
interrogatório sobre os diversos sistemas da criança e adolescente, ginecológico, obstétrico em
enfermaria. Exercício prático envolvendo situações de relação médico/paciente; Exercício
prático de anamnese com criança e mulher em enfermaria; Exercício prático de exame clínico
e sinais vitais com paciente em enfermaria; Exercício prático com instrumentos médicos
básicos: estetoscópio, esfignomanômetro, termômetro, balança, sonnar com paciente em
enfermaria; Bioestatística: Coleta de Dados; Medidas de Posição; Medidas de Dispersão;
Tabelas; Gráficos; Amostragem; Distribuição Binomial; Distribuição Normal; Teste
Estatístico Paramétrico; Teste Estatísitico Não Paramétrico; Matriz de Correlação.

Habilidades Profissionais MD6 (6ª etapa)
- Habilidades Clínicas: 2 horas/aula
- Práticas Médicas: 4 horas/aula
- Habilidades Cirúrgicas: 2 horas/aula
- Bioestatística: 2 horas/aula

1. HABILIDADES CLÍNICAS
1.1 OBJETIVOS
Desenvolver habilidade na realização de anamnese e exame físico em pacientes com
problemas de saúde mental; identificar as principais síndromes em saúde mental para poder
encaminhar adequadamente ao serviço especializado; realizar anamnese e exame físico
voltados para síndromes, e não mais por sistemas orgânicos; saber a indicação e interpretação
dos exames complementares iniciais na investigação de cada síndrome estudada.

1.2 CONTEÚDO
 Anamnese em saúde mental;
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 Principais síndromes em saúde mental;
 Exame físico em saúde mental;
 Anamnese, exame físico e exames complementares direcionados para a síndrome
dispneica;
 Anamnese, exame físico e exames complementares direcionados para a síndrome
convulsiva;
 Anamnese, exame físico e exames complementares direcionados para a síndrome
metabólica;
 Anamnese, exame físico e exames complementares direcionados para a síndrome
pruriginosa;
 Anamnese, exame físico e exames complementares direcionados para a síndrome
vertiginosa;
 Anamnese, exame físico e exames complementares direcionados para a síndrome
dispéptica e de dor abdominal;
 Anamnese, exame físico e exames complementares direcionados para a síndrome de
insuficiência cardíaca;
 Anamnese, exame físico e exames complementares direcionados para a síndrome
febril;
 Anamnese, exame físico e exames complementares direcionados para a síndrome
ictérica;
 Anamnese, exame físico e exames complementares direcionados para a síndrome
anêmica;
 Anamnese, exame físico e exames complementares direcionados para a síndrome
diarreica.

2. PRÁTICAS MÉDICAS
2.1 OBJETIVOS
Aprimorar a anamnese e o exame físico em pediatria e ginecologia/obstetrícia (GO)
aprendidos no laboratório de habilidades clínicas, em enfermarias de pediatria e GO, e no
centro obstétrico; desenvolver as habilidades de comunicação, a postura, a atitude ética e
profissional frente o paciente, a família, os colegas, o professor, os outros profissionais da
área de saúde e do local de trabalho; iniciar o aluno raciocínio clínico e terapêutico, utilizando
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os conhecimentos prévios da fisiologia e fisiopatologia, da epidemiologia, dos conhecimentos
obtidos no MISC.

2.2. CONTEÚDOS
 Anamnese e exame físico em pediatria;
 Anamnese e exame físico em ginecologia;
 Anamnese em exame físico em obstetrícia;
 Acompanhamento de trabalho de parto;
 Auxílio a parto normal e cesariana;
 Avaliação de recém-nascido.
3.HABILIDADES CIRÚRGICAS
3.1 OBJETIVOS
Aprender em laboratório, todos os aspectos que envolve um procedimento cirúrgico
(tempos de uma cirurgia, materiais necessários, assepsia e antissepsia, técnicas cirúrgicas);
conhecer o ambiente cirúrgico; desenvolver habilidades cirúrgicas em laboratório de cirurgia,
através da utilização de órgãos de animais, simuladores e animais vivos; aprender
procedimentos cirúrgicos; desenvolver projetos de pesquisa experimental.

3.2 CONTEÚDOS
 Regras para utilização do Laboratório de Cirurgia;
 Ambiente cirúrgico (Centro cirúrgico, arquitetura e circulação, centro de esterilização,
centro de recuperação pós-anestésica, centro de tratamento intensivo);
 Preparação para o ato operatório (assepsia e antissepsia, paramentação, instrumentação
cirúrgica, posicionamento do paciente e da equipe cirúrgica);
 Bioética na utilização de animais em laboratório;
 Tempos cirúrgicos (diérese, síntese e hemostasia);
 Feridas e curativos.

4.

BIOESTATÍSTICA
4.1

OBJETIVO
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Conhecer os principais testes estatísticos e suas aplicabilidades, através de atividades
teórico-práticas contextualizadas; analisar artigos científicos e avaliar se os dados foram
trabalhados estatisticamente da melhor maneira; fornecer ferramentas para adequada
elaboração, execução e análise de projetos científicos.

4.2

CONTEÚDO

 Variáveis: conceito e classificação;
 Amostragem: Nº e classificação das amostras;
 Banco de dados em planilha do Excel e tabela dinâmica;
 Testes estatísticos paramétricos e não paramétricos;
 Tabelas e gráficos;
 Medidas de posição e dispersão;
 Matriz de correlações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CABRAL, Antonio Carlos Vieira (Ed.). Fundamentos e prática em obstetrícia. São Paulo:
Atheneu, 2010.
CARRIÓ, Francisco Borrel. Entrevista clínica: habilidades de comunicação para
profissionais de saúde. Porto Alegre: Artmed, 2012.
GIRÃO, Manoel João Batista Castello; LIMA, Geraldo Rodrigues de; BARACAT, Edmund
Chada (Ed.). Ginecologia. São Paulo: Manole, 2009.
GOFFI, Fábio Schmidt (Coord.). Técnica cirúrgica: bases anatômicas, fisiopatológicas e
técnicas da cirurgia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2007.
LA FALCE, Tiago Souza et al (Ed.). Propedêutica médica da criança ao idoso. São Paulo:
Atheneu, 2009.
LAMBERT, Joan; COX, Joyce. Microsoft Word 2013 passo a passo. Porto Alegre:
Bookman, 2014.
TOWNSEND, Courtney M. et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática
cirúrgica moderna. 18. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 2 v.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES, João Guilherme Bezerra et al (Org.). Pediatria. 4. ed. Rio de Janeiro: Medbook,
2011.
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BARACAT, Edmund Chada; LIMA, Geraldo Rodrigues de (Coord.). Guia de ginecologia.
São Paulo: Manole, 2006.
LEITE, Álvaro Jorge Madeiro; CAPRARA, Andrea; COELHO FILHO, João Macêdo (Org.).
Habilidades de comunicação com pacientes e famílias. São Paulo: Sarvier, 2007. 242p.
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
1413p.
PUCCINI, Rosana Fiorini; HILÁRIO, Maria Odete Esteves (Ed.). Semiologia da criança e
do adolescente. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
SAVOIA, Mariângela Gentil (Org.). A interface entre psicologia e psiquiatria. 2. ed. São
Paulo: Roca, 2011.
ZUGAIB, Marcelo; RUOCCO, Rosa Maria S. A. (Ed.). Pré-natal: clínica obstétrica da
Faculdade de Medicina da USP. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2007.
MÓDULO DE INTERAÇÃO EM SAÚDE NA COMUNIDADE VI
CARGA HORÁRIA: 80H
EMENTA
Atividade na USF. Visita domiciliar. Fundamentação Científica para as Terapias
Bibliografia Complementares. O SUS e a Prática de Terapias Bibliografia Complementares. A
Homeopatia e seus fundamentos. A Acupuntura e seus benefícios. O Uso da Fitoterapia.
Terapia Comunitária. Visita à Unidade de Referência.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
 Conhecer o Programa de Atenção Integral aos Portadores de Doenças Mentais
 Sedimentar os conhecimentos adquiridos nas Etapas anteriores
 Conhecer as normas de Gestão em saúde, priorizando as fases do Planejamento,
Execução, Custo e Controle das Ações.
 Conhecer a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS
(PNPIC), através da Portaria MS/GM nº 971 de 03/05/2006.
 Conhecer os Fundamentos científicos para utilização e implementação das Terapias
complementares.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Conhecer e refletir sobre os principais problemas de saúde mental da UBS.
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 Discutir e avaliar o programa de Saúde Mental do município.
 Conhecer os serviços da rede de referência voltados para a saúde mental.
 Reconhecimento do fluxo de acolhimento e protocolos em saúde mental.
 Realizar atividades com a comunidade para solucionar os principais problemas.
 Realizar capacitação para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) sobre temas de
Atenção primária, de acordo com os principais programas do MS.
 Acompanhar as famílias adotadas e realizar acompanhamento individual e de grupos
prioritários de acordo com as diretrizes dos programas do MS
 Realizar atendimento individual aos pacientes de livre demanda das UBS priorizando
as ações de promoção da saúde e prevenção das doenças;
 Complementar pesquisa bibliográfica de acordo com as normas da Metodologia
Científica e da Medicina Baseada em Evidências;
 Promover momentos de reflexão com as lideranças comunitárias e a ESF para
reavaliação das prioridades de intervenção com reescalonamento das ações propostas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FRANCO, Laércio Joel (Org.); PASSOS, Afonso Dinis Costa (Org.). Fundamentos de
epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Manole, 2011.
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Org.). Tratado de medicina de familia e
comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 V.
MCWHINNEY, Ian R.; FREEMAN, Thomas. Manual de medicina de família e
comunidade. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
RAMOS, Dalton Luiz de Paula (Org.). Bioética: pessoa e vida. São Caetano do Sul: Difusão,
2009.
SOUTH-PAUL, Jeannette E.; MATHENY, Samuel C.; LEWIS, Evelyn L. Current
diagnóstico e tratamento: medicina de família e comunidade. 2. ed. Porto Alegre: Artmed,
2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria
epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

Zélia.

Introdução

AYRES, Manuel. Elementos epidemiológicos e bioestatísticos. Belém: Vox, 2012.
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saúde,
2006.
20p.
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em:
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Básica. Guia prático do agente comunitário de saúde. Brasília: Ministério da saúde, 2009.
260p. Disponível em: http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
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Ministério
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saúde,
2011.
26p.
Disponível
em:
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Básica. Política nacional de atenção básica. 4. ed. Brasília: Ministério da saúde, 2007. 60p.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica_2006.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Vigilância em saúde: zoonoses. Brasília: Ministério da saúde, 2009. 229p.
Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad22.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Politica Nacional de
Humanização. Formação e intervenção. Brasília: Ministério da saúde, 2010. 242p.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_humanizaSUS.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. SIAB: manual do sistema de
informação de atenção básica. Brasília: Ministério da saúde, 1998. 98p. Disponível em:
http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/manual_siab2000.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
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da
saúde,
2005.
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Disponível
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da
saúde,
2006.
60p.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Coordenação de Apoio à Gestão
Descentralizada. Diretrizes operacionais para os pactos pela vida, em defesa do SUS e de
gestão.
Brasília:
Ministério
da
saúde,
2006.
75p.
Disponível
em:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/06_0257_M.pdf.
DRUMOND JÚNIOR, Marcos. Epidemiologia nos municípios: muito além das normas. São
Paulo: Hucitec, 2003. (Saúde em debate; 152).
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2014.
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ROSE, Geoffrey. Estratégias da medicina preventiva. Porto Alegre: Artmed, 2010.

7° SEMESTRE
MÓDULO XIX: APRESENTAÇÕES CLÍNICAS I
CARGA HORÁRIA: 112H
EMENTA:
Síndromes relevantes no dia-a-dia do médico generalista: de dor torácica, dispneica,
urêmica, consumptiva, metabólica, de lombalgia, edemigêmica, paraneoplasica, Insuficiência
cardíaca; de dor articular e mialgia. Hemoptise. Patologias relevantes por sua prevalência e
morbimortalidade:Diabetes mellitus e da Síndrome metabólica; Hipertensão Arterial
Sistêmica. Dislipidemia; Insuficiência Cardíaca; Pneumonia; tuberculose; Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica; Câncer de Pulmão; derrame pleural; asma; Principais arritmias;
neuropatias periféricas; Osteoporose; artrite reumatoide; lúpus eritematoso sistêmico;
osteomielite; artrites sépticas; osteoartrite, tendinopatias e fibromialgia; Insuficiência Renal;
Infecções do Trato Urinário; Princípios gerais da oncogênese, relacionando com os tipos
histológicos envolvidos; estadiamento dos cânceres; princípios gerais de radioterapia e
quimioterapia; doenças vasculares cirúrgicas, arteriais e venosas, agudas e crônicas; litíase
renal; doenças da próstata .

OBJETIVOS
 Descrever os aspectos epidemiológicos, a classificação e a fisiopatologia do Diabetes
mellitus e da Síndrome metabólica. Descrever os diagnósticos etiológico e diferencial,
relacionando o tratamento específico e as medidas de prevenção das complicações
agudas e crônicas;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, a classificação etiológica e quanto à gravidade
da Hipertensão Arterial Sistêmica. Descrever o diagnóstico etiológico, relacionando o
tratamento específico e as medidas de prevenção das complicações agudas e crônicas;
 Descrever a fisiopatologia dos diferentes tipos de dislipidemia, correlacionando-a com
o desenvolvimento da Aterosclerose e suas manifestações cardiovasculares.
Estabelecer as medidas de prevenção para as dislipidemias;
 Descrever a fisiopatologia da Insuficiência Cardíaca, suas repercussões sistêmicas,
métodos diagnósticos, prevenção e tratamento;
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 Descrever os aspectos epidemiológicos, classificação, tipos, causas, fisiopatologia,
diagnóstico e tratamento da pneumonia e da tuberculose;
 Descrever aspectos epidemiológicos, definição, causas, fisiopatologia, diagnóstico e
tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, classificação, fisiopatologia, papel do
tabagismo, diagnóstico e tratamento do Câncer de Pulmão;
 Identificar as principais arritmias, descrevendo seus mecanismos fisiopatológicos,
prevenção e abordagem diagnóstica e terapêutica.
 Descrever os sinais / sintomas, achados radiológicos e diagnóstico diferencial das
principais neuropatias periféricas (compressivas: cervicobraquialgia, lombociatalgia,
síndrome do Túnel do Carpo; polineuropatias; mononeuropatias não-compressivas);
 Descrever a epidemiologia, classificação, diagnóstico etiológico, fisiopatologia,
achados clínicos, radiológicos, densitométricos, medidas preventivas, tratamento e
complicações (fraturas) da osteoporose;
 Descrever a epidemiologia, fisiopatologia, achados clínicos / laboratoriais /
radiológicos, diagnóstico diferencial e tratamento da artrite reumatóide e do lúpus
eritematoso sistêmico;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, causas, fisiopatologias, diagnóstico,
diagnóstico diferencial e tratamento da osteomielite e artrites sépticas;
 Descrever a epidemiologia, fisiopatologia, achados clínicos / radiológicos, diagnóstico
diferencial e tratamento das principais doenças reumatológicas degenerativas
(osteoartrite) e de partes moles (tendinopatias e fibromialgia);
 Estabelecer o conceito, as classificações e o diagnóstico da Insuficiência Renal.
Correlacionar a fisiopatologia com as medidas de prevenção e tratamento;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, classificação, causas, fisiopatologias,
diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamento e complicações das Infecções do Trato
Urinário;
 Descrever os princípios gerais da oncogênese, relacionando com os tipos histológicos
envolvidos;
 Identificar os instrumentos de classificação para estadiamento dos cânceres (TNM
etc);
 Identificar os princípios gerais de radioterapia e quimioterapia.
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 Descrever os aspectos epidemiológicos, fatores de risco e fisiopatologia das doenças
vasculares cirúrgicas, arteriais e venosas, agudas e crônicas;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, classificação, causas, fisiopatologias,
diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamento e complicações litíase renal;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, fisiopatologias, diagnóstico, diagnóstico
diferencial e tratamento das principais doenças da próstata (prostatites aguda e
crônica, hiperplasia prostática benigna e câncer de próstata);

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Diabetes e Síndrome metabólica;
 Hipertensão Arterial Sistêmica.
 Dislipidemia;
 Insuficiência Cardíaca;
 Pneumonia;
 tuberculose;
 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica;
 Asma
 Derrame pleural
 Câncer de Pulmão;
 Principais arritmias;
 neuropatias periféricas (compressivas: cervicobraquialgia, lombociatalgia, síndrome
do Túnel do Carpo; polineuropatias; mononeuropatias não-compressivas);
 Osteoporose;
 artrite reumatoide;
 lúpus eritematoso sistêmico;
 osteomielite;
 artrites sépticas;
 osteoartrite, tendinopatias e fibromialgia;
 Insuficiência Renal;
 Infecções do Trato Urinário;
 Princípios gerais da oncogênese, relacionando com os tipos histológicos envolvidos;
estadiamento dos cânceres; princípios gerais de radioterapia e quimioterapia;
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 doenças vasculares cirúrgicas, arteriais e venosas, agudas e crônicas;
 litíase renal;
 doenças da próstata (prostatites aguda e crônica, hiperplasia prostática benigna e
câncer de próstata);

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates Propedêutica médica. 11. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
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MÓDULO XX: APRESENTAÇÕES CLÍNICAS 2
CARGA HORÁRIA: 96H
EMENTA
Principais síndromes clínico-cirúrgicas com acometimento do trato digestivo visando
o diagnóstico e o manejo da Síndrome de dor Abdominal: úlceras gástricas e duodenais;
câncer gástrico; hemorragias digestivas altas e baixas; doença inflamatória intestinal;
Síndromes dispépticas; Doença diarréica e da Constipação Intestinal Crônica e das principais
parasitoses humanas; Síndrome ictérica; Hepatites; complicações da hepatopatia crônica;
litíase biliar; abdômen agudo; doença diverticular do cólon; neoplasias colônicas; doenças do
canal anal e reto; hérnias da parede abdominal; peritonites primárias e secundárias. Além dos
princípios da clínica cirúrgica: Resposta metabólica ao trauma cirúrgico; suporte nutricional
ao paciente cirúrgico; avaliação pré-operatória, pré-anestésica e os cuidados no pré e pósoperatório; cicatrização das feridas operatórias; antibioticoprofilaxia cirúrgica; complicações
cirúrgicas

OBJETIVOS
 Descrever as alterações fisiológicas na resposta metabólica ao trauma cirúrgico;
 Identificar as particularidades do suporte nutricional ao paciente cirúrgico;
 Descrever a abordagem do paciente cirúrgico no que diz respeito à avaliação préoperatória, pré-anestésica e os cuidados no pós-operatório;
 Descrever o processo de cicatrização das feridas operatórias;
 Descrever o conceito, tipos e indicações da antibioticoprofilaxia cirúrgica;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, classificação, tipos, causas, fisiopatologia,
diagnostico e tratamento das úlceras gástricas e duodenais, e das suas principais
complicações cirúrgicas (sangramento, perfuração, estenose...);
 Descrever os aspectos epidemiológicos, classificação, tipos, causas, fisiopatologia,
diagnostico e tratamento do câncer gástrico;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, classificação, tipos, causas, fisiopatologia,
diagnóstico e tratamento das hemorragias digestivas altas e baixas;
 Descrever a fisiopatologia das Síndromes dispépticas. Identificar os tipos orgânica e
funcional e suas causas. Estabelecer o diagnóstico, diagnóstico diferencial e
tratamento;

162

 Descrever os aspectos epidemiológicos, classificação, causas, fisiopatologias,
diagnóstico e tratamento da Doença diarréica e da Constipação Intestinal Crônica e
das principais parasitoses humanas;
 Descrever os aspectos fisiopatologias, diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamento
e complicações das icterícias.
 Descrever os aspectos epidemiológicos, classificação, causas, fisiopatologias,
diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamento e complicações das Hepatites;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, fisiopatologias, diagnóstico, diagnóstico
diferencial, tratamento e complicações da hepatopatia crônica.
 Descrever os aspectos epidemiológicos, conceito, classificação, fisiopatologia,
diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento do abdômen agudo (vascular,
obstrutivo, perfurativo, inflamatório e hemorrágico);
 Descrever os aspectos epidemiológicos, fisiopatologias, diagnóstico, diagnóstico
diferencial, tratamento e complicações da doença diverticular do cólon, relacionando
com a constipação;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, fisiopatologia e diagnóstico das neoplasias
colônicas;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, classificação, causas, fisiopatologias,
diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento das principais doenças do canal anal
e reto (hemorróidas, fissuras, fistulas, abscessos e tumores);
 Descrever os aspectos epidemiológicos, classificação, causas, fisiopatologias,
diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento das hérnias da parede abdominal;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, classificação, causas, fisiopatologias,
diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento das peritonites primárias e
secundárias.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 úlceras gástricas e duodenais;
 câncer gástrico;
 hemorragias digestivas altas e baixas;
 Síndromes dispépticas;
 Doença diarréica
 Constipação Intestinal Crônica
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 Parasitoses humanas;
 Síndrome ictérica;
 Hepatites Aguda e Crônica e suas complicações;
 Litiase biliar
 Abdômen agudo;
 Doença diverticular do cólon;
 Doença inflamatória intestinal
 Neoplasias colônicas;
 Doenças do canal anal e reto;
 Hérnias da parede abdominal;
 Peritonites primárias e secundárias.
 Resposta metabólica ao trauma cirúrgico;
 Suporte nutricional ao paciente cirúrgico;
 Avaliação pré-operatória, pré-anestésica e os cuidados no pós-operatório;
 Cicatrização das feridas operatórias;
 Antibioticoprofilaxia cirúrgica;
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MÓDULO XXI: APRESENTAÇÕES CLÍNICAS 3
CARGA HORÁRIA: 112H
EMENTA:
Abordagem de síndromes do dia-a-dia do médico generalista: astênica, febril,
anêmica, exantemáticas e pruriginosas, vertiginosa; da cervicalgia, linfoadenomegalica e de
imunodeficiência; Assim como doenças cerebrovasculares (AVE); Cefaléias primárias e
secundárias; doenças oftalmológicas: Olho Vermelho; glaucoma; principais erros refrativos;
catarata; doenças otorrrinolarigologicas: rinossinusites e faringotonsilites; endocrinológicas:
hipo e hipertiroidismo e câncer de tireoide.

OBJETIVOS
 Descrever os aspectos epidemiológicos do hipo e hipertireoidismo. Identificar as
causas mais prevalentes de hipo e hipertireoidismo e descrever os mecanismos
fisiopatológicos. Fornecer o diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento;
 Descrever os aspectos epidemiológicos das principais afecções cutâneas: bacterianas
(erisipela); fúngicas (micoses superficiais); parasitarias (escabiose), virais (herpes) e
neoplásicas (melanoma). Estabelecer aspectos clínicos, diagnóstico, diagnóstico
diferencial e tratamento;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, classificação, fisiopatologia, diagnóstico,
diagnóstico diferencial, tratamento e estados reacionais da Hanseníase;
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 Fornecer a definição de SIDA e HIV positivo e descrever os aspectos epidemiológicos
HIV/SIDA. Estabelecer a classificação, fisiopatologia, diagnóstico, diagnóstico
diferencial, tratamento e o diagnóstico das principais infecções oportunistas;
 Descrever a epidemiologia, fisiopatologia, classificação, sinais e sintomas, métodos
diagnósticos, medidas preventivas e complicações das doenças cerebrovasculares
(AVE);
 Caracterizar as cefaléias primárias e secundárias com relação aos seus achados
clínicos, diagnóstico diferencial e os tratamentos disponíveis;
 Caracterizar os achados clínicos e diagnósticos diferenciais de Olho Vermelho;
 Descrever o conceito, classificação, principais causas, métodos diagnósticos do
glaucoma, além do tratamento do glaucoma agudo;
 Descrever a classificação dos principais erros refrativos (miopia, astigmatismo,
hipermetropia, presbiopia) e sua correlação com a acuidade visual (Snellen);
 Descrever as principais causas, achados clínicos da catarata, bem como seu
tratamento;
 Descrever a epidemiologia, fisiopatologia, classificação, diagnóstico etiológico, sinais
e sintomas, métodos diagnósticos das rinossinusites e faringotonsilites;
 Descrever a epidemiologia, fisiopatologia, classificação, achados clínicos, métodos
diagnósticos das leucemias;
 Descrever a epidemiologia, fisiopatologia, classificação, achados clínicos e
laboratoriais, tratamento das principais anemias (carenciais e hemolíticas);
 Identificar as principais etiologias da síndrome vertiginosa, destacando achados do
exame físico na diferenciação de causas centrais e periféricas;
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 hipo e hipertireoidismo;
 principais afecções cutâneas: bacterianas (erisipela); fúngicas (micoses superficiais);
parasitarias (escabiose), virais (herpes) e neoplásicas (melanoma);
 Hanseníase;
 HIV/SIDA;
 doenças cerebrovasculares (AVE);
 Cefaléias primárias e secundárias;
 Olho Vermelho;
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 glaucoma
 principais erros refrativos;
 catarata;
 rinossinusites e faringotonsilites;
 leucemias;
 anemias (carenciais e hemolíticas);
 síndrome vertiginosa;
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HABILIDADES PROFISSIONAIS VII
CARGA HORÁRIA: 240H
EMENTA:
Práticas Médicas: Anamnese ambulatorial e/ou em enfermaria e exame físico de
pacientes de clínica médica, clínica cirurgica, Ortopedia, Reumatologia, Infectologia;
Atendimento aos pacientes de Hipertensão e Diabetes (HIPERDIA); Discussão de casos
clínicos, métodos de imagem de principais doenças; Habilidades Cirúrgicas: Regras para
utilização do Laboratório de Cirurgia Experimental; Estudo do ambiente cirúrgico (Centro
cirúrgico, arquitetura e circulação, centro de esterilização, centro de recuperação pósanestésica, centro de tratamento intensivo); Estudo da assepsia e anti-sepsia e instrumentação
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cirúrgica; Bioética na experimentação animal; Modelos de experimentação animal; Descrição
cirurgia da traqueostomia e cricotireoidectomia; Acesso cirúrgico a cavidade torácica,
cavidade abdominal, Punções de cavidade torácica, peritoneal e vesical, drenagens e
sondagens; Bases técnicas do cateterismo venoso (PVC, PMA e flebotomias); cirurgias
minimamente invasivas e videolaparoscópicas; Bases técnicas da microcirurgia.

Habilidades Profissionais MD7 (7ª etapa)
- Práticas médicas: 8 horas/aula
- Habilidades Cirúrgicas: 4 horas/aula

1. PRÁTICA MÉDICAS
1.1 OBJETIVOS
Desenvolver habilidade que possibilitem ao estudante realizar atendimento
ambulatorial, acompanhamento clínico em enfermaria, acompanhamento em cirurgia,
discussão de casos clínicos em reumatologia, doenças infectocontagiosas, cirurgia, Diabetes
Mellitus (DM) / Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), imagenologia e ortopedia.

1.2. CONTEÚDOS
 Anamnese ambulatorial e em enfermaria de pacientes de cirurgia, ortopedia,
reumatologia, infectologia e DM/HAS;
 Exame físico geral e específico em pacientes de cirurgia, ortopedia, reumatologia,
infectologia e DM/HAS;
 Discussão de casos clínicos das principais doenças dos ambulatórios e/ou enfermaria
das especialidades acima referidasde especialidades:

- REUMATOLOGIA:
 Artrite reumatóide
 Osteoartrite
 Reumatismo de partes moles (tendinopatias, bussites, tenossinovites, etc.)
 Osteoporose
 Lupus eritematoso sistêmico;
 Fibromialgia;
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 Síndorme miofascial
 Lombalgias e cervicalgias
 Espondiloartropatias;
 Esclerodermia.

- INFECTOLOGIA:
 Síndrome febril :
 - Ictérica e hemorrágica (arboviroses - febre amarela, dengue, mayaro, aropouchom malária, Leptospirose, hepatites virais, febre tifóide)
 - Linfadenomegálica (CMV, toxoplasmose, mononucleose)
 Doenças exantemáticas (herpes, varicela, sarampo, rubéola, parvo vírus B19,
exantema súbito)
 AIDS
 Doenças de Chagas
 Parasitoses intestinais (amebíase, enterobioses, giardíase, ascaridíase, ancilostomíase,
necateríase, tricocefalíase, teníase, estrongiloidíase, esquitossomose)
 Antibióticoterapia
 Diarréias agudas e crônicas
 Herpes zooster
 Tuberculose
 Pneumonias
 Infecções das vias aéreas superiores
 Meningites agudas e subagudas
 Infecção de partes moles (celulites, furunculose, erisipela)
 Acidentes com animais peçonhentos

- ORTOPEDIA
 Fraturas
 Atendimento ortopédico no paciente politraumatizado
 Síndrome compartimental
 Fixadores Externos
- CIRURGIA
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 Apendicite aguda
 Colecistite aguda
 Abdome agudo
 Neoplasia do aparelho digestório
 Cirurgia laparoscópica.

- DIABETE MELLITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
 Programa HIPER/DIA do Ministério da Saúde
 Critérios de diagnóstico
 Metas de tratamento
 Tratamento medicamentoso disponibilizado pelo SUS
 Tratamento não medicamentoso
 Fatores de risco e prevenção
 Complicações

2. HABILIDADES CIRÚRGICAS II
2.1 OBJETIVOS
Aperfeiçoar e aprofundar o conhecimento e as habilidades técnicas adquiridas no
semestre anterior, aplicando-as em procedimentos cirúrgicos experimentais; conhecer os
protocolos anestésicos para os procedimentos em animais.

2.2. CONTEÚDOS
 Protocolos anestésicos;
 Vias de acesso abdominal e torácica;
 Acesso venoso central, periférico e flebotomia;
 Traqueostomia e cricotireoidostomia;
 Punções de cavidade torácica, peritoneal e vesical, drenagens e sondagens;
 Bases técnicas do cateterismo venoso (PVC, PMA e flebotomias);
 Gastrostomia, jejunostomia, colostomia e cistostomia;
 Cirurgia videolaparoscópica.

171

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDREASSEN, Nancy C.; BLACK, Donald W. Introdução à psiquiatria. 4. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2009.
CARRIÓ, Francisco Borrel. Entrevista clínica: habilidades de comunicação para
profissionais de saúde. Porto Alegre: Artmed, 2012.
FAUCI, Anthony S. et al (Ed.); LONGO, Dan L. (Org.). Medicina interna de Harrison. 18.
ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2013. 2 v.
HEBERT, Sizínio, et al. (Org.). Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. 4. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2009.
LAMBERT, Joan; COX, Joyce. Microsoft Word 2013 passo a passo. Porto Alegre:
Bookman, 2014. 552p.
TOWNSEND, Courtney M. et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática
cirúrgica moderna. 18. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARROS FILHO, Tarcísio E. P. de; LECH, Osvandré. Exame físico em ortopedia. 2. ed. São
Paulo: Sarvier, 2010. 333p. il.
BORGES, Durval Rosa (Ed.). Atualização terapêutica 2014/15. 25. ed. São Paulo: Artes
Médicas, 2014.
COELHO, Júlio Cezar Uili. Aparelho digestivo: clínica e cirurgia. 4. ed. São Paulo:
Atheneu, 2012. 2.V.
HOPPENFELD, Stanley. Propedêutica ortopédica: coluna e extremidades. São Paulo:
Atheneu, 2008.
LEITE, Álvaro Jorge Madeiro; CAPRARA, Andrea; COELHO FILHO, João Macêdo (Org.).
Habilidades de comunicação com pacientes e famílias. São Paulo: Sarvier, 2007.
ROCHA, Manoel Otávio da Costa (Ed.). Fundamentos em infectologia. Rio de Janeiro:
Rubio, 2009.
SKARE, Thelma Larocca. Reumatologia: princípios e prática. 2. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2007.
YOSHINARI, Natalino Hajime; BONFÁ, Eloisa Silva Dutra de Oliveira. Reumatologia
para o clínico. 2. ed. São Paulo: Roca, 2011.
MÓDULO DE INTERAÇÃO SAÚDE NA COMUNIDADE VII
CARGA HORÁRIA: 80H
EMENTA
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Atividade na USF. Visita domiciliar. Visita à Unidade de Referência.Assistência
Farmacêutica na Atenção Primária em Saúde. Promoção à saúde: Violência doméstica contra
a mulher, criança, adolescente e idoso. O atestado de óbito. Uso do algoritmo na solicitação
de exames complementares.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
 Conhecer a dinâmica do atendimento médico individual, priorizando o raciocínio
clínico e a estruturação diagnóstica com bases semiológicas.
 Realizar atendimento médico individual de acordo com diretrizes éticas do Conselho
Federal de Medicina e de humanização (HUMANIZA-SUS) do M.S.
 Complementar as ações de atenção primária em saúde dentro dos preceitos dos
programas do M. S.
 Aprofundar o conhecimento das fichas, formulários, referência e contra referência,
guia de internação e de exames de imagem e laboratoriais, preenchimento de
prontuários, receituários, laudos e atestado médico e demais documentos pertinentes
as rotinas e atividades médicas dentro da APS.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Realizar atendimento individual aos pacientes de livre demanda das UBS priorizando
as ações de promoção da saúde e prevenção das doenças;
 Realizar atendimento individual aos pacientes de livre demanda das UBS seguindo os
preceitos éticos e de humanização;
 Elaborar de maneira adequada os documentos médicos (prontuários, receitas,
solicitação de exames, formulário de Referência e contra-referência e atestados
médicos) e orientar o pacientes de modo a atender as suas necessidades.
 Realizar atividades com a comunidade para solucionar os principais problemas.
 Realizar capacitação para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) sobre temas de
Atenção primária, de acordo com os principais programas do MS.
 Acompanhar as famílias adotadas e realizar acompanhamento individual e de grupos
prioritários de acordo com as diretrizes dos programas do MS
 Apresentação de avanços e/ou complementação do trabalho de pesquisa iniciado
anteriormente, obedecendo às normas técnicas.
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8° SEMESTRE
MÓDULO XXII: APRESENTAÇÕES CLÍNICAS 4
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
CARGA HORÁRIA: 96H
EMENTA
Irregularidade

menstrual,

infertilidade,

hirsutismo.

Sangramento

vaginal,

incontinência urinária e climatério. Dor pélvica, síndrome pré-menstrual, corrimento vaginal,
úlceras genitais infertilidade. Tumores ovarianos. Diagnóstico de gravidez, sangramentos no
primeiro trimestre gestacional, abortamento e assistência pré-natal. Vulvovaginites e
complicações no último trimestre gestacional. Trabalho de parto prematuro, complicações
infecciosas na gestação. Hipertensão e convulsão na gestação. Retardo do crescimento
intrauterino e oligoâmnio.
OBJETIVO GERAL
 Proporcionar ao estudante a construção de conhecimentos científicos sobre as doenças
prevalentes da mulher na fase da adolescência, do menacme, da gestação e do
climatério.
 Fortalecer as noções básicas de anamnese e exame ginecológico e obstétrico.
 Identificar condições de doenças mais comuns, assim como o diagnóstico diferencial,
tratamento e ações destinadas à recuperação da saúde da mulher, considerando seus
fatores de risco.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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 Desenvolver raciocínio clínico e orientação terapêutica dos principais agravos à saúde
da mulher em suas diferentes fases da vida;
 Correlacionar os processos fisiológicos que permeiam a saúde da mulher com a
fisiopatologia dos agravos em saúde;
 Identificar os principais sintomas ginecológicos na anamnese correlacionando com os
possíveis agentes causais;
 Compreender os aspectos médico-legais e éticos em ginecologia e obstetrícia;
 Especificar e interpretar exames complementares básicos utilizados para detecção das
patologias ginecológicas mais comuns;
 Relacionar as principais causas, diagnóstico e manejo da dor pélvica crônica;
 Determinar as principais causas de sangramento uterino anormal, procedimentos
diagnósticos e conduta;
 Descrever as principais disfunções endócrinas no menacme (amenorréia, síndrome da
anovulação

crônica,

dismenorréia,

síndrome

da

tensão

pré-menstrual

e

hiperprolactinemia)
 Correlacionar os principais agentes etiológicos, os aspectos epidemiológicos e
clínicos, os procedimentos propedêuticos, as terapêuticas e as principais complicações
das doenças sexualmente transmissíveis;
 Descrever os tipos mais comuns de vulvovaginites e destacar procedimentos
diagnósticos e terapêuticos;
 Descrever os mecanismos de ação, indicações e principais contra-indicações dos
métodos contraceptivos;
 Identificar as alterações endócrinas, as manifestações clínicas e as terapêuticas
substitutivas (benefícios, riscos e contra-indicações das mesmas) no climatério;
 Identificar as causas de infertilidade; manejo e investigação do casal infértil;
 Caracterizar os aspectos epidemiológicos e clínicos das lesões precursoras e
neoplásicas do aparelho genital feminino e demonstrar as estratégias preventivas do
SUS;
 Descrever os aspectos clínicos, os exames complementares e os tipos de tratamento
das principais patologias benignas da mama;
 Descrever os meios diagnósticos de gravidez e calcular idade gestacional;
 Caracterizar as alterações fisiológicas na gestação e abordagem das queixas mais
freqüentes;
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 Descrever a rotina e protocolo de assistência pré-natal na gravidez de baixo risco;
 Interpretar adequadamente os exames complementares de rotina e que se fizerem
necessários durante o pré-natal;
 Identificar os princípios da prescrição de medicamentos durante a gestação;
 Descrever os compartimentos que permeiam o binômio mãe e feto;
 Descrever a fisiologia do mecanismo de parto;
 Descrever a assistência ao trabalho de parto nas diferentes fases clínicas e uso do
partograma;
 Descrever as causas, diagnóstico e conduta no óbito fetal;
 Citar e explicar as causas de trabalho de parto distócico;
 Relacionar as indicações, cuidados e implicações da cesariana;
 Descrever os aspectos clínicos fisiológicos e as principais anormalidades do puerpério
(infecção puerperal);
 Descrever a propedêutica fetal básica, no rastreamento de mal-formação, restrição do
crescimento intra-uterino, sofrimento fetal crônico e agudo;
 Conceituar trabalho de parto prematuro e gestação prolongada e descrever as causas,
aspectos clínicos e conduta;
 Caracterizar as consequências clínicas, causas, diagnóstico e tratamento das síndromes
hemorrágicas precoces e tardias na gestação;
 Descrever a etiologia, evolução clínica, diagnóstico e tratamento das principais
doenças infecciosas na gestação (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus,
herpes);
 Descrever o diagnóstico e tratamento das vulvovaginites na gestante;
 Explicar a fisiopatologia, manifestações clínicas, complicações (eclâmpsia e síndrome
HELLP), diagnóstico e tratamento da doença hipertensiva específica da gestação
(DHEG);
 Descrever a fisiopatologia, diagnóstico, acompanhamento e uso de imunoglobulinas
na isoimunização pelo fator Rh;
 Descrever as causas, diagnóstico, complicações e conduta na amniorrexe prematura;
 Descrever

as

causas,

sintomas,

complicações,

diagnóstico

e

conduta

nas

anormalidades do líquido amniótico (oligoâmnio e polidrâmnio);
 Explicar os aspectos epidemiológicos e fisiopatológicos das principais intercorrências
clínicas na gestação (enfatizar diabetes, tromboembolismo, infecção do trato urinário);
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 Descrever os aspectos clínicos do acompanhamento da grávida HIV-positiva (enfatizar
protocolo de profilaxia da transmissão vertical do Ministério da Saúde).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Noções de anamnese e exames ginecológico e obstétrico.
 Principais sintomas ginecológicos na anamnese correlacionando com os possíveis
agentes causais;
 Aspectos médico-legais e éticos em ginecologia e obstetrícia;
 Exames complementares básicos utilizados para detecção das doenças ginecológicas
mais comuns;
 Dor pélvica crônica;
 Sangramento uterino anormal, procedimentos diagnósticos e conduta;
 Disfunções endócrinas no menacme (amenorréia, síndrome da anovulação crônica,
dismenorréia, síndrome da tensão pré-menstrual e hiperprolactinemia)
 Doenças sexualmente transmissíveis;
 Vulvovaginites: procedimentos diagnósticos e terapêuticos;
 Mecanismos de ação, indicações e principais contra-indicações dos métodos
contraceptivos;
 Alterações endócrinas no menacme e no climatério;
 Causas de infertilidade; manejo e investigação do casal infértil;
 Afecções benignas da mama;
 Diagnósticos de gravidez e idade gestacional;
 Alterações fisiológicas na gestação;
 Assistência pré-natal;
 Princípios da prescrição de medicamentos durante a gestação;
 Mecanismo de parto;
 Assistência ao trabalho de parto nas diferentes fases clínicas e uso do partograma;
 Conduta no óbito fetal;
 Indicações, cuidados e implicações da cesariana;
 Anormalidades do puerpério (infecção puerperal);
 Propedêutica fetal básica no rastreamento de malformação, restrição do crescimento
intrauterino, sofrimento fetal crônico e agudo;
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 Trabalho de parto prematuro e gestação prolongada: suas causas, aspectos clínicos e
conduta;
 Síndromes hemorrágicas precoces e tardias na gestação;
 Doenças infecciosas na gestação (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus,
herpes);
 Vulvovaginites na gestante;
 Doença hipertensiva específica da gestação (DHEG);
 Uso de imunoglobulinas na isoimunização pelo fator Rh;
 Amniorrexe prematura;
 Anormalidades do líquido amniótico (oligoâmnio e polidrâmnio);
 Principais intercorrências clínicas na gestação (enfatizar diabetes, tromboembolismo,
infecção do trato urinário);
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MÓDULO XXIII: APRESENTAÇÕES CLÍNICAS 5: CLÍNICA PEDIÁTRICA
CARGA HORÁRIA: 112H
EMENTA
Avaliação de vitalidade/maturidade do RN, desconforto respiratório no recémnascido e tremores. Desidratação, avaliação do estado nutricional e causas de diarréia na
infância. Infecção de VAS, meningite e síndrome convulsiva na infância. Síndrome
exantemática febril e linfonodomegalias na infância. Dor articular na infância. Síndrome
ictérica na infância. Gráfico de curva de crescimento. Febre e lactente chiador.

OBJETIVO GERAL
Reconhecer que o nascimento, crescimento e o desenvolvimento são fenômenos
adaptativos que ocorrem de forma integrada;
Descrever os aspectos epidemiológicos, a fisiopatologia, o diagnóstico, diagnóstico
diferencial, prevenção e tratamento das doenças mais prevalentes na infância, correlacionando
com as respectivas faixas etárias, quais sejam: recém-nascido, lactentes, pré-escolares,
escolares e adolescentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Reconhecer as adaptações morfológicas e funcionais que ocorrem nos diversos
sistemas, desde o recém-nascido até o completo desenvolvimento do ser humano,
diferenciando estas adaptações fisiológicas dos processos patológicos;
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 Reconhecer as condições do pré-natal, do parto e do pós-parto que interferem no bebê,
na unidade mãe-bebê e na família, identificando e caracterizando as afecções mais
freqüentes deste período da vida, com ênfase para: a prematuridade e suas
consequências; as infecções congênitas (TORCHS e HIV) e suas principais
complicações; a icterícia neonatal, suas principais causas e conseqüências; os
distúrbios respiratórios do recém-nascido;
 Correlacionar o estado nutricional e suas repercussões no desenvolvimento da criança
e do adolescente, com ênfase para os aspectos epidemiológicos, diagnóstico, medidas
de prevenção, condutas e complicações dos principais distúrbios metabóliconutricionais na infância: desnutrição e obesidade;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, classificação, etiologia, fisiopatologia,
diagnóstico, diagnóstico diferencial, medidas de prevenção (programa de eliminação),
tratamento e complicações das principais doenças exantemáticas da infância: varicela,
sarampo, rubéola, citomegalovirose, exantema súbito da infância, escarlatina, eritema
infeccioso (Parvovírus B19) e dengue;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, etiologia, fisiopatologia, diagnóstico,
diagnóstico diferencial e tratamento da doença diarréica na infância (Diarréia aguda,
Diarréia persistente e Diarréia crônica), assim como suas principais complicações
(distúrbios hidroeletrolíticos, comprometimento pôndero-estatural, anemia etc..),
identificando a importância da Terapia de Reidratação Oral (TRO) e a hidratação
venosa no controle da desidratação, como estratégia para redução da mortalidade
infantil;
 Descrever a fisiopatologia da Dor Abdominal Crônica Recorrente correlacionando-a
com os fatores causais de maior prevalência na infância (parasitose intestinal) e
estabelecendo as medidas de prevenção;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, a fisiopatologia, meios para o diagnóstico dos
principais agentes, tratamento específico, principais complicações e as medidas de
prevenção das mais prevalentes infecções das vias aéreas superiores (IVAS), com
ênfase para a faringotonsilite, a sinusite e a otite;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, classificação, fisiopatologia, diagnóstico, e
tratamento, medidas de prevenção e as principais complicações das mais prevalentes
infecções das vias aéreas inferiores (IVAI) com ênfase para as pneumonias e
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bronquiolites, como principais responsáveis pela mortalidade por esse grupo de
causas;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, a fisiopatologia, principais causas, condutas
gerais e tratamento específico das principais causas de tosse crônica na infância com
ênfase para o Lactente Sibilante, a Asma e a Doença do Refluxo Gastro-Esofágico
(DRGE);
 Descrever os aspectos epidemiológicos (formas, mecanismo de transmissão - contatos
domiciliares e familiares), fisiopatologia, formas clínicas, diagnóstico (clínico e
laboratorial), esquemas terapêuticos e as medidas de prevenção disponíveis contra a
Tuberculose na infância;
 Descrever a fisiopatologia das anemias, suas repercussões sistêmicas, métodos
diagnósticos, tipos mais prevalentes (anemia ferropriva, hemoglobinopatias),
prevenção e tratamento;
 Descrever os aspectos epidemiológicos das principais infecções de pele: bacterianas
(impetigo, furunculose e celulite); fúngicas (micoses superficiais, dermatite “das
fraldas”) e parasitárias (escabiose), assim como seus aspectos clínicos, diagnóstico,
diagnóstico diferencial e tratamento;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, classificação, causas, fisiopatologias,
diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamento e complicações das Infecções do Trato
Urinário, da Glomerulonefrite Difusa Aguda (pós-estreptocócica) e da Síndrome
Nefrótica;
 Fazer o diagnóstico diferencial da Dor Músculo Esquelética Idiopática e recorrente
(“Dor em Membros”), com ênfase para as artralgias na infância e suas possíveis
causas: Febre Reumática, Artrite Reumatóide Juvenil, artrites reacionais, artrite
séptica e doenças onco-hematológicas que se manifestam com dor em membros;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, classificação, causas, fisiopatologias,
diagnóstico e diagnóstico diferencial da síndrome ictérica na infância (icterícia
neonatal, hepatite viral e síndrome colestática), estabelecendo o tratamento, as
medidas de prevenção específicas e suas principais complicações;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, classificação, tipos, causas, fisiopatologia,
diagnóstico e tratamento das meningites mais incidentes na infância;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, classificação, causas, fisiopatologias,
diagnóstico e diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva na criança.
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 Descrever os aspectos epidemiológicos, patógenos, fisiopatologias, diagnóstico,
diagnóstico diferencial, medidas de prevenção, tratamento e complicações das doenças
da quadra infantil;
 Descrever os aspectos epidemiológicos, manifestações clínicas, diagnóstico, medidas
de prevenção, tratamento e complicações dos principais distúrbios endocrinológicos
na infância, com ênfase para o Diabetes Melitus (tipo 1) e o hipotireoidismo;
 Conhecer as deficiências mais comuns na faixa etária pediátrica.
 Descrever os aspectos epidemiológicos relativos aos maus tratos na infância, assim
como as características clínicas de suspeição (principais tipos de lesões), abordagem
diagnóstica e conduta (médica, psicológica, social e judicial).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Prematuridade e suas consequências;
 Infecções congênitas (TORCHS e HIV);
 Icterícia neonatal;
 Distúrbios respiratórios do recém-nascido;
 Distúrbios metabólico-nutricionais na infância: desnutrição e obesidade;
 Doenças exantemáticas da infância: varicela, sarampo, rubéola, citomegalovirose,
exantema súbito da infância, escarlatina, eritema infeccioso (Parvovírus B19) e
dengue;
 Doença diarréica na infância
 Terapia de Reidratação Oral (TRO) e a hidratação venosa no controle da desidratação;
 Dor Abdominal Crônica Recorrente;
 Infecções das vias aéreas superiores (IVAS)
 Infecções das vias aéreas inferiores (IVAI);
 Tosse crônica na infância; com ênfase para o Lactente Sibilante, a Asma e a Doença
do Refluxo Gastro-Esofágico (DRGE);
 Tuberculose na infância;
 Anemias na infância;
 Principais infecções da pele: bacterianas (impetigo, furunculose e celulite); fúngicas
(micoses superficiais, dermatite “das fraldas”) e parasitárias (escabiose);
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 Infecções do Trato Urinário, da Glomerulonefrite Difusa Aguda (pós-estreptocócica) e
da Síndrome Nefrótica;
 Dor Músculo Esquelética Idiopática e recorrente
 Síndrome ictérica na infância
 Meningites mais incidentes na infância;
 Distúrbios endocrinológicos na infância (Diabetes Melitus (tipo 1), hipotireoidismo,
baixa estatura);
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MÓDULO XXIV: APRESENTAÇÕES CLÍNICAS 6: URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
CARGA HORÁRIA: 112H
EMENTA
Hemorragia digestiva e choque hipovolêmico. Atendimento ao Politraumatizado.
Trauma e TCE. Rebaixamento do nível de consciência. Dor torácica e dispnéia; Urgência e
Emergências Hipertensivas; Síndrome convulsiva. Hipoglicemia. Síndromes Coronarianas
Agudas; Edema Agudo Pulmonar; Arritmias Cardíacas; Atendimento inicial ao paciente
grave; Acidente Vascular Encefálico; Insuficiência Respiratória Aguda; Princípios Básicos da
Ventilação Mecânica; Coma

OBJETIVO GERAL
Compreender as bases técnico-científicas necessárias para a atuação do médico em
situações de urgência e emergência. Despertar o interesse do aluno pela assistência a saúde
dos pacientes em situações críticas, incluindo os gravemente enfermos.

185

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar os principais aspectos do atendimento ao paciente grave na emergência:
postura profissional, anamnese, exame físico, prioridades na abordagem, suporte
básico e avançado de vida;
 Descrever a sistematização da ressuscitação cardiorrespiratória e cerebral, com ênfase
para a abordagem adotada pela American Heart Association para o suporte básico de
vida (BLS) e suporte avançado de vida (ACLS);
 Identificar os princípios da cardioversão elétrica, indicações, contra-indicações e
complicações;
 Descrever a fisiopatologia, achados clínicos, exames complementares, diagnóstico e
princípios gerais da abordagem na insuficiência respiratória aguda e síndrome do
desconforto respiratório agudo;
 Descrever a avaliação inicial, diagnóstico e tratamento do paciente em choque;
 Estabelecer os princípios e indicações da terapia transfusional (grupos sanguíneos,
tipos Rh, reações transfusionais);
 Descrever a abordagem inicial do paciente em coma, por causas não traumáticas
(coma

diabético)

citando

as

principais

causas,

achados

clínicos,

exames

complementares, diagnóstico e diagnóstico diferencial;
 Descrever a abordagem inicial à vítima de afogamento: suporte básico e avançado de
vida, medidas pré-hospitalar e hospitalar, classificação e prognóstico quanto à
gravidade e complicações;
 Caracterizar a fisiopatologia das queimaduras, tipos, agentes, manifestações,
repercussões sistêmicas e abordagem hospitalar inicial além dos critérios de internação
(gravidade);
 Descrever a abordagem nas situações de urgência/emergências aos distúrbios do
equilíbrio ácido-básico, achados clínicos, exames complementares, diagnóstico
diferencial e tratamento;
 Estabelecer a abordagem inicial, diagnóstico e tratamento das alterações endócrinas
graves (crise tireotóxica, hipoglicemia, estado hiperosmolar hiperglicêmico e
cetoacidose diabética, insuficiência adrenal aguda);
 Diferenciar urgência de emergência hipertensiva, destacando os sinais de gravidade,
complicações (edema agudo de pulmão, acidente vascular encefálico) e tratamento
(indicação de UTI);
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 Descrever a fisiopatologia da síndrome coronariana aguda seus achados clínicos,
exames complementares, medidas gerais no atendimento de emergência e conduta
terapêutica;
 Descrever a conduta frente à ingestão ou aspiração de corpo estranho e complicações;
 Identificar os princípios do atendimento ao paciente politraumatizado, identificar
prioridades e sistematização do atendimento (ABCDE), conforme recomendado no
suporte avançado de vida no trauma (ATLS);
 Descrever a abordagem inicial ao paciente com traumatismo raquimedular;
 Caracterizar a abordagem inicial, achados clínicos, diagnóstico e conduta das
intoxicações exógenas agudas;
 Caracterizar os tipos de acidentes provocados por animais peçonhentos, principais
complicações, diagnóstico e conduta;
 Descrever a abordagem às principais arritmias cardíacas relacionadas a risco de morte;
 Identificar e diagnosticar as principais condições pediátricas que cursam com
desconforto respiratório agudo;
 Descrever a abordagem à criança com desconforto respiratório no pronto-socorro
(ressuscitação cardiopulmonar, sequência rápida de intubação);
 Descrever a abordagem inicial no trauma na grávida (suporte avançado de vida,
investigação de vitalidade fetal).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Atendimento ao paciente grave na emergência: suporte básico e avançado de vida;
 Ressuscitação cardiorrespiratória e cerebral: suporte básico de vida (BLS) e suporte
avançado de vida (ACLS);
 Princípios da cardioversão elétrica
 Insuficiência respiratória aguda e síndrome do desconforto respiratório agudo;
 Choque;
 Terapia transfusional;
 Coma
 Afogamento
 Queimaduras
 Distúrbios do equilíbrio ácido-básico
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 Alterações endócrinas graves (crise tireotóxica, hipoglicemia, estado hiperosmolar
hiperglicêmico e cetoacidose diabética, insuficiência adrenal aguda);
 Urgência e emergência hipertensiva;
 Síndrome coronariana aguda;
 Ingestão ou aspiração de corpo estranho;
 Paciente politraumatizado: prioridades e sistematização do atendimento;
 Traumatismo raquimedular;
 Intoxicações exógenas agudas;
 Acidentes por animais peçonhentos;
 Arritmias cardíacas relacionadas a risco de morte;
 Criança com desconforto respiratório;
 Sangramento vaginal durante a gravidez;
 Trauma na grávida.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BUENO, Marco Aurélio Scarpinella (Ed.). Condutas em emergências: unidade de primeiro
atendimento (UPA) Hospital Israelita Albert Einstein. São Paulo: Atheneu, 2009. 2 v.
GUIMARÃES, Hélio Penna; LOPES, Renato Deslacio; LOPES, Antonio Carlos (Ed.).
Tratado de medicina de urgência e emergência pronto-socorro e UTI. São Paulo:
Atheneu, 2011. 2.V.
MARTINS, Herlon Saraiva (Ed.). Atualização em emergências médicas. São Paulo:
Manole, 2009.
MARTINS, Herlon Saraiva (Ed.). Emergências clínicas: abordagem prática. 9. ed. São
Paulo: Manole, 2014.
MARTINS, Mílton de Arruda et al (Ed.). Clínica médica: doenças cardiovasculares, doenças
respiratórias, emergências e terapia intensiva. São Paulo: Manole, 2009. v. 2. il. (Clínica
médica).
REIS, Marcelo Conrado dos; ZAMBON, Mariana Porto (Ed.). Manual de urgências e
emergências em pediatria. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DRAKE, Richard L.; VOGL, A. Wayne; MITCHELL, Adam W. M. Gray's atlas de
anatomia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 558p.
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FELÍCIO, João Soares. Urgências em endocrinologia e metabolismo: diagnóstico e
tratamento na criança, no adulto e na gestante: guia prático. Belém: EDUFPA, 2008.
HUDDLESTON, Sandra Smith; FERGUSON, Sondra G. Emergências clínicas: abordagens,
intervenções e auto-avaliação. 3. ed. Rio de Janeiro: Lab, 2006. 357p. il. (Práxis
Enfermagem).
MARTINS, Herlon Saraiva (Ed.); AWADA, Soraia Barakat (Ed.); DAMASCENO, Maria
Cecília de Toledo (Ed.). Pronto-socorro: medicina de emergência. 3. ed. São Paulo: Manole,
2013.
MURAHOVSCHI, Jayme. Pediatria: urgências + emergências. 2. ed. São Paulo: Sarvier,
2010.
HABILIDADES PROFISSIONAIS VIII
CARGA HORÁRIA: 240H
EMENTA:
Clínicas: Atendimento inicial ao paciente grave; Acesso às Vias Aéreas;
Reanimação cardiopulmonar e cerebral; Acesso venoso profundo; Simulações realísticas;
Colocação do colar cervical; uso da prancha Terapêuticas: Princípios de Farmacologia,
Antibioticoterapia,

Antidiabéticos

orais

e

Insulinoterapia,

Antihipertensivos,

Antiinflamatórios e Analgésicos; Medicamentos usados em Urgência Práticas médicas:
Atendimento em Pediatria, Clínica médica, Ginecologia e Atenção primária à saúde.

Habilidades Profissionais MD8 (8ª etapa)
- Habilidades Clínicas: 2 horas/aula
- Habilidade Terapêutica: 2 horas/aula
- Práticas Médicas: 8 horas/aula

1. PRÁTICAS MÉDICAS
1.1 OBJETIVOS
Desenvolver habilidade que possibilitem ao estudante realizar atendimento
ambulatorial casos clínicos em clinica médica, ginecologia e pediatria com realização da
anamnese, exame físico especializado, estabelecer hipóteses diagnósticas, solicitação de
exames complementares e conduta terapêutica.

1.2. CONTEÚDOS:
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 Anamnese ambulatorial em clínica geral, ginecologia e pediatria;
 Exame físico em pacientes de clínica geral, ginecologia e pediatria;
 Discussão de casos clínicos de principais doenças dos ambulatórios de:

- CLÍNICA MÉDICA:
 Doenças gastroenterológicas
 Doenças do sistema respiratório
 Doenças infecciosas
 Doenças cardiovasculares;
 Doenças metabólicas
 Doenças neurológicas

- GINECOLOGIA:
 Amenorréia
 Síndrome do ovário policístico
 Alterações menstruais
 Vulvovaginite
 Neoplasias intraepitelias cervicais
 Cervicites
 Doenças benignas da mama
 Miomatose uterina

- PEDIATRIA:
 Doença das vias aéreas superiores na criança
 Doença das vias aéreas inferiores na cirança
 Doenças infecciosas da infância
 Doenças dermatológicas na criança.

- IMAGENOLOGIA:
 Acompanhamento de exame radiológico em geral, ultra-sonográfico (mama,
ginecológico, obstétrico e medicina geral), ressonância magnética, tomografia
computadorizada e mamografia.
 Diagnóstico por imagem;
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 Discussão de casos clínicos com imagens.

2. HABILIDADES TERAPÊUTICAS
2.1 OBJETIVOS
Estudar o tratamento de algumas patologias selecionadas, através de casos clínicos,
tendo como base os consensos publicados para tais patologias; revisar durante a discussão do
caso clínico, os aspectos farmacológicos dos medicamentos (mecanismos de ação, efeitos
colaterais, absorção, excreção, tempo de meia vida, interação medicamentosa, via de
administração, bioequivalência).
Os alunos recebem o caso clínico com antecedência e são divididos em grupos para a
discussão.

2.2 CONTEÚDOS
 Introdução ao estudo da terapêutica clínica
 Conceitos Gerais sobre Antibioticoterapia
 Infecções gram -positivos / Tratamento ambulatorial
 Infecções gram negativos / Tratamento ambulatorial
 Infecções gram positivos / Tratamento Hospitalar
 Antibioticoterapia gram negativos e anaeróbios hospitalares
 Neutropenia febril choque séptico
 Tipos de choque, Reposição volemica e equilíbrio hidroeletrolitico
 Choque cardiogênico, insuficiência coronariana e ICC aguda
 Emergência hipertensiva
 Tratamento hipertensão ambulatorial
 Tratamento dislipidemias
 Antidiabeticos orais
 Corticoterapia sistêmica e AINES
 Tratamento da dor aguda e crônica
 Terapêutica tópica

3. HABILIDADES CLÍNICAS
3.1 OBJETIVOS
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Desenvolver habilidades de atendimento médico em situações de urgência, ou seja,
saber realizar uma anamnese, uma exame físico, um procedimento médico em uma situação
de risco eminente de morte do paciente; desenvolver habilidade de raciocínio clínico rápido,
em situações de stress; treinar a realização de procedimentos necessários no atendimento de
urgência; aprender os protocolos de atendimento de urgência tanto clínica quanto traumatocirúrgica, adulto e pediátrico;
3.2 CONTEÚDOS
 Acesso às vias aéreas e respiração
 Monitorização
 Acesso venoso
 Sondas
 Imobilização da coluna cervical
 Traumatismo do tórax
 Reanimação cárdio-pulmonar: manobras e eletroterapia
 Fraturas e imobilizações
 Arritmias cardíacas
 Atendimento de urgência na criança
 Atendimento de urgência na gestante

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BORGES, Durval Rosa (Ed.). Atualização terapêutica 2014/15. 25. ed. São Paulo: Artes
Médicas, 2014.
CARRIÓ, Francisco Borrel. Entrevista clínica: habilidades de comunicação para
profissionais de saúde. Porto Alegre: Artmed, 2012.
FREITAS, Fernando et al (Org.). Rotinas em obstetrícia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
LAMBERT, Joan; COX, Joyce. Microsoft Word 2013 passo a passo. Porto Alegre:
Bookman, 2014.
MARTINS, Herlon Saraiva (Ed.). Atualização em emergências médicas. São Paulo:
Manole, 2009. 242p. il. (Série educação médica continuada).
SANTOS, Luiz Carlos; MENDONÇA, Vilma Guimarães de (Org.). Ginecologia
ambulatorial baseada em evidências. Rio de Janeiro: Medbook, 2011.
SUCUPIRA, Ana Cecília Silveira Lins et al (Coord.). Pediatria em consultório. 5. ed. São
Paulo: Sarvier, 2010.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES, João Guilherme Bezerra et al (Org.). Pediatria. 4. ed. Rio de Janeiro: Medbook,
2011.
GOLDMAN, Lee (Ed.); SCHAFER, Andrew I. (Ed.). Cecil medicina. 24. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014. 2.v.
GUIMARÃES, Hélio Penna; LOPES, Renato Deslacio; LOPES, Antonio Carlos (Ed.).
Tratado de medicina de urgência e emergência pronto-socorro e UTI. São Paulo:
Atheneu, 2011.
LEITE, Álvaro Jorge Madeiro; CAPRARA, Andrea; COELHO FILHO, João Macêdo (Org.).
Habilidades de comunicação com pacientes e famílias. São Paulo: Sarvier, 2007. 242p.
MURAHOVSCHI, Jayme. Pediatria: urgências + emergências. 2. ed. São Paulo: Sarvier,
2010.
MÓDULO DE INTERAÇÃO EM SAÚDE NA COMUNIDADE – VIII
CARGA HORÁRIA: 80H
EMENTA
Atividade na USF. Visita domiciliar. Visita à Unidade de Referência. Bioética (O
novo Código de Ética Médica. Eutanásia, Ortotanásia. O médico frente a situação de aborto e
anencefalia: Aspectos Éticos. O médico e o paciente terminal – Terapia paliativa. Abordagem
Familiar. Transplante de órgãos e Tecidos: Aspectos Éticos e Legais); Plano Terapêutico
Singular; Programas e Políticas de Saúde

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
 Aperfeiçoar a dinâmica do atendimento médico individual, priorizando o raciocínio
clínico e a estruturação diagnóstica com bases semiológicas.
 Realizar atendimento médico individual de acordo com diretrizes éticas do Conselho
Federal de Medicina e de humanização (HUMANIZA-SUS) do MS.
 Identificar e interpretar os exames complementares de maior valor preditivo positivo
que corroborem com a hipótese diagnóstica do atendimento.
 Estabelecer o plano Terapêutico Singular (PTS) para os casos atendidos.
 Conhecer os Princípios que regem atividade médica a partir da Bioética
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 Aprimorar a prática da relação médico-paciente respeitando os Princípios da Bioética.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Realizar atendimento individual aos pacientes dos programas prioritários e de livre
demanda das UBS priorizando as ações de promoção da saúde e prevenção das
doenças, seguindo os preceitos éticos e de humanização;
 Solicitar os testes diagnósticos adequados e compatíveis com a atenção primária;
 Estabelecer terapêutica adequada e com uso racional de medicamentos. Encaminhar os
pacientes que assim necessitarem aos níveis superiores de atenção à saúde através do
sistema de Referência e Contra referência;
 Elaborar de maneira adequada os documentos médicos (prontuários, receitas,
solicitação de exames, formulário de Referência e contra referência e atestados
médicos) e orientar os pacientes de modo a atender as suas necessidades.
 Apresentar propostas de solução e realizar atividades de intervenção na comunidade
para os principais problemas identificados.
 Realizar capacitação para ACS sobre temas de Atenção primária.
 Apresentação e reflexão com as lideranças comunitárias e a ESF dos resultados
obtidos com a intervenção.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DUNCAN, Bruce B. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em
evidências. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.
FRANCO, Laércio Joel (Org.); PASSOS, Afonso Dinis Costa (Org.). Fundamentos de
epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Manole, 2011.
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Org.). Tratado de medicina de família e
comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2.v
MCWHINNEY, Ian R.; FREEMAN, Thomas. Manual de medicina de família e
comunidade. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
RAMOS, Dalton Luiz de Paula (Org.). Bioética: pessoa e vida. São Caetano do Sul: Difusão,
2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria
epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

Zélia.

Introdução

à

AYRES, Manuel. Elementos epidemiológicos e bioestatísticos. Belém: Vox, 2012.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Guia prático do agente comunitário de saúde. Brasília: Ministério da saúde, 2009.
260p. Disponível em: http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Instrutivo do Sistema de Informação da Atenção básica - SIAB. Brasília:
Ministério
da
saúde,
2011.
26p.
Disponível
em:
http://www.saude.mt.gov.br/upload/documento/165/instrutivo-do-siab-[165-040412-SESMT].pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Política nacional de atenção básica. 4. ed. Brasília: Ministério da saúde, 2007. 60p.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica_2006.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Política nacional de práticas integrativas e bibliografias complementares no SUS
- PNPIC-SUS. Brasília: Ministério da saúde, 2008. 96p.
Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicaçoes/pnpic.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. SIAB: manual do sistema de
informação de atenção básica. Brasília: Ministério da saúde, 1998. 98p. Disponível em:
http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/manual_siab2000.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde. Política nacional de promoção da saúde. Brasília:
Ministério da saúde, 2006. 60p.
Disponível
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf.

em:

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Coordenação de Apoio à Gestão
Descentralizada. Diretrizes operacionais para os pactos pela vida, em defesa do SUS e de
gestão.
Brasília:
Ministério
da
saúde,
2006.
75p.
Disponível
em:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/06_0257_M.pdf.
DRUMOND JÚNIOR, Marcos. Epidemiologia nos municípios: muito além das normas. São
Paulo: Hucitec, 2003. (Saúde em debate; 152).
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2014.
ROSE, Geoffrey. Estratégias da medicina preventiva. Porto Alegre: Artmed, 2010.

9° SEMESTRE
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MÓDULO: CLÍNICA MÉDICA
CARGA HORÁRIA: 360H
EMENTA
Obesidade; Diabetes mellitus; Hipotireoidismo; Hipertireoidismo; Nódulo de
tireóide; Câncer de Tireóide; Tumores Hipofisários (Prolactinoma, Acromegalia);Triagem de
Hipertensão

endócrina

(Sindrome

de

cushing,

Hperaldosteronismo

primário

e

Feocromocitoma); Dislipidemia; Hipertensão Arterial Sistêmica; Arritmias; Valvulopatias;
Doenças eritemato-escamosas; Afecções dos anexos ; Piodermites ; Farmacodermias Lesões
elementares;Câncer de pele; Hanseníase; Dermatoviroses;Dermatozoonoses; Micoses
superficiais e profundas; Tuberculose pulmonar; Pneumonia hospitalar; Insuficiência renal
aguda; Insuficiência renal crônica; Distúrbios hidroeletrolíticos; Distúrbios ácido-básico;
Antibioticoterapia;Derrame pleural; DPOC; Insuficiência Cardíaca Congestiva; Trombose
venosa profunda; Tromboembolismo Pulmonar; Insuficiência Coronariana; Meningites;
Endocardite infecciosa .

OBJETIVO GERAL
Treinamento teórico-prático em serviço na área de Clínica Médica, sob supervisão
especializada, visando oferecer treinamento para a promoção da saúde, diagnóstico, e conduta
adequados frente aos principais agravos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar anamnese, exame físico geral e específico com foco em pacientes adultos;
 Estabelecer o diagnóstico sindrômico e relacionar os diagnósticos diferenciais a
discutir; Elaborar raciocínio diagnóstico baseado em achados clínicos e dados
epidemiológicos, e conduta terapêutica para os casos mais prevalentes na clínica
médica;
 Estabelecer estratégia diagnóstica, designando quais exames complementares
necessários de maneira criteriosa e interpretando-os;
 Identificar e manejar as principais urgências em clínica médica;
 Desenvolver habilidades para uma atenção humanizada aos pacientes e seus
acompanhantes;
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 Compreender o processo saúde-doença, valorizando a epidemiologia e a realidade
sociocultural;
 Participar de atividades educativas como palestras e discussão de casos clínicos;
 Identificar e conduzir as alterações psicológicas que acompanham as doenças
orgânicas, fazendo diagnóstico diferencial com as de origem psiquiátrica;
 Desenvolver atitudes no relacionamento com os pacientes e seus familiares,
professores, preceptores, colegas e funcionários, dentro dos princípios da ética médica;
 Adquirir consciência da responsabilidade ética perante os setores de cada Instituição
conveniada ou parceira;
 Explicar de maneira acessível todos os passos na elaboração do diagnóstico e do plano
terapêutico, incluindo os procedimentos a serem realizados, respeitando as
características biopsicossociais e intelectuais de cada paciente;
 Realizar procedimentos com prévia autorização e supervisão dos professores ou
preceptores;
 Registrar no prontuário, de forma clara e legível, todo e qualquer procedimento
executado;
 Valorizar as atividades desenvolvidas conforme a programação, como as visitas
clínicas, atividades científicas como seminários, reuniões clínicas, atualização e
participação em atividades de pesquisa e extensão, programas e campanhas;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Obesidade;
 Diabetes (classificação, diagnóstico, quadro clínico, tratamento, complicações
crônicas);
 Hipotireoidismo;
 Hipertireoidismo;
 Nódulo de tireóide;
 Câncer de Tireóide;
 Tumores Hipofisários (Prolactinoma, Acromegalia);
 Triagem de Hipertensão endócrina (Sindrome de cushing, hiperaldosteronismo
primário e Feocromocitoma). Dislipidemia;
 Hipertensão Arterial Sistêmica. Arritmias – Abordagem Ambulatorial;
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 Valvulopatias;
 Doenças eritemato-escamosas;
 Afecções dos anexos;
 Piodermites Farmacodermias;
 Lesões elementare. Câncer de pele;
 Hanseníase;
 Dermatoviroses;
 Dermatozoonoses;
 Micoses superficiais e profundas;
 Tuberculose pulmonar;
 Pneumonia hospitalar;
 Insuficiência renal aguda;
 Insuficiência renal crônica;
 Distúrbios hidroeletrolíticos;
 Distúrbios ácido-básico;
 Antibioticoterapia;
 Derrame pleural;
 DPOC;
 Insuficiência Cardíaca Congestiva;
 Trombose venosa profunda e Tromboembolismo Pulmonar;
 Insuficiência Coronariana;
 Meningite;
 Endocardite infecciosa.
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MÓDULO: CLÍNICA CIRURGICA
CARGA HORÁRIA: 400H
EMENTA
Nutrição em cirurgia; Resposta metabólica ao trauma; Princípios do uso profilático
de antimicrobianos. Infecção em cirurgia; Pré e pós-operatório; Princípios da anestesia geral;
Princípios da anestesia locorregional; Incisões laparotômicas; Atos operatórios fundamentais:
diérese, hemostasia, síntese, nós cirúrgicos; Doença inflamatória intestinal; Princípios gerais
da cirurgia bariátrica; Pancreatite aguda e crônica; Toracotomias e drenagem pleural; Bases
da cirurgia videolaparoscópica; Bases da cirurgia oncológica; Cirurgia do fígado: neoplasia e
abscesso; Hérnias da parede abdominal. Cirurgia das vias biliares; Doenças orificiais;
Neoplasia gástrica; Neoplasias colorretais; Neoplasia do esôfago e doença do refluxo gastroesofágico; Neoplasia da próstata; Neoplasia pulmonar. CIRURGIA VASCULAR: Acessos
venosos vasculares (periférico e central), Insuficiência venosa profunda, síndrome pósflebítica e tromboflebites, Insuficiência arterial periférica aguda e crônica (trombos, êmbolos
e aterosclerose), aneurismas, dissecção de aorta. Condutas nas dilatações e estenoses
vasculares, Prevenção e tratamento de TVP; Procedimentos cirúrgicos superficiais em cirurgia
vascular: Correção de varizes e telangiectasias (cirurgia e infiltração), cateterismo arterial
(técnica de Seldinger). UROLOGIA: diagnóstico, classificação e tratamento das infecções do
trato genito-urinário (TGU): cistites aguda e crônica, pielonefrites aguda e crônica,
diferenciando a conduta entre obstrutivas e não obstrutivas; Principais malformações do TGU:
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estenose de JUP, refluxo vesico-ureteral, válvula de uretra posterior, hipospadias, epispadias;
Litíase urinária: diagnóstico e tratamento da cólica renal, métodos radiológicos, com e sem
contraste, para avaliação do TGU; doenças da próstata: prostatites, hiperplasia prostática
benigna e neoplasias da próstata; retenção urinária aguda: diagnóstico e tratamento
(procedimentos cirúrgicos básicos do TGU: cateterismo vesical de alívio e permanente
(demora), cistostomias e nefrostomias. postectomia, cistostomia, sondagens. CIRURGIA
AMBULATORIAL: conceitos de cicatrização de feridas, classificação das lesões elementares
para exérese (lipomas, cistos, nódulos), avaliação de linhas da pele para escolha das melhores
incisões a serem utilizadas em cirurgia ambulatorial; noções básicas de cirurgia ambulatorial:
assepsia, anestesia, exérese e síntese (suturas básicas superficiais). TRAUMATOORTOPEDIA: padronização do atendimento ao paciente politraumatizado, classificação de
fraturas e técnicas de imobilização, cirurgia ortopédica para correção de fraturas (bacia,
quadril e ossos de membros superiores e inferiores) e colocação de próteses e órteses
ortopédicas; condutas nas patologias ortopédicas mais frequentes (artroses, artrites, hernias de
coluna).
OBJETIVO GERAL
Desenvolver habilidades e competências cirúrgicas fundamentais sob supervisão para
o diagnóstico, indicações terapêuticas e tratamento das afecções cirúrgicas mais comuns, bem
como, na realização de procedimentos de menor complexidade, quer sejam eles de caráter
eletivo ou emergencial, em nível ambulatorial e hospitalar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Colher história e realizar exame físico completo dos pacientes cirúrgicos;
 Solicitar exames subsidiários rotineiros de pré-operatório e os pertinentes à hipótese
diagnóstica formulada;
 Avaliar o custo-benefício dos exames complementares, evitando solicitação de exames
desnecessários;
 Saber manejar as principais urgências clínicas e cirúrgicas que acometem o paciente
no pós-operatório de cirurgias abdominais;
 Fazer o diagnóstico das doenças cirúrgicas, indicando o tipo de tratamento adequado;
 Conhecer as principais cirurgias
complicações e seguimento clínico;

abdominais, suas indicações, contra-indicações,
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 Saber interpretar os exames laboratoriais e de imagem mais comuns na área da clínica
cirúrgica;
 Conhecer os diversos métodos diagnósticos complementares em clínica cirúrgica, suas
indicações e saber interpretá-los;
 Avaliar o risco cirúrgico dos pacientes no pré-operatório;
 Reconhecer desvios de padrões fisiológicos e metabólicos e discutir medidas de
correção no pré-operatório;
 Realizar procedimentos cirúrgicos de pequeno porte sob supervisão: cirurgia
ambulatorial,
 drenar abscessos, biópsias diversas, punções diagnósticas, suturas, manejo de
ferimentos e manusear, corretamente, os instrumentos cirúrgicos;
 Auxiliar cirurgias de médio e grande porte;
 Auxiliar a equipe de anestesia, acompanhando as etapas e as técnicas que compõem o
ato anestésico;
 Saber fazer prescrição sistemática das ordens pós-operatórias a serem executadas pelo
serviço de enfermagem;
 Saber fazer descrição, conforme rotina ordenada, do ato cirúrgico e da evolução pósoperatória dos pacientes submetidos à cirurgia;
 Prevenir, reconhecer e tratar as complicações pós-operatórias;
 Realizar curativos, sem

contaminação, em feridas operatórias

complicadas

e não complicadas;
 Retirar pontos de feridas operatórias em tempo hábil e com a técnica adequada;
 Fazer o balanço hídrico dos pacientes, avaliando ganhos, perdas mensuráveis e
insensíveis, correlacionando seu resultado ao estado clínico do paciente;
 Colocar sonda nasogástrica, posicionando-a corretamente no estômago e fixando-a;
 Realizar cateterismo vesical em observância aos cuidados básicos.
 Realizar os cuidados ambulatoriais necessários ao paciente ostomizado;
 Explicar os procedimentos a serem realizados em linguagem simples, reconhecendo as
características biopsicossociais de cada paciente;
 Realizar procedimentos com prévia autorização e supervisão dos professores ou
preceptores;
 Reconhecer que cada paciente tem seu próprio limiar de dor e atendê-lo mesmo
quando considerar não haver justificativa somática para as queixas apresentadas;
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 Valorizar as atividades desenvolvidas conforme a programação, principalmente junto
ao leito, bem como as atividades científicas como seminários, reuniões clínicas,
atualização e participação em atividades de pesquisa e extensão, programas e
campanhas;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Nutrição em cirurgia
 Resposta metabólica ao trauma
 Cicatrização de feridas
 Princípios do uso profilático e terapêutico de antimicrobianos
 Infecção de sitio cirúrgico
 Cuidados pré e pós-operatório
 Princípios da anestesia geral
 Princípios da anestesia locorregional
 Incisões laparotômicas
 Hemorragia digestiva alta e baixa
 Atos operatórios fundamentais: diérese, hemostasia, síntese, nós cirúrgicos.
 Doença inflamatória intestinal
 Abdômen agudo (perfurativo, inflamatório, vascular, hemorrágico e obstrutivo)
 Princípios gerais da cirurgia bariátrica
 Pancreatite aguda e crônica
 Bases da cirurgia videolaparoscópica
 Bases da cirurgia oncológica
 Cirurgia do fígado: neoplasia e abscesso
 Hérnias da parede abdominal
 Cirurgia das vias biliares
 Doenças orificiais
 Neoplasia gástrica
 Neoplasias colorretais
 Neoplasia do esôfago e doença do refluxo gastro-esofágico
 Cirurgia do trauma e atendimento ao politraumatizado
 Quadro clínico, diagnóstico e tratamento das uretrite específica e não específicas;
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 Diferenciar as afecções agudas do escroto (orqui-epididimites, orquites bacterianas e
virais e torção de testículo;
 Hidroceles, cistos de cordão espermático e varicoceles.
 Urgencias urológicas
 Rastreamento e diagnóstico do cancer da próstata
 Princípios da uro-neurologia e uro-ginecologia (bexigas neurogênicas, incontinências
e urgências urinárias,
 Diferenciar a abordagem da infecção do trato urinário na infância, mulheres, gestante,
homens e idosos;
 Diferenciar o tratamento da ITU de acordo com a topografia do trato urinário
acometida; (cistites, pielonefrites, abscessos peri-renais e prostatites);
 Quadro clínico, diagnóstico e tratamento da hiperplasia prostática benigna (HPB);
 Quadro clínico, classificação, diagnóstico e tratamento das prostatites;
 Indicações e contra-indicações do cateterismo uretral e vesical;
 Quadro clínico, diagnóstico e tratamento da cólica renal e litíase urinária;
 Exame físico vascular;
 Quadro clínico, diagnóstico e tratamento das oclusões arteriais periféricas agudas;
 Quadro clínico, diagnóstico e tratamento da insuficiência arterial periférica crônica;
 Quadro clínico, diagnóstico e tratamento da insuficiência venosa crônica;
 Quadro clinico, diagnóstico e tratamento da trombose venosa profunda e suas
complicações;
 Aneurismas e dissecções arteriais;
 Traumatismo vascular;
 Pé diabético;
 Insuficiência cérebro-vascular;
 Noções (de cirurgia endovascular;
 Conhecer os tipos de cirurgia arterial e venosa;
 Atresias do trato digestório (esôfago e intestinos);
 Anomalias ano-retais na criança;
 Abdômen agudo na criança;
 Hemagioma e linfangioma;
 Gastrosquise e onfalocele;
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 Malformações do trato urinário (estenose de JUP, RVU, criptorquidia, torção de
testículo,
 hipospádias, epispádias, hidronefrose antenatal, válvula de uretra posterir fimose
eaderências bálano-prepuciais);
 Tumores abdominais neonatais e na infância (neuroblastoma, Wilms e linfomas);
 Malformações e hérnias da parede abdominal.
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10° SEMESTRE
MÓDULO: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
CARGA HORÁRIA: 408H
EMENTA:
Ginecologia: Anatomia, embriologia e Fisiologia do trato genital inferior;
Semiologia ginecológica; Exames Bibliografia Complementares; Aspectos médico-legais do
atendimento à paciente; Distúrbios do Ciclo Menstrual; Ginecologia endócrina; Hirsutismo;
Sangramento

uterino

anormal;

Hiperprolactinemia;

Síndromes

Hiperandrogênicas;

Endometriose; Ginecologia da Infância e Adolescência; Infecções genitais; Corrimentos
vaginais; Infecção pelo HPV; Doença Inflamatória Pélvica; Doenças Sexualmente
Transmissíveis; Propedêutica do casal infértil; Planejamento Familiar; Climatério;
Incontinência urinária; Prolapsos genitais; Pré e Pós-operatório na cirurgia ginecológica;
Cirurgias ginecológicas – indicações e técnicas;Neoplasias do trato genital; Doenças da vulva
e vagina; Neoplasia intra-epitelial cervical; Câncer cervical invasivo; Embriologia, Anatomia
e Fisiologia mamária; Propedêutica em Mastologia; Alterações inflamatórias da mama e
mastalgia; Doenças Benignas da Mama; Neoplasia maligna da mama; Obstetrícia: Período
implantacional e Embriogênese; Placenta, membranas e cordão umbilical; Diagnóstico da
Gravidez; Modificações fisiológicas da gravidez; Assistência Pré-Natal; Medicamentos na
gravidez e lactação; Fisiologia do mecanismo de parto; Assistência ao parto; Puerpério
fisiológico e patológico; Distócias do trabalho de parto; Sofrimento fetal agudo; Propedêutica
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da vitalidade fetal; Crescimento intra-uterino restrito; Isoimunização materno-fetal; Infecções
perinatais; Patologias da Gestação; Hiperêmese gravídica; Hemorragias da primeira metade
da gestação; Hemorragias da segunda metade da gestação; Pré-eclâmpsia, Eclâmpsia e
Síndrome HELLP; Trabalho de Parto Prematuro; Rotura prematura das membranas ovulares;
Alterações do líquido amniótico; Intercorrências clínicas na gravidez

OBJETIVOS GERAIS
Treinamento teórico prático em serviço na área de Tocoginecologia, sob supervisão
médica especializada, visando oferecer treinamento para a promoção da saúde da mulher,
diagnóstico, e conduta adequados nos casos de doenças.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar anamnese, exame ginecológico, elaborar diagnóstico e conduta terapêutica
para os casos mais prevalentes na clínica ginecológica;
 Realizar anamnese, exame obstétrico, diagnóstico de gravidez e condutas no ciclo
gravídico-puerperal;
 Saber conduzir e encaminhar o tratamento das doenças e alterações psicológicas
próprias da gestação e puerpério;
 Realizar parto natural com partograma e supervisionado;
 Indicar e acompanhar cesarianas, diagnosticando as suas causas;
 Saber manejar as principais urgências clínicas e cirúrgicas que acometem a mulher no
ciclo gravídico-puerperal e fora dele;
 Saber interpretar os exames laboratoriais, de imagem e radiologia mais comuns na
área da ginecologia e obstetrícia;
 Adquirir habilidades para uma atenção humanizada à usuária e seus familiares;
 Compreender o processo saúde-doença, valorizando a epidemiologia, realidade
sociocultural para intervenções de promoção, prevenção e diagnóstico precoce;
 Saúde sexual e reprodutiva da pessoa com deficiencia;
 Participar de atividades educativas como palestras, discussão de casos clínicos;
 Adquirir conhecimentos das principais e mais comuns patologias clínicas na área de
ginecologia geral, patologias do trato genital inferior, mastologia e obstetrícia a fim
de diagnosticá-las e tratá-las adequadamente;
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 Conhecer os diversos métodos contraceptivos, indicações, suas vantagens e
desvantagens e saber orientá-los às pacientes;
 Reconhecer os aspectos epidemiológicos e clínicos dos tumores de mama, colo de
útero, ovário, endométrio, vagina e vulva e suas estratégias preventivas;
 Conhecer os diversos métodos diagnósticos complementares em ginecologia e
obstetrícia, suas indicações clínicas e saber interpretá-los;
 Reconhecer as principais alterações endócrinas nas diversas fases da vida da mulher
(infanto-puberal, menacme, climatério), suas manifestações clínicas, propedêutica e
terapia adequadas;
 Desenvolver atitudes no relacionamento com as pacientes e seus familiares,
professores, preceptores, colegas e funcionários, dentro dos melhores princípios da
ética médica;
 Ter consciência da responsabilidade ética perante os setores de cada Instituição
conveniada ou parceira;
 Respeitar a paciente na sua individualidade, ouvindo suas queixas e temores, evitando
afirmações que impliquem em julgamento de valor, censura ou gestos de
impaciência;
 Explicar os procedimentos a serem realizados em linguagem simples, reconhecendo
as características biopsicossociais de cada paciente;
 Realizar procedimentos tendo previamente autorização e supervisão dos professores
ou preceptores para realizá-los;
 Evitar constrangimento à paciente durante o exame ginecológico ou obstétrico,
obedecendo o desnudamento progressivo;
 Reconhecer que cada paciente tem seu próprio limiar de dor e atendê-la mesmo
quando considerar não haver justificativa somática para as queixas apresentadas;
 Registrar no prontuário, de forma clara e legível, todo e qualquer procedimento
executado;
 Avaliar o custo-benefício dos exames complementares, evitando solicitação de
exames desnecessários;
 Desenvolver junto às mulheres atendidas no serviço ações contínuas de promoção e
prevenção às doenças mais prevalentes;
 Valorizar as atividades desenvolvidas conforme a programação, principalmente junto
ao leito, bem como as atividades científicas como seminários, reunião clínica,
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atualização e participação em atividades de pesquisa e extensão, programas e
campanhas;
 Exercício de atividades práticas em Ginecologia e Obstetrícia, sob supervisão, nos
diversos ambulatórios, enfermarias da maternidade, sala de pré-parto e centro
obstétrico;
 Desenvolver competência e habilidades para realizar procedimentos semióticos das
mamas e genitália externa e interna feminina e para obter material ou secreções,
principalmente para análise de colpocitologia oncótica e saber interpretar seus
resultados;
 Conhecer as causas de infertilidade e saber conduzir clínica e laboratorialmente um
casal infértil;
 Conhecer as principais cirurgias ginecológicas e mamárias, suas indicações,
 contraindicações, complicações e seguimento clínico;
 Identificar os sintomas de gravidez, saber diagnosticá-la e realizar acompanhamento
de pré-natal;
 Solicitando e interpretando corretamente os exames clínicos;
 Conhecer os problemas clínicos mais frequentes em obstetrícia e saber identificá-los e
tratá-los convenientemente;
 Desenvolver competência e habilidades para acompanhar o trabalho de parto e
realizar efetivamente assistência ao parto normal, seguindo todos os procedimentos
necessários;
 Conhecer as principais intercorrências durante o trabalho de parto e as indicações de
cesárea;
 Acompanhar o puerpério, identificando as modificações fisiológicas e as patológicas
que podem ocorrer e seus tratamentos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Embriologia, anatomia e fisiologia ginecológica;
 Semiologia ginecológica;
 Exames Complementares em ginecologia;
 Alterações inflamatórias da mama e mastalgia;
 Doenças Benignas da Mama;
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 Rastreamento do câncer de mama;
 Neoplasia maligna da mama.
 Ginecologia endócrina;
 Alterações do desenvolvimento puberal;
 Distúrbios do Ciclo Menstrual;
 Amenorréia;
 Menorragia;
 Dismenorréia;
 Tensão Pré-Menstrual;
 Hirsutismo;
 Sangramento uterino anormal;
 Hiperprolactinemia;
 Síndromes Hiperandrogênicas;
 Endometriose;
 Transição menopáusica (Climatério);
 Fisiologia do climatério;
 Propedêutica do climatério;
 Tratamento do climatério;
 Osteoporose;
 Patologia do trato genital inferior
 Princípios da Genitoscopia;
 Vulvovaginites;
 Cervicites;
 Úlceras genitais;
 Dermatoses e dermatites vulvares;
 Infecção genital pelo HPV;
 Lesões pré-invasivas do trato genital inferior;
 Rastreamento do câncer do colo do útero;
 Neoplasia maligna da vulva, vagina e colo do útero;
 Doença Inflamatória Pélvica;
 Doenças Sexualmente Transmissíveis;
 Abordagem do casal infértil;
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 Planejamento Familiar;
 Infecção do trato urinário na mulher;
 Incontinência urinária;
 Tumores benignos e malignos de ovário;
 Leiomioma uterino;
 Tumores malignos do corpo do útero;
 Câncer de endométrio;
 Sarcoma uterino.

TEMAS DE OBSTETRÍCIA
 Período implantacional e Embriogênese;
 Placenta, membranas e cordão umbilical;
 Diagnóstico da Gravidez;
 Modificações fisiológicas da gravidez;
 Assistência Pré-Natal;
 Medicamentos na gravidez e lactação;
 Fisiologia do mecanismo de parto;
 Assistência ao parto;
 Puerpério fisiológico e patológico;
 Distócias do trabalho de parto;
 Sofrimento fetal agudo;
 Propedêutica da vitalidade fetal;
 Crescimento intra-uterino restrito;
 Isoimunização materno-fetal;
 Infecções perinatais;
 Patologias da Gestação;
 Intercorrências clínicas na gravidez;
 Hiperêmese gravídica;
 Hemorragias da primeira metade da gestação;
 Hemorragias da segunda metade da gestação;
 Pré-eclâmsia, Eclâmpsia e Síndrome HELLP;
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 Trabalho de Parto Prematuro;
 Rotura prematura das membranas ovulares;
 Alterações do líquido amniótico;
 Oligoâmnio
 Polidrâmnio
 Diabetes;
 Hipertensão arterial crônica;
 Infecções genitais;
 Infecção urinária.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEREK, Jonathan S. Berek & Novak. Tratado de Ginecologia. 14. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014
BROTZMAN, Gregory L.; APGAR, Barbara S.; SPITZER, Mark. Colposcopia: princípios e
prática: atlas e texto. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.
CABRAL, Antonio Carlos Vieira (Ed.). Fundamentos e prática em obstetrícia. São Paulo:
Atheneu, 2010.
CAMARGOS, Aroldo Fernando et al. Ginecologia ambulatorial baseada em evidências
científicas. 2. ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2008.
CARVALHO, Newton Sergio de (Ed.). Patologia do trato genital inferior e colposcopia:
manual prático com casos clínicos e questões comentadas. São Paulo: Atheneu, 2010.
CHAGAS, Carlos Ricardo et al. Tratado de mastologia da SBM. Rio de Janeiro: Revinter,
2011. 2 v.
FREITAS, Fernando et al (Org.). Rotinas em obstetrícia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
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Chada (Ed.). Ginecologia. São Paulo: Manole, 2009.
PIATO, Sebastião (Coord.). Ginecologia: diagnóstico e tratamento. São Paulo: Manole, 2008.
REZENDE, Jorge de. Obstetrícia. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2007.
ROSSI, Patricia de; RIBEIRO, Ricardo Muniz; BARACAT, Edmund Chada. Manual de
ginecologia de consultório. São Paulo: Atheneu, 2007.
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MÓDULO: PEDIATRIA
CARGA HORÁRIA: 408H
EMENTA:
Crise Convulsiva; Reanimação Cardiorrespiratória em Pediatria; Sepse; Meningite
no RN e na criança; Distúrbio ácido básico em Pediatria; Colestase Neonatal; Cetoacidose
Diabética; Traumatismo Crânio Encefálico em Pediatria; Artrite séptica; Insuficiência
Cardíaca

Congestiva;

Calazar;

Anemia

falciforme

e

crise

falcêmica;

Púrpura

Trombocitopênica Idiopática; Características normais do Recém Nascido (RN); Atendimento
do RN na sala de parto; Hipoglicemia; Distúrbios eletrolíticos no RN; Icterícia Neonatal;
Avaliação e classificação do RN; Atendimento em Alojamento Conjunto (ALCON) e alta
hospitalar do RN; Distúrbios nutricionais (-Diarréia aguda, Obesidade, Desnutrição); Doenças
respiratórias agudas/crônicas mais prevalentes na infância (-Infecção de Vias Aéreas
Superiores, Bronquiolite Viral, Pneumonia Comunitária, Otite Média Aguda, Asma);
Distúrbios Endocrinológicos (Baixa Estatura, Puberdade precoce e Atraso puberal,
Hiperplasia Adrenal congênita, Diabetes mellitus, Distúrbios do Desenvolvimento Sexual);
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Doenças renais (Infecção do Trato Urinário, Glomerulonefrite Difusa Aguda, Síndrome
Nefrótica, Litíase Renal); Distúrbios Gastrointestinais (Dor Abdominal Recorrente, Doença
do Refluxo Gastroesofágico, Alergia alimentar, Síndrome de mal absorção, Constipação
Intestinal, Diarréia Persistente e Crônica); Neonatologia (Infeção neonatal, Infecções
congênitas, Triagem neonatal); Distúrbios Neurológicos (Encefalopatia Crônica Não
Progressiva, Atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor, Cefaléia); Febre Reumática; HIV;
Hepatoesplenomegalia; Impetigo e Micoses superficiais; Parasitoses Intestinais

OBJETIVO GERAL
Oferecer treinamento teórico prático em serviço na área de Pediatria, sob supervisão médica
especializada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar a consulta pediátrica completa, com anamnese, exame físico e formulação de
diagnóstico sindrômico e principais hipóteses diagnósticas;
 Realizar antropometria e avaliar nutricionalmente o paciente;
 Conhecer os métodos mais atuais de Avaliação Nutricional da criança e do
adolescente;
 Conhecer e avaliar corretamente o Desenvolvimento Neuropsicomotor da criança;
 Realizar corretamente a avaliação puberal;
 Conhecer a alimentação da criança e adolescente, detectar e corrigir erros alimentares
qualitativos e quantitativos;
 Conhecer e saber orientar as vacinas preconizadas em cada faixa etária da criança e
do adolescente;
 Conhecer as doenças mais prevalentes na Infância e Adolescência;
 Ter boa interação com a criança/adolescente, respeitando sua faixa etária e
desenvolvimento.
 Registrar adequadamente as informações no prontuário, incluindo todos os
procedimentos realizados;
 Estabelecer condutas - solicitar exames laboratoriais ou de imagem, determinar
tratamento e planejar o seguimento dos pacientes atendidos;
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 Preencher adequadamente as prescrições e demais documentações médicas
necessárias ao atendimento do paciente;
 estetoscópio, otoscópio, termômetro, lanterna, abaixador de língua, fita métrica,
orquidômetro, régua e balança antropométrica;
 Demonstrar interesse na solução de problemas, participar das discussões e consultar a
literatura quando necessário;
 Elaborar um raciocínio lógico, hierarquizado, priorizando os problemas do paciente;
 Executar e participar de procedimentos com segurança e sob supervisão: passagem de
sonda nasogástrica, nebulização, ventilação com máscara - balão e medida de
glicemia capilar;
 Ser capaz de realizar assistência na sala de parto de um recém-nascido de baixo risco
com avaliação das condições de nascimento, índice de Apgar, exame físico imediato,
medidas antropométricas e prescrição adequada;
 Saber classificar um Recém-nascido (RN) nos graus de risco: Recém nascido de
baixo e RN de risco;
 Conhecer, saber detectar e estabelecer plano terapêutico para as afecções mais
prevalentes no Recém Nascido de Baixo Risco;
 Solicitar e interpretar adequadamente exames de Triagem Neonatal;
 Utilizar linguagem clara e adequada na comunicação com os pacientes, seus
responsáveis e profissionais de saúde, bem como nos registros de atendimento
(prontuários, prescrições e receituários).
 Adquirir habilidades para uma atenção humanizada ao paciente e seus familiares;
 Compreender o processo saúde-doença, valorizando a epidemiologia, realidade
sociocultural para intervenções de promoção, prevenção e diagnóstico precoce;
 Conhecer os diversos métodos diagnósticos complementares em Pediatria, suas
indicações clínicas e saber interpretá-los;
 Aplicar os princípios da Medicina Baseada em Evidencias no cuidado do paciente,
além de conceitos de Epidemiologia e Estatística.
 Desenvolver atitudes no relacionamento com o paciente e seus familiares,
preceptores, colegas e funcionários, dentro dos melhores princípios da ética médica;
 Ter consciência da responsabilidade ética perante os setores de cada Instituição
conveniada ou parceira;
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 Explicar os procedimentos a serem realizados em linguagem simples, reconhecendo
as características biopsicossociais dos pacientes em suas diversas faixas etárias;
 Realizar procedimentos com prévia autorização e supervisão dos preceptores;
 Avaliar o custo-benefício dos exames complementares, evitando solicitação de
exames desnecessários;
 Desenvolver junto aos pacientes atendidos no serviço, ações contínuas de promoção e
recuperação às doenças mais prevalentes na Criança e Adolescente;
 Desenvolver junto aos pacientes atendidos no serviço, ações contínuas de promoção e
recuperação às doenças mais prevalentes na Criança e Adolescente com deficiencia;
 Valorizar as atividades desenvolvidas conforme a programação, inclusive junto ao
leito, bem como as atividades científicas como seminários, reuniões clínicas,
atualização e participação em atividades de pesquisa e extensão, programas e
campanhas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Distúrbios nutricionais:
 Avaliação nutricional da criança e adolescente
 Diarréia aguda e Terapia de reidratação oral
 Obesidade
 Tratamento do desnutrido grave
 Doenças Alérgicas/Imunológicas:
 Asma
 Rinite Alérgica
 Dermatite Atópica
 Imunodeficiências primárias
 Urticária/Anafilaxia
 Doenças respiratórias agudas/crônicas mais prevalentes na infância:
 Infecção de vias Aéreas Superiores
 Pneumonia Comunitária
 Bronquiolite viral aguda
 Distúrbios Endocrinológicos
 Baixa Estatura
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 Puberdade precoce e Atraso puberal
 Diabetes mellitus
 Obesidade
 Distúrbios do Desenvolvimento Sexual: o que o médico generalista deve saber?
 Hipotieroidismo e Hipertireoidismo
 Doenças Renais:
 Infecção do Trato Urinário
 Glomerulonefrite Difusa Aguda
 Síndrome Nefrótica
 Hipertensão arterial
 Avaliação da criança com hematúria
 Avaliação da criança com proteinúria
 Distúrbios Gastrointestinais:
 Dor Abdominal Recorrente
 Doença do Refluxo Gastroesofágico
 Alergia alimentar
 Constipação Intestinal
 Diarréia Persistente e Crônica
 Colestase neonatal
 Neonatologia
 Características normais, avaliação e classificação do recém nascido (RN)
 Hipoglicemia
 Atendimento do recém nascido na sala de parto e reanimação cardiorespiratória
 Atendimento em Alojamento Conjunto (ALCON) e alta hospitalar do RN
 Infeção neonatal ( sepse, impetigo, conjuntivite e onfalite)
 Testes de triagem neonatal
 Icterícia neonatal
 Infecções congênitas: TORCH
 Distúrbios Neurológicos
 Encefalopatia Crônica Não Progressiva
 Atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor
 Cefaléia
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 Epilepsia e estado de mal epiléptico na infância
 Crise febril
 Meningites: diagnostico no RN e criança
 Miscelânia
 Anamnese e exame físico pediátric0(RN, criança e adolescente)
 Consulta de puericultura(RN ao adolescente)
 Aleitamento materno
 Alimentação do lactente
 Cancer em pediatria: quando pensar e como diagnosticar?
 Imunização
 Problemas mais frequentes na adolescência: drogas, gravidez, maus tratos, DST, etc.)
 Febre Reumática
 Piodermites e Micoses superficiais
 Parasitose Intestinal
 Suplementação de ferro e vitamina A e D na criança: indicações e doses.
 Sepse em pediatria
 Dengue em Pediatria\Febre do chikungunya
 Artrite séptica
 Calazar
 Anemia Falciforme e Crise Álgica
 Púrpura Trombocitopênica Idiopática
 Terapia de reidratação endovenosa
 Reanimação cardiorrespiratória em pediatria: o que mudou conforme as Diretrizes
2010?
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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BARBIERI, Dorina et al (Ed.). Atualização em doenças diarreicas da criança e do
adolescente. São Paulo: Atheneu, 2010.
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pediatria. 3. ed. São Paulo: Manole, 2014. 2 v.
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KLIEGMAN, Robert et al. Nelson tratado de pediatria. 19. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2014.2v.
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2010.
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antropométrica em pediatria: guia prático para profissionais da saúde. São Paulo: Ponto
Crítico, 2008.
FARHAT, Calil Kairalla; CARVALHO, Luiza Helena Falleiros Rodrigues; SUCCI, Regina
Célia de Menezes. Infectologia pediátrica. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2008.
FIGUEIRAS, Amira Consuelo, et al. Manual para vigilância do desenvolvimento infantil
no contexto da AIDPI. Washington: Organización Panamericana de la salud, 2005.
LIMA, Eduardo Jorge da Fonseca (Coord.); BRITO, Rita de Cássia Coelho Moraes de
(Coord.); SOUZA, Márcio Fernando Tavares (Coord.). Pediatria ambulatorial. Rio de
Janeiro: Medbook, 2008.
Manual de neurologia infantil: clínica, cirurgia, exames complementares. Rio de Janeiro:
MEDSI, 2006.
MARQUES, Heloisa Helena de Sousa (Coord.); SAKANE, Pedro Takanori (Coord.);
BALDACCI, Evandro Roberto (Coord.). Infectologia. São Paulo: Manole, 2011. 423p. il.
(Pediatria ; 18).
PUCCINI, Rosana Fiorini; HILÁRIO, Maria Odete Esteves (Ed.). Semiologia da criança e
do adolescente. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
SCHVARTSMAN, Claudio (Coord.); REIS, Amélia Gorete (Coord.); FARHAT, Sylvia Costa
Lima (Coord.). Pronto-socorro. São Paulo: Manole, 2010. 686p. il. (Pediatria ; 16).
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SUCUPIRA, Ana Cecília Silveira Lins et al (Coord.). Pediatria em consultório. 5. ed. São
Paulo: Sarvier, 2010.
VAZ, Flávio Adolfo Costa et al (Coord.). Neonatologia. São Paulo: Manole, 2011. 474p. il.
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VILAR, Lúcio (Ed.). Endocrinologia clínica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
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Guia de adolescência: uma abordagem ambulatorial. São Paulo: Manole, 2008.
WOLF, Raoul L. Alergia, asma e imunologia em pediatria. Rio de Janeiro: Revinter, 2009.

11° SEMESTRE
MÓDULO: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
CARGA HORÁRIA: 404H
EMENTA
Síndromes Coronarianas Agudas; Urgência e Emergências Hipertensivas; Edema
Agudo Pulmonar; Arritmias Cardíacas; Atendimento inicial ao paciente grave; Hemorragia
digestiva; Acidente Vascular Encefálico; Insuficiência Respiratória Aguda; Princípios Básicos
da Ventilação Mecânica; Coma; Estado de Mal Epiléptico; Trombose Venosa Profunda;
Tromboembolismo Pulmonar; Intoxicações exógenas; Delirium; Asma Grave; Afogamento;
Choque; Sepsis; Distúrbios osmolares; Atendimento inicial ao neurocrítico; Insuficiência
Cardíaca Congestiva; Hipoglicemia; Aspiração de corpo estranho;Terapia transfusional;
Reanimação cardiopulmonar e cerebral; Acesso às Vias Aéreas; Cricotereoidostomia;
Toracocentese de emergência; Pericardiocentese de emergência; Acesso venoso profundo;
Simulações realísticas

OBJETIVOS GERAIS:
Facilitar ao aluno a aquisição de conhecimentos teóricos, técnicos e práticos em Urgência e
Emergência indispensáveis ao médico generalista.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Dominar técnicas de anamnese e de exame físico geral e específico e realizá-la de
maneira sistematizada;

220

 Reconhecer rapidamente urgências e emergências médicas;
 Fazer diagnóstico sindrômico, etiológico e funcional;
 Conhecer e saber aplicar procedimentos de rotina de urgência/emergência;
 Saber solicitar exames complementares necessários para o caso;
 Participar da elaboração de protocolos de atendimento em urgência e emergência;
 Poder discutir com o paciente sua situação clínica, procedimentos necessários, riscos,
benefícios, alternativas e prognóstico;
 Atender urgêncisa e emergências traumáticas e não-traumáticas nos moldes de
protocolos com eficácia reconhecida ( ACLS e ATLS )
 Realizar procedimentos emergenciais menos complexos como: punção venosa
profunda com instalação de cateter venoso central e medida de PVC, acesso venoso
periférico, intubação endotraqueal, cricotireoidostomia por punção e cirúrgica,
paracentese abdominal, toracocentese, pericardiocentese , punção lombar e sondagem
vesical;
 Capacidade de orientação de familiares, incluindo transmissão de más notícias;
 Saber encaminhar corretamente aqueles pacientes que necessitem de procedimentos
de maior complexidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Abordagem Do Paciente Grave
 Insuficiência Respiratória Aguda
 Via Aérea Cirúrgica E Não Cirúrgica
 Ventilação Mecânica
 Crise Asmática
 Edema Agudo De Pulmão
 Tromboembolismo Pulmonar
 Atendimento Inicial Ao Paciente Politraumatizado
 Traumatismo Abdominal
 Traumatismo Torácico
 Drenagem Torácica E Pericárdica
 Traumatismo Crânio-Encefálico E Morte Encefálica
 Tramatismo Raqui-Medular
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 Trauma Em Gestante
 Afogamento E Hipotermia
 Acidente Com Animais Peçonhentos: Cobras, Aranhas E Escorpião
 Sepse
 Choque
 Emergência Hipertensiva
 Dor Torácica
 Sindrome Coronariana Aguda/ Iam
 Ataque Isquêmico Transitório E Acidente Vascular Isquêmico
 Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico
 Parada Cardio-Respiratória
 Atendimento Ao Grande Queimado
 Abordagem Inicial Das Intoxicações Agudas
 Emergências Relacionadas Aos Distúrbios Hidroeletrolícos E Ácido Básicos
 Arritmias Cardíacas: Taquiarritmias E Bradiarritmias
 Diarréia
 Cefaléia
 Desidratação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BORGES, Durval Rosa (Ed.). Atualização terapêutica 2014/15. 2. ed. São Paulo: Artes
Médicas, 2014.
BUENO, Marco Aurélio Scarpinella (Ed.). Condutas em emergências: unidade de primeiro
atendimento (UPA) Hospital Israelita Albert Einstein. São Paulo: Atheneu, 2009. 2 v.
GUIMARÃES, Hélio Penna; LOPES, Renato Deslacio; LOPES, Antonio Carlos (Ed.).
Tratado de medicina de urgência e emergência pronto-socorro e UTI. São Paulo:
Atheneu, 2011. 2 v.
MARTINS, Herlon Saraiva (Ed.). Atualização em emergências médicas. São Paulo:
Manole, 2009. 242p. il. (Série educação médica continuada).
MARTINS, Herlon Saraiva (Ed.). Emergências clínicas: abordagem prática. 9. ed. São
Paulo: Manole, 2014.
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2012. 17p. (Série F. Comunicação e educação em saúde).
CRUZ, Júlio (Ed.). Neuroemergências. São Paulo: Atheneu, 2005.
FAUCI, Anthony S. et al (Ed.). Medicina interna de Harrison. 18. ed. São Paulo: McGrawHill, 2013. 2. v
FELÍCIO, João Soares. Urgências em endocrinologia e metabolismo: diagnóstico e
tratamento na criança, no adulto e na gestante: guia prático. Belém: EDUFPA, 2008.
HUDDLESTON, Sandra Smith; FERGUSON, Sondra G. Emergências clínicas: abordagens,
intervenções e auto-avaliação. 3. ed. Rio de Janeiro: Lab, 2006.
MARTINS, Herlon Saraiva (Ed.); AWADA, Soraia Barakat (Ed.); DAMASCENO, Maria
Cecília de Toledo (Ed.). Pronto-socorro: medicina de emergência. 3. ed. São Paulo: Manole,
2013.
MURAHOVSCHI, Jayme. Pediatria: urgências + emergências. 2. ed. São Paulo: Sarvier,
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TALANOW, Roland. Radiologia de emergência: manual baseado em casos clínicos. Porto
Alegre: McGraw-Hill, 2012.

MÓDULO: SAÚDE MENTAL DO IDOSO/CLÍNICAS ESPECIALIZADAS
CARGA HORÁRIA: 360H
EMENTA
Doenças neurológicas mais frequentes na prática clínica (epilepsias, Parkinson,
cefaléias, Acidente vascular cerebral); Identificação, diagnóstico diferencial e tratamento da
Síndrome dispéptica, doenças intestinais e hepatites; Nefropatias e distúrbios metabólicos;
Diagnóstico diferencial e tratamento das Artrites, Colagenoses e dores crônicas,
Osteoporose; Pneumopatias agudas e crônicas; Anemias, Leucemias, Linfomas e
Interpretação de hemograma; Avaliação multidimensional do idoso, Principais síndromes
geriátricas e Fragilidade; Síndromes em saúde mental (transtornos de humor, ansiedade e
psicóticos), Urgências psiquiátricas, Transtornos alimentares e relacionados a substâncias.
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OBJETIVO GERAL
Treinamento teórico-prático em Clínicas especializadas e Saúde mental, sob supervisão,
visando oferecer treinamento para a promoção da saúde, diagnóstico, e conduta adequados
frente aos principais agravos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar anamnese, exame físico geral e específico com foco em pacientes adultos e
idosos;
 Estabelecer o diagnóstico sindrômico e relacionar os diagnósticos
 Elaborar raciocínio diagnóstico baseado em achados clínicos e dados
epidemiológicos, e conduta terapêutica para os casos mais prevalentes na clínica
médica;
 Estabelecer estratégia diagnóstica, designando quais exames complementares
necessários de maneira criteriosa e interpretando-os;
 Estabelecer ações de promoção e reabilitação a saúde do idoso com deficiencia;
 Identificar e manejar as principais urgências;
 Atuar em equipe interdisciplinar,
 Desenvolver habilidades para uma atenção humanizada aos pacientes e seus
acompanhantes;
 Compreender o processo saúde-doença, valorizando a epidemiologia e a realidade
sociocultural;
 Participar de atividades educativas como palestras e discussão de casos clínicos;
 Identificar e conduzir as alterações psicológicas que acompanham as doenças
orgânicas, fazendo diagnóstico diferencial com as de origem psiquiátrica;
 Desenvolver atitudes no relacionamento com os pacientes e seus familiares,
professores, preceptores, colegas e funcionários, dentro dos princípios da ética
médica;
 Adquirir consciência da responsabilidade ética perante os setores de cada Instituição
conveniada ou parceira;
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 Explicar de maneira acessível todos os passos na elaboração do diagnóstico e do
plano terapêutico, incluindo os procedimentos a serem realizados, respeitando as
características biopsicossociais e intelectuais de cada paciente;
 Realizar procedimentos com prévia autorização e supervisão dos professores ou
preceptores;
 Registrar no prontuário, de forma clara e legível, todo e qualquer procedimento
executado;
 Valorizar as atividades desenvolvidas conforme a programação, como as visitas
clínicas, atividades científicas como seminários, reuniões clínicas, atualização e
participação em atividades de pesquisa e extensão, programas e campanhas;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Epilepsias
 Doença de Parkinson
 Cefaléias
 Doença Vascular Cerebral
 Dispepsias funcionais e Síndromes dispépticas (disfagia, gastrite, úlcera) /
Tratamento do H. pylori
 Síndrome do intestino irritável
 Diarréias
 Doença inflamatória intestinal (RCUI e Doença de Crohn)
 Medicamentos de uso habitual em gastroenterologia (antiácidos, inibidores de bomba
de prótons, inibidores de H2, procinéticos)
 Parasitoses intestinais
 Hepatites virais agudas e crônicas
 Hepatite autoimune
 Esteato-hepatite não alcoólica
 Cirrose hepática
 Litíase renal
 Insuficiência renal aguda e Crônica
 Infecção urinária
 Distúrbios hidroeletrolíticos
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 Distúrbios ácido-básicos
 Agentes terapêuticos em Reumatologia (analgésicos, AINH, corticóides,
 imunossupressores)
 Diagnóstico diferencial de monoatrites
 Diagnóstico diferencial de poliartrites
 Artrite reumatoide
 Lúpus Eritematoso Sistêmico
 Diagnóstico diferencial das colagenoses
 Reumatismo de partes moles e fibromialgia
 Cervicalgia e lombalgia
 Osteoporose
 DPOC
 Asma brônquica
 Pneumonia adquirida na comunidade
 Tuberculose
 Tabagismo
 Câncer de pulmão
 Anemias carenciais
 Anemia de doença crônica
 Anemia hemolítica autoimune
 Hemograma e exames de coagulação
 Leucemias agudas
 Linfomas
 Principais distúrbios psiquiátricos em crianças e adultos
 Exame do estado mental
 Transtorno do Humor
 Esquizofrenia
 Transtornos ansiosos (ansiedade generalizada, pânico, agorafobia, transtorno
obscessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático)
 Urgência em psiquiatria
 Transtorno alimentar ( bulimia nervosa, anorexia nervosa)
 Transtornos relacionados a substâncias ( álcool, cannabis, cocaína e anfetaminas)
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 Avaliação Multidimensional do Idoso e Instrumentos de avaliação
 Incapacidade Cognitiva(Depressão ; Delirium e Demência)
 Instabilidade Postural/Imobilidade/Incontinência
 Princípios da Prescrição em Geriatria (Iatrogenia)
 Infecções no idoso
 O Idoso Frágil
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12° SEMESTRE

228

MÓDULO: SAÚDE COLETIVA E GESTÃO EM SAÚDE
CARGA HORÁRIA: 180H
EMENTA
Práticas assistências sob supervisão de docentes. Conhecimento e a avaliação do
conjunto de princípios básicos para a construção da APS, assim como a visão dos
determinantes sociais da saúde e da doença em seus diferentes níveis e a reflexão sobre a
necessidade do fortalecimento de um sistema de saúde que contemple a equidade e que
possibilite que a saúde seja um recurso para a vida e não o objetivo desta.

OBJETIVO GERAL
Proporcionar aos alunos a compreensão e o desenvolvimento da prática médica nas
áreas prioritárias da Atenção Primária à Saúde a fim de que possam propor medidas de
intervenção em diferentes contextos sociais, por meio da articulação das experiências práticas
com os conhecimentos atualizados e a contextualização política.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar a consulta médica completa, com anamnese, exame físico, formulação

de diagnóstico sindrômico e principais hipóteses diagnósticas sob a ótica do cuidado integral
direcionado às necessidades de saúde do indivíduo, da família e da comunidade;


Identificar a conformação e o funcionamento da Rede de Atenção à Saúde

(RAS) e proceder a sua utilização quando necessário atendendo ao fluxo estabelecido em
normativa municipal;


Estabelecer condutas, solicitar exames laboratoriais ou de imagem, determinar

tratamento e planejar o seguimento dos pacientes atendidos e realizar pequenos
procedimentos cirúrgicos quando necessário;


Aplicar os princípios da Medicina Baseada em Evidências quanto ao uso dos

diversos métodos diagnósticos complementares, suas indicações clínicas e interpretação;


Estabelecer, acompanhar e avaliar o plano terapêutico singular estabelecido

para paciente;


Preencher adequadamente as prescrições e demais documentações médicas

necessárias ao atendimento do paciente;
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Indicar quando necessário o uso das práticas complementares na atenção à

saúde segundo as evidências já estabelecidas;


Demonstrar desenvoltura adequada no uso dos equipamentos de suporte ao

exame físico;


Demonstrar interesse na solução de problemas, participar das discussões e

consultar a literatura quando necessário;


Elaborar um raciocínio lógico, hierarquizado, priorizando os problemas do

paciente;


Utilizar linguagem clara e adequada na comunicação com os pacientes, seus

responsáveis e profissionais de saúde, bem como nos registros de atendimento (prontuários,
prescrições e receituários).


Adquirir habilidades para uma atenção humanizada ao paciente e seus

familiares valorizando as características biopsicossociais do paciente em suas diversas faixas
etárias;


Realizar procedimentos com prévia autorização e supervisão dos preceptores;



Desenvolver junto aos pacientes atendidos no serviço, ações contínuas de

promoção e recuperação às doenças;


Identificar na RAS os estabelecimentos de saúde que prestam serviços de

gestão de casos, reabilitação e cuidados paliativos e sua integração com os programas
focalizados em doenças, riscos e populações específicas.


Identificar a magnitude e as tendências históricas dos riscos de morte e

adoecimento em populações vulneráveis;


Identificar os determinantes sociais do adoecimento e do óbito em seus

diferentes níveis, mais prevalentes no âmbito municipal;


Contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de

todos os membros da equipe;


Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco,

avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade tendo em vista a
responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento às
urgências;


Desenvolver ações educativas coletivas que possam interferir no processo de

saúde-doença da população, no desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, e na
busca por qualidade de vida pelos usuários;
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Compreender o protagonismo dos diferentes sujeitos implicados na produção

de saúde, o compromisso com a ambiência e com as condições de trabalho e cuidado, a
constituição de vínculos solidários, a identificação das necessidades sociais e organização do
serviço em função delas, entre outras;


Compreender o processo saúde-doença, valorizando a epidemiologia, realidade

sociocultural para intervenções de promoção, prevenção e diagnóstico precoce;


Realizar ações de vigilância à saúde, tais como busca ativa, notificações de

doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos; vigilância dos óbitos
materno-infantil e fetal;


Reconhecer o valor do uso da informação para realização ou promoção da

execução de ações mais efetivas e a necessidade da qualidade do registro das atividades nas
fichas que alimentam os sistemas de informação pertinentes à prática médica em saúde;


Reconhecer a vigilância em saúde, tanto individual como coletiva, como eixo

norteador do modelo de atenção primária em saúde;


Aplicar os princípios da Medicina Baseada em Evidencias no cuidado do

paciente;


Desenvolver atitudes éticas no relacionamento com o paciente e seus

familiares, preceptores, colegas e funcionários;


Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as

prioridades do curso.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO MÓDULO


Modelos de Atenção à Saúde



Humanização da Atenção



Doenças Transmissíveis

- Aconselhamento de pré e pós-teste Anti-HIV;
- Importância e prática de notificação de caso de aids, sífilis, hepatites virais e outras DST;
- Vigilância da Sífilis;
- Assistência com domínio sobre Infecções Oportunistas e utilização de antirretrovirais;
- Programa de Controle da Hanseníase;
- Programa de Controle da Tuberculose;
- Programa de Controle das Hepatites Virais;
- Doenças Transmissíveis mais prevalentes na Infância e na Adolescência;
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- Doenças Transmissíveis mais prevalentes no adulto e no idoso;
Doenças e Agravos Não Transmissíveis
- Programa de Controle do Diabetes e Hipertensão;
- Vigilância contínua da Violência Doméstica (Mulher, Idoso e Criança);
- Programa de prevenção do Câncer de Colo; de Mama e de Próstata;
- Distúrbios nutricionais;
- Transtornos mentais mais prevalentes na atenção básica;
-Ações de Vigilância em Saúde
- Monitoramento das ações de Vigilância Epidemiológica;
- Mortes maternas e infantis preveníveis;
- Vigilância das doenças sob erradicação e sob eliminação;
- Controle das doenças e agravos de notificação obrigatória;
- Agravos à Saúde do Trabalhador;
- Investigação de surtos e epidemias;
- Vigilância Ambiental em Saúde.
- Sistemas de Informação em Saúde
- Objetivos
- Indicadores extraídos para análise da situação de saúde
a) SINAN
b) SIM
c) SINASC
d) SI-API
e) SIAB
f) HIPERDIA
g) SISCOLO
h) CNES
i) SI-AIH
Política Nacional de Medicamentos
- Assistência Farmacêutica Básica;
- Descentralização da Gestão de medicamentos;
- Uso racional de Medicamentos;
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MÓDULO: ESTÁGIO RURAL
CARGA HORÁRIA: 360H
EMENTA
Práticas assistenciais sob supervisão docente. Estabelecimento de diagnósticos
clínico e sindrômico. Elaboração de plano terapêutico singular integrado à linha de cuidado e
rede de atenção à saúde. Práticas individuais e comunitárias de promoção e educação em
saúde. Práticas de vigilância em saúde no nível local. Epidemiologia descritiva e base de
dados em saúde. Condicionantes socioambientais do processo saúde e doença.
Estabelecimento de relações entre contextos socioambientais e perfis epidemiológicos e
sanitários em comunidades rurais. Estudo das implicações das condições de saúde do
trabalhador. Estudo das implicações das condições locais de saúde para o planejamento e a
gestão dos serviços.

OBJETIVO GERAL
Oferecer treinamento teórico prático em serviço, desenvolvendo atividades
assistenciais, administrativas, gerenciais, educativas e de investigação e supervisão médica
especializada, fundamentadas no conhecimento adquirido no campo da saúde coletiva e
práticas em atenção primária de saúde.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS


1. Identificar as necessidades de saúde dos grupos de risco e dos fatores determinantes,
relacionando-os com o modo de viver da população.



2. Participar organização e do desenvolvimento do Sistema de Informação em Saúde, a
partir da produção, coleta e análise de dados epidemiológicos.



3. Participar das atividades assistenciais com equipe de saúde, assim como no
planejamento, coordenação e avaliação das ações de saúde.



4. Analisar a situação de assistência de saúde prestada pelo serviço, diante dos problemas
prevalentes na área, apontando nós críticos que interferem na organização dos serviços
em nível local.



5. Programar, executar e avaliar as atividades com base em prioridades, objetivos e metas
propostas para o controle de doenças e agravos em nível local.



6. Programar, executar e avaliar as atividades com base em prioridades, objetivos e metas
propostas, visando à melhoria da assistência materna e infantil.



7. Planejar, programar, organizar, executar e avaliar as atividades com base em
prioridades, objetivos e metas propostas, visando à melhoria da assistência à saúde do
adolescente.



8. Programar, executar e avaliar as atividades com base em prioridades, objetivos e metas
propostas, visando à melhoria da assistência à saúde do idoso.



9. Programar, executar e avaliar as atividades com base em prioridades, objetivos e metas
propostas, visando à melhoria da assistência ao controle do câncer de útero e de mama.



10. Programar, executar e avaliar as atividades com base em prioridades, objetivos e
metas propostas, visando à melhoria da assistência à saúde do adulto.



11. Programar, executar e avaliar as atividades com base em prioridades, objetivos e
metas propostas, visando ao fortalecimento da capacidade de resposta às doenças
emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e
influenza.



12. Participar na identificação de áreas e grupos de riscos e definição de intervenção de
saúde, relativas aos problemas e necessidades de saúde da população adscrita ao serviço
no qual o aluno estiver inserido.



13. Acompanhar, programar a execução e avaliação, juntamente com a equipe de saúde, a
assistência prestada à clientela, a nível individual e coletivo tendo como referência os
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problemas e necessidades de saúde da população adscrita ao serviço no qual o aluno
estiver inserido.


14. Participar, juntamente com a equipe, na organização e gestão do processo de trabalho
em saúde, de modo a produzir bens/serviços necessários a saúde da população.



15. Acompanhar as atividades de controle social no âmbito da rede básica do SUS.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Vigilância à saúde individual em todas as fases do ciclo de vida:


Atenção à saúde materna e do recém-nascido



Atenção à saúde da criança e do adolescente



Atenção à saúde do adulto



Atenção à saúde do idoso

Pactos pela Saúde
 Pacto pela Vida
 Pacto em defesa do SUS
 Pacto pela Gestão
Modelos de Atenção à Saúde
Humanização da Atenção
Assistência Farmacêutica
Sistemas de Informação em Saúde
Funções Gestoras e seus instrumentos
 Organização da Atenção e Gestão do cuidado em Saúde
-

Linha de Cuidado e Rede de atenção à saúde

 Gestão orçamentária e financeira e as fontes de financiamento
 Regulação da Assistência e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde
e o Plano Diretor de Investimento
 Planejamento em Saúde e o Plano Diretor de Regionalização
 Monitoramento e Avaliação e as Vigilâncias no Campo da Saúde.
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4.5 Estágio Supervisionado - Internato Médico
O Internato Médico corresponde ao Estágio Curricular Obrigatório de Treinamento
em Serviço. Trata-se de uma importante fase da formação médica, com extensa carga horária
e oportunidade de desenvolvimento contínuo e aprofundamento das competências
profissionais, visto que o aluno é exposto diariamente a diferentes situações de saúde. As
atividades do Internato têm caráter essencialmente prático, visando promover a integração do
estudante em equipes multiprofissionais de saúde, além do desenvolvimento de atitudes éticas
do exercício profissional e atendimento às demais necessidades técnicas da formação médica.
O Internato tem duração de 4 semestres letivos, com carga horária de 3.060 horas,
perfazendo um total de 40,85% da carga horária total do curso, sendo que 33,34% da carga
horária do Internato médico corresponde às áreas de Atenção Primária à Saúde e Urgência e
Emergência, totalizando 17% e 16,34% respectivamente. As DCN 2014 estabelecem, dentre
outras exigências, Internato com duração mínima de 02 anos e de 35% da carga horária total
do curso, sendo que de 30% da carga horária total do Internato seja desenvolvida na Atenção
Básica e Sistema de Urgência e Emergência do SUS.
O Internato Médico do curso de Medicina do CESUPA tem um regulamento
específico e uma coordenação própria, composta pelo coordenador geral do Internato,
coordenadores específico de área (Clínica médica, Clínica cirúrgica, Pediatria, Ginecologia e
Obstetrícia, Saúde Mental e do Idoso, Clínicas Especializadas, Urgência e Emergência,
Estágio Rural e Saúde Coletiva e Gestão), além dos coordenadores locais, no caso de
atividades que ocorram extramuros institucionais. Possui ainda manuais próprios para cada
área e critérios avaliativos específicos. A supervisão das atividades discentes é feita exclusiva
e permanentemente por docentes e/ou preceptores contratados pelo CESUPA para o Curso de
Medicina. Por se tratar de um Estágio curricular de treinamento em Serviço, o CESUPA
compreende que, em nenhum momento, o aluno poderá atuar sem supervisão médica.
Diversos convênios foram estabelecidos visando uma adequada integração ensino-serviço e
foram detalhados no indicador Número de vagas.
O Internato no Curso trabalha de forma contínua e gradual as competências e
habilidades a serem desenvolvidas, pois o aluno do primeiro semestre do estágio necessita de
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um maior apoio do professor e, progressivamente, adquire autonomia na assistência ao
paciente, podendo ser submetido a atividades de maior dificuldade e complexidade. Os alunos
são distribuídos em rodízios nas Áreas de Clínica Médica e Clínica Cirúrgica, no primeiro
semestre do estágio; Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria no segundo semestre; Urgência e
Emergência e Clínicas Especializadas/Saúde Mental e do Idoso no terceiro semestre; e Saúde
Coletiva e Gestão, Estágio Rural e Estágio Eletivo no último semestre do curso.
O CESUPA considerou aspectos da comunidade em que está inserido, o que resultou
na necessidade de serem atendidos alguns determinantes sociais, de acordo com o perfil
epidemiológico do Estado do Pará. Além de exigências de carga horária já citadas
anteriormente, o Internato do Curso de Medicina do CESUPA comtempla todas as áreas
obrigatórias (Clínica médica, Cirurgia, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Coletiva e
Saúde mental), além de oferecer áreas a mais, como Saúde do Idoso e de Clínicas
Especializadas.
A área de Saúde Coletiva exerce papel fundamental no processo formativo do aluno,
como elo entre a Academia e os Serviços de Saúde. Encontra-se integrada ao Estágio Rural,
no qual o aluno tem a oportunidade de realizar seu aprendizado prático em Unidades de Saúde
da Família (USF) em um município do interior do Pará (Barcarena). Neste cenário, o aluno
tem a possibilidade de conhecer 3 diferentes realidades fora da região metropolitana (urbana
do interior; rodoviária e ribeirinha) e interagir com os usuários de cada região, suas realidades
e seus principais problemas de saúde, levando-o a assumir responsabilidades crescentes como
agente prestador de cuidados e atenção à população.
Competências do aluno a serem desenvolvidas no Internato Médico:
 Comportar-se socialmente com postura ética, visão humanística, senso de
responsabilidade e compromisso com a cidadania;
 Dominar conhecimentos científicos básicos da natureza biopsicossocial e ambiental,
subjacentes à prática médica; realizando com proficiência a anamnese, dominando a
arte e a técnica do exame físico;
 Ter domínio dos conhecimentos de Anatomia, Fisiopatologia, procedimentos
diagnósticos e terapêuticos necessários à prevenção, tratamento das doenças de maior
importância epidemiológica e demais aspectos da saúde ao longo do desenvolvimento
do ciclo biológico humano;
 Utilizar recursos semiológicos e metodologias terapêuticas contemporâneas para a
atenção integral à saúde, no primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção;
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 Utilizar procedimentos semiológicos, diagnósticos e terapêuticos; conhecer critérios
de indicação, contra-indicação, limitações, riscos, confiabilidade e sua validação
científica; otimizar os recursos propedêuticos e valorizar o método clínico em todos
os seus aspectos;
 Atuar no sistema hierarquizado de saúde, obedecendo aos princípios técnicos e éticos
da referência e contra-referência;
 Exercer a Medicina com postura ética e humanística em relação ao paciente, família e
comunidade, observando os aspectos sociais, culturais, psicológicos e econômicos,
relacionados ao contexto em que estes se inserem baseados nos princípios da Bioética;
 Aprender a reconhecer suas limitações e encaminhar adequadamente, pacientes
portadores de problemas que ultrapassem o alcance de sua formação geral;
 Ter uma visão social sobre o papel do médico e disposição para se engajar em
atividades de políticas de planejamento em saúde;
 Informar e orientar os pacientes, familiares e comunidade em relação à promoção da
saúde, prevenção, tratamento e reabilitação das doenças, usando técnicas adequadas de
comunicação;
 Conhecer as principais características do mercado de trabalho onde deverá se inserir,
procurando atuar consoante aos padrões locais de oferta, buscando o seu
aperfeiçoamento, considerando a política de saúde vigente;
 Atuar em equipe multiprofissional assumindo, quando necessário, o papel de
responsável técnico, relacionando-se com os demais membros da mesma com bases
éticas socialmente recomendadas;
 Dominar as técnicas de leitura crítica, indispensáveis diante da sobrecarga de
informações e da transitoriedade de conhecimentos;
 Estar estimulado e capaz para a prática da educação permanente e continuada,
especialmente para a auto-aprendizagem;
 Estar apto a publicar documentos validados em eventos científicos, para a socialização
de conhecimentos e vivências construídas durante a execução do processo de ensinoaprendizagem e no cotidiano da profissão, em particular nos problemas da nosologia
amazônica;
 Estar apto a realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos indispensáveis ao
atendimento ambulatorial e inicial das urgências e emergências, em todas as fases do
ciclo biológico.
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 Estar apto a elaborar planos de trabalho relacionados a exames complementares,
terapêuticas medicamentosas e orientações necessárias ao paciente considerando a
relação custo-benefício;
 Respeitar as questões éticas na tomada de decisões sobre investigação médica.

Dentre as diversas competências do aluno a serem desenvolvidas no Internato
Médico, podem ser destacadas: realização da anamnese completa e direcionada, com escuta
ativa e respeitosa; exame físico com ênfase nas peculiaridades observadas no exame físico da
criança, adulto, idoso e da mulher; identificação adequada dos achados anormais e reportá-los
de forma apropriada; formulação de hipóteses diagnósticas; realização de diagnóstico
diferencial para as condições clínicas mais prevalentes; análise dos resultados de exames
complementares na elaboração do diagnóstico e do plano terapêutico completo.

ÁREA DO

CARGA HORÁRIA DO

INTERNATO

MÓDULO

CH
DOEM APS* CH EM URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA

hora

%

hora

%

hora

%

360h

11,76

----

----

----

----

CLÍNICA CIRÚRGICA 400h

13,07

40

1,3

60

1,96

PEDIATRIA

408h

13,3

40

1,3

48

1,56

GINECOLOGIA E

408h

13,3

40

1,3

48

1,56

180h

5,88

----

----

20

0,65

CLÍNICA MÉDICA

OBSTETRÍCIA
S MENTAL E IDOSO
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CLINICAS ESPEC.

180h

5,88

----

----

----

----

URGÊNCIA E

404h

13,2

----

----

324

10,58

ESTÁGIO RURAL

360h

11,76

300

9,78

----

----

SAÚDE COLETIVA

180h

5,88

100

3,26

----

----

EMERGÊNCIA

Total:

3060h

40,85% do curso

520h

500h

17%

16,34%

33,34% do Internato médico
* APS Atenção Primária à Saúde

4.6 Trabalho de Curso (TC)
O TC é obrigatório a todos os cursos de graduação ministrados pelo Centro
Universitário do Estado do Pará – CESUPA, de acordo com a Resolução No. 001, de 13 de
fevereiro de 2007, do CONSEPE/CESUPA, esta embasa o Regulamento do TC do Curso de
Medicina e o Manual (ambos aprovados em reunião de gestão do curso) disponibilizados aos
alunos visando a normatização dos trabalhos apresentados.
No Curso de Medicina constitui atividade acadêmica de sistematização do
conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente às temáticas afins do curso, próprias à
formação nesse nível de ensino, desenvolvido mediante acompanhamento e avaliação
docente. Pode ser defendido no 9º, 10º ou 11º semestres, devendo o aluno estar matriculado
em uma das referidas etapas.
Caracteriza-se por ser um trabalho de iniciação à pesquisa, elaborado pelo acadêmico
e que apresenta como características ser um trabalho escrito, sistemático e completo,
elaborado e apresentado dentro de normas técnico-científicas, que aborda um tema específico
ou particular da Ciência Médica. Deve constituir-se em um trabalho com profundidade
compatível com o nível de graduação e seu resultado deve ser uma contribuição, mesmo que
simples, à Ciência e à Sociedade.
De acordo com o Projeto-Político-Pedagógico do Curso (PPC), o TC do Curso de
Bacharelado em Medicina poderá ser apresentado sob a forma das seguintes tipologias:


Monografia: O trabalho monográfico representa o resultado de uma pesquisa

científica sobre um tema específico, sempre desenvolvido sob a orientação de um professor,
finalizado com a defesa pública perante banca examinadora e deverá atender aos seguintes
critérios:
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a) Revisão bibliográfica consistente.
b) Definição clara do problema de pesquisa.
c) Seguir o padrão estabelecido por este Manual em sua organização e utilizar os “Requisitos
uniformes para os manuscritos apresentados às revistas biomédicas”, denominado sistema
numérico, conhecido como “normas Vancouver” para citações e referências.
d) Descrição da metodologia utilizada, análise crítica dos resultados obtidos, enfatizando a
contribuição dos mesmos para o avanço do conhecimento científico.
e) Exclui-se o relato de caso, relato de experiência ou a simples revisão de literatura como
tipologias de trabalho.


Artigo: O TC apresentado sob a forma de artigo precisará atender aos

seguintes critérios:
a) O artigo deverá ser original, não sendo permitido relato de caso, relato de experiência ou
artigo de revisão de literatura.
b) O desenvolvimento do artigo deverá ser no decorrer do respectivo curso de graduação, sob
aorientação de um professor do Curso de Medicina do CESUPA como orientador ou coorientador.
c) O artigo deverá estar comprovadamente aceito para publicação (no prelo) ou publicado em
revista científica a partir do 9º até o 11º semestre, com o aluno devidamente matriculado no
semestre.
d) É obrigatória a entrega do trabalho escrito, seguido de defesa pública perante banca
examinadora, em Jornada de TC, programadas no período que vai do 9º até o 11º semestre.


Portfólio: Para ser classificado como TC, o portfólio deverá constituir-se em

uma coleção organizada de, no mínimo, quatro diferentes trabalhos/atividades realizadas
durante o Curso de Medicina sobre um único tema específico, tais como: trabalho
interdisciplinar; trabalho aceito e apresentado em eventos na área da saúde (congressos,
seminários, jornadas), trabalhos de extensão, trabalhos desenvolvidos no MISC, obedecendo
aos seguintes critérios:
a) Os trabalhos deverão abordar claramente temáticas relacionadas, analisadas e discutidas em
um texto à parte que explicite os critérios de seleção dos mesmos;
b) Os Relatórios Finais dos Projetos de Iniciação Científica e de Extensão poderão constituirse em partes integrantes do portfólio;
c) Por refletir o percurso acadêmico de cada aluno, essa tipologia de TC deverá,
obrigatoriamente, ser realizada INDIVIDUALMENTE.
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d) O portfólio deverá respeitar o roteiro de construção de TC de acordo com o disposto no
Art. 6º do Regulamento do Trabalho de Curso do CESUPA .
O trabalho elaborado deve ser apresentado pelos alunos na Jornada de Trabalhos de
Curso de Medicina. A orientação do TC é exercida por professores do CESUPA ou
profissional de outra instituição, neste caso acompanhado necessariamente de um docente da
IES que atua como co-orientador. A nota mínima 7,0 (sete) é exigida para a aprovação do TC
e posterior obtenção do grau de médico.
Para todos os projetos de pesquisa que envolva, direta ou indiretamente, seres vivos
ou qualquer tipo de risco ao ambiente, a outrem ou ao próprio acadêmico, devem ser
submetidos ao respectivo Comitê de Ética em Pesquisa do CESUPA (CEP ou ao CEUA),
seguindo as normas vigentes do CONEP. O CESUPA tem Comitê de Ética próprio, instituído
desde 2004.
4.7 Atividades Complementares
As Atividades Complementares, previstas em regulamento próprio, têm por
finalidade propiciar ao aluno a oportunidade de realizar, em prolongamento ao currículo
pleno, uma trajetória autônoma e particular, com conteúdos extracurriculares de seu interesse
que lhe permitam enriquecer o conhecimento científico propiciado ao longo de seu percurso
curricular. O aluno deve integralizar, até o final do Curso, um valor mínimo de 360 (trezentas
e sessenta) horas de atividades, desenvolvidas em, pelo menos, duas das três categorias
nucleares (1. Ensino ; 2. Iniciação-científica; e 3. Extensão.), a partir do início do primeiro
semestre no curso.
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Categorias

Atividades
ligadas ao
Ensino

Atividades
ligadas a
Iniciação
Científica

Atividades

CH Mínima por Atividade

CH Máxima por
Atividade

Disciplinas complementares não previstas na matriz
curricular do curso, cursadas nesta ou em outra IES
(incluindo LIBRAS).

30h

60h

Atividades de Monitoria.

60h/sem

180h

Apadrinhamento discente.

50h

100h

Participação na revisão do PPC (ementas, conteúdos,
atividades e outras).

4h

8h

Curso de Inglês realizado durante o período de
Graduação no CESUPA.

30h/curso concluído

30h

Atividades relacionadas à Educação Médica (
Estágios em docência superior-EDS)

60h/sem

180h

Participação em grupo do mentoring

15h/sem(com 75% de
frequência)

120h

Projetos de Iniciação científica e de inovação e
desenvolvimento tecnológico

60h/sem

180h

Resumo em Anais de congressos e outros eventos.

15h/ publicação

120h

Publicações em periódicos e revistas.

30h/publicação

120h

Autoria ou Coautoria de capítulo de livro científico
ou tecnológico.

30h/publicação

120

Aprovação em concurso premiação obtida por
trabalho científico

20h

60h

Participação regular Grupos de Estudos Temáticos GET´s ou Ligas Acadêmicas

30h

60h

Projetos de Iniciação Científica(PIBCT e EMEC)

20h

60h

Distribuição %
por Categoria

CH
Total
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Estudos de casos e relatórios de pesquisa.

20h

60h

Participação em Projetos de Extensão
(Ex:CHC)

40h/semestre

160h

Participação voluntária em ações sociais e
comunitárias.

4h/ação

40h

Participação como representante discente em órgãos
colegiados.

8h/sem (4h-suplentes)

24h

Evento local/ Regional
Organizador: 15h/evento
Expositor: 20h/trabalho
Co-autoria de trabalho:
15h/trabalho
Ouvinte: 10h/evento

Atividades
ligadas a
extensão

Evento Nacional/
Participação na organização de eventos, congressos,
Internacional
seminários, mostra acadêmicas, workshops e outros.
Organizador: 25h/evento
Expositor: 30h/trabalho
Co-autoria de trabalho:
25h/trabalho
Ouvinte: 20h/eventos

Apresentação de palestras ou conferências

Expositor: 2h
Ouvinte: 1h

5 eventos
Mínimo de 40%

Expositor: 24h
Ouvinte: 40h

Representação discente em entidades estudantis
(CAs, IFMSA, Atlética)

50h

100h

Produção de material educativo (folder, cartilha
informativa, painel, álbum seriado, etc)

20h

40h
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Intercâmbios com Instituições Nacionais ou
Internacionais parceiras do CESUPA

75h

150h

Participação em cursos, seminários, palestras no
campo das artes ou política ou artístico-culturais.

4h

8h

Participação em evento esportivo oficial

4h

12h

EMEC E EMOB60h/semestre

Estágios Extracurriculares.

EXTRA IES*1 VEZ POR SEMANA
45H/M
*FREQ.PARCIAL 30H/M
*INTEGRAL 60H/M

240h
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4.8 Integração do Curso com o Sistema Local e regional de saúde - SUS (relação
aluno/docente, alunos/usuário)
A diversidade e a complexidade dos campos de atuação do médico exigem um novo
delineamento para o âmbito específico da profissão. O médico deverá estar dotado de
conhecimento,

habilidades

e atitudes que

possibilitem

sua interação e

atuação

multiprofissional, tendo como beneficiários os indivíduos e a comunidade, na promoção da
saúde para todos. A consolidação do Programa de Medicina de Família e Comunidade,
considerada como prioritária à reorientação das práticas de saúde ocorre pela substituição da
rede de serviços da atenção básica tradicional, repercutindo na qualificação do modelo
assistencial, pelo trabalho multiprofissional das equipes. Diferentes cenários para a construção
do conhecimento dos alunos foram estabelecidos mediante convênios com Secretarias
Municipais de Saúde de Belém, Ananindeua e Barcarena, municípios sede de módulos
assistenciais, segundo Plano Diretor de Regionalização do Pará. No início do curso, o aluno é
inserido em unidades de saúde de Belém e de Ananindeua, em pequenos grupos,
permanecendo até o 8o semestre no Módulo de Interação em Saúde na Comunidade (MISC).
As atividades atendem princípios éticos necessários à formação do aluno e da atenção ao
usuário observando preceitos da Lei 8080/90. No MISC, os alunos acompanhados pelo
professor buscam identificar as necessidades básicas em saúde e seu conhecimento possibilita
programar, analisar e avaliar suas. Considerando as rotinas estabelecidas para as equipes, os
alunos do 10 ao 80 semestre reconhecem território, perfil das famílias e morbidades
prevalentes, as características do ambiente educacional para preservação ambiental pelas
famílias, realizam encaminhamento à consulta médica e/ou de enfermagem, acompanham
consulta de enfermagem e médica em domicílio e atividades educativas em escolas e
comunidade decorrente da problematização prévia e intervenções propostas, acompanham
consulta médica na unidade e cada dupla de alunos realiza anamnese de 2 pacientes sob
supervisão docente.
Do 5o semestre ao final do curso, o aluno é inserido em unidades de maior
complexidade (Centro Social Santo Agostinho, Centro de Especialidades Médicas do
CESUPA (CEMEC), Ambulatórios do Instituto Evandro Chagas, dentre outros) e em
Hospitais Conveniados, possibilitando ao aluno visão do sistema de regulação da SMS de
Ananindeua, Marituba e Belém e interação com regulação do Estado para procedimentos de
alta complexidade ambulatorial/hospitalar. O CEMEC está integrado à rede SUS Belém,
atendendo pacientes referenciados das USFs e Unidades do MISC-Belém com distribuição de
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2 alunos/paciente o que possibilita garantia da qualidade do serviço prestado e avaliação
realizada pelo docente.
Outra ação que demonstra o apoio pela IES e pelo Curso às políticas públicas de
saúde foi a implantação, em 2012, da Unidade Dispensadora de Medicamentos Excepcionais
(UDME), em parceria com a SESPA -Secretaria Estadual de Saúde, no Serviço de Farmácia
Universitária, que funciona no Centro de Especialidades Médicas do CESUPA - CEMEC.
Essa parceria visa oferecer ao paciente atenção integral à saúde, já que se busca ofeecer o
atendimento, o diagnóstico e finalmente o tratamento no mesmo local, facilitando então a
adesão ao tratamento, por parte do paciente.
No município de Barcarena, com particularidades territoriais, geográficas e de
cenários ambulatoriais, ocorre o Estágio Rural. O acesso é rodo-fluvial e, apesar proximidade
geográfica e fluxos, há preservação das peculiaridades existentes nas extensas áreas
territoriais como florestas, rios e igarapés, cujas características se assemelham às diferentes
regiões rurais do Pará. Os alunos desenvolvem atividades em 3 USF e Hospital Municipal.
A USF de Castanhalzinho, localizada na PA-151, USF Furo do Nazário na região das
ilhas e USF São Francisco no núcleo rural da Vila dos Cabanos tem como referência na rede
assistencial do município o Hospital Municipal, o que permite aos alunos o acompanhamento
aos pacientes hospitalizados e a sequência pós-hospitalização. Todas as atividades de ensinoaprendizagem desenvolvidas no ambiente de Barcarena são acompanhadas por docentes e/ou
preceptores.
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5 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO CURSO
5.1. Sistema de avaliação do projeto do curso (Autoavaliação, CPC e ENADE e como
serão utilizados os resultados no curso).
O Curso de Medicina, em consonância com o Projeto Institucional, incorpora
práticas avaliativas ao seu cotidiano que viabilizam a realização de processos mais
participativos, possibilitando a qualificação dos mesmos em suas dimensões técnica e
pedagógica. Dessa forma, a avaliação do projeto do curso se dá mediante as seguintes práticas
institucionais:
Reunião do Núcleo Gestor do Curso: Esta reunião ocorre regularmente e engloba
todos os gestores do curso. Nesse espaço, são discutidas proposições para as atividades
realizadas a cada semana no curso e pautas referentes às situações demandadas pelos alunos.
Reunião de Colegiado: São realizadas mensalmente. Consiste em um espaço
acadêmico que visa debater questões predominantemente estratégicas como: práticas
pedagógicas, posturas dos professores e alunos, avaliação da aprendizagem, revisão do
projeto do curso, metodologias de ensino, relacionamento professor-aluno e questões de
infraestrutura, visando o permanente aperfeiçoamento do projeto.
Reunião do Núcleo de Docente Estruturante-NDE: Ocorrem reuniões mensais, em
média de 2h, e seus membros tem estreito contato com os demais núcleos do curso (Núcleo de
Avaliação, Núcleo de Planejamento e Núcleo de Desenvolvimento Docente).
O NDE do Curso de Medicina do CESUPA, designado pela Portaria n.064, Reitoria,
de 26/05/2014O é presidido pelo coordenador do curso e tem na sua composição docentes que
atuam em diferentes atividades curriculares, além da gestão(conforme descrito no item 6.2). O
Núcleo Docente Estruturante da Medicina exerce papel fundamental de suporte para a
implantação e desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso e acompanhamento das
atividades do mesmo.
Reunião de Acompanhamento de Turma: Encontro dos alunos com os
coordenadores das etapas e atividades que compõem o curso, em que os alunos pontuam suas
necessidades, assim como a relevância das atividades propostas, ocorrendo no mínimo duas
vezes por semestre.
Auto-Avaliação: Na auto-avaliação, pode-se rever a prática pedagógica, enquanto os
sujeitos (alunos, professores, gestores) refletem sobre si e sobre a construção do
conhecimento realizado. O momento do diálogo serve para reflexão sobre a relação e a
interação entre docente e discente, no ato comum de conhecer e reconhecer o objeto de
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estudo, agora não mais numa relação verticalizada, mas numa construção dialógica. Visa
contribuir para a qualidade do trabalho realizado no mesmo, buscando sempre a participação
mais efetiva da comunidade acadêmica, bem como possibilita o aperfeiçoamento do trabalho
educacional nas suas mais diferentes dimensões. Além disso, o curso dispõe dos dados na
Coordenação de Avaliação e da Comissão Própria de Avaliação (CPA), na forma de
relatórios que subsidiam o planejamento e a gestão em futuras ações.
No que se refere aos alunos de Medicina, de 58,48% (2015.1), a participação passou
para 74,39% (2015.2) do total de matriculados. Credita-se a esse expressivo aumento a
conscientização desses discentes decorrentes das ações realizadas pela CPA, sobretudo o
Fórum com os Representantes de Turma, que teve como objetivo identificar a percepção dos
acadêmicos sobre o CESUPA no âmbito do seu curso.
Os resultados da autoavaliação são divulgados nas reuniões de planejamento dos
cursos e de socialização; mensagens online; e-mail; publicação no sistema on-line e no site da
IES; cartazes nas salas de aula e dos professores, bibliotecas, sala de estar dos funcionários, e
nos quadros de avisos; folders; e em visitas às salas de aula.
Os resultados provenientes da autoavaliação e das avaliações externas subsidiam o
PDI e a revisão dos PPCs, conforme se evidencia ao destacar as seguintes ações realizadas:
ACADÊMICO-PEDAGÓGICO: i) melhoria e ampliação dos serviços online; ii)
divulgação das Unidades de Serviço; iii) acompanhamento às turmas da graduação; iv) Planos
de Ensino disponibilizados no sistema online; v) revisão dos PPCs com base nas Diretrizes
Curriculares Nacionais e nos relatórios dos avaliadores externos; vi) formação continuada dos
docentes; vii) avaliação permanente e acompanhamento semestral dos docentes com itens de
avaliação abaixo de 4,8, numa escala de 0 a 6; viii) orientação de alunos pelo Serviço de
Apoio ao Estudante; ix) aplicação semestral de prova integrada em todos os cursos a partir
dos resultados do ENADE; x) apoio aos docentes para pesquisas e publicações científicas; xi)
incentivo à participação de alunos em atividades de extensão; xii) estruturação de documento
para os gestores planejarem ações anuais a partir dos relatórios de autoavaliação; xiii)
melhoraria do processo de avaliação da aprendizagem por meio de oficinas ao corpo docente.
ADMINISTRATIVO: i) reestruturação do RH; ii) promoção de funcionários; iii)
capacitação do corpo técnico administrativo; iv) criação do Programa Saúde do Trabalhador;
v) reestruturação da ouvidoria com a contratação de ouvidora, abertura para demandas de
funcionários e criação de relatórios de gestão.
INFRAESTRUTURA: i) laboratórios de informática: compra de máquinas; ii)
criação de espaço de convivência e descanso para os alunos de Medicina; iii) bibliotecas:
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expansão do acesso ao Portal Base da EBSCO; iv) sala dos professores: novos computadores
e espaços para os professores; v) instalações específicas: criação de novos espaços de
aprendizagem em vários cursos, discriminados em documentos na instituição; vi) salas de
aula: aquisição de cadeiras estofadas para todas unidades; vii) Sinalização interna com
placas nas unidades; viii) instalação de novos bebedouros; ix) Lanchonete: serviço de
refeição nas unidades Almirante Barroso, José Malcher e Nazaré, e mudança de
gerenciamento nas unidades Almirante Barroso, José Malcher e Nazaré; x) criação de sala de
estar para os colaboradores em todas as unidades.
Avaliação do Docente: É realizada pelos estudantes, individualmente, em
formulário eletrônico específico, a cada final de módulo, e objetiva a melhoria da prática
docente. Os dados computados são encaminhados aos professores e, em alguns casos, são
discutidos com a coordenação do curso.
Avaliação das Unidades Curriculares: Os módulos temáticos, MISC, habilidades
profissionais e estágios (áreas do internato) são avaliados por estudantes e docentes, sendo
realizada ao final do módulo/estágio, em documento próprio e individualmente.
Trabalhando com esses indicadores, em sistema de avaliação colegiada, o Curso
apropria-se dos olhares interno e externo que sinalizam, ao longo de seu desenvolvimento,
seus pontos fortes e suas fragilidades.
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6 GESTÃO DO CURSO
6.1 Perfil e Atuação do Coordenador.
a) Formação acadêmica e titulação.
Milena Coelho Fernandes Caldato - graduada em Medicina pela Universidade Federal do
Pará (1997) e em Farmácia pelo Centro Universitário do Pará (1995). Residência Médica em
Endocrinologia e Metabologia no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Título de
Especialista em Endocrinologia e Metabologia (SBEM) - 2000 e Título de Especialista em
Nutrologia (ABRAN) - 2002. Doutorado em Medicina (Endocrinologia Clínica) pela
Universidade Federal de São Paulo (2003). Especialista em Bioética pela Università Sacro
Cuore de Roma – Itália (2007-2008).

b) Experiência profissional, de magistério e de gestão.
Coordenadora (desde 2010) e Professora Efetiva do Curso de Medicina do CESUPA, desde a
criação do curso.
Professora Adjunta de Clínica Médica II (sub-área: Endocrinologia) da Universidade do Estado
do Pará.
Docente e Orientadora do Mestrado em Ensino e Saúde na Amazônia (UEPA) e do Mestrado
em Educação Médica do CESUPA.
Chefe do Serviço e Coordenadora da Residência Médica de Endocrinologia e Metabologia do
Centro Universitário do Pará - CESUPA.
Preceptora da Residência Médica em Endocrinologia e Metabologia do Hospital Universitário
João Barros Barreto (2007-2014).
Presidente do Departamento de Adrenal e Hipertensão da Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia (2007-2008; 2009-2010 e 2011-2012).
Presidente da Regional Pará da SBEM (2005 a 2007; 2013 a 2017).
Fundadora do Centro de Bioética da Amazônia (CBAm).
Experiência em Endocrinologia e Metabologia, atuando principalmente nos seguintes temas:
hiperplasia adrenal congênita, doenças adrenais e neuroendócrinas, Hipotireoidismo Congênito,
Acromegalia e Hipertensão Endócrina. Na área da Educação médica, foi Coordenadora titular
docente da Regional Norte da ABEM (2012-2014); participa da Associação Brasileira de
Educação Médica desde 2008, como associada, estando presente nos eventos nacionais e como
palestrante nos eventos regionais da ABEM (CRENEM 2010 e 2015).
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d) Produções científicas nos últimos três anos destacam-se:
1. CORTINHAS ALVES, E A; ANDRADE R C ; DE MELO AMARAL C E;
FERNANDES-CALDATO M C; ROCHA BASTOS A M; DA SILVA L C. Evaluation of the
tshr gene reveals polymorphisms associated with typical symptoms in primary congenital
hypothyroidism. J Pediatr Endocrinol Metab. 2016 Jan 1;29(1):71-6. doi: 10.1515/jpem-20150130. PMID: 26356361
2. VILAR, L. ; NAVES, L. A. ; CALDATO, C. ; CALDATO, M. C. F. . Acromegaly and
colorectal cancer. Transl Gastrointest Cancer, v. 4, p. 28-38, 2015;
3. EL HUSNY AS ; MORAES, M. R. ; FERNANDES-CALDATO, M.C. ; RIBEIRO-DOSSANTOS, A.K.C. . A novel nonsense mutation of the KAL1 gene (p.Trp204*) in Kallmann
syndrome. The Application of Clinical Genetics, p. 177, 2014.;
4. CALDAS, C. A. M. ; da PAZ, O. A. G. ; NEGRAO, J. N. C. ; CALDATO, M. C. F. . A
Reumatologia em um Curso de Medicina com Aprendizagem Baseada em Problemas..
Revista Brasileira de Educação Médica (Impresso), v. 37, p. 584-589, 2013;
5. SANTOS, R. W. ; ROCHA, S. P. ; ALVES, A. P. ; CALDATO, M. C. F. . Co-secreção do
Hormônio de Crescimento em Pacientes Portadores de Prolactinoma. Revista Paraense de
Medicina, v. 26, p. 15-22, 2012. Além do capítulo de livro: Hiperplasia Adrenal Congênita Como diagnosticar e tratar.
6. KATER, C. E. ; FERNANDES-CALDATO, M.C. In: Lúcio Vilar; Claudio Elias Kater.
(Org.). Endocrinologia Clínica. 5a.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013, v. , p. 519530.
e) Regime de trabalho: Tempo Integral
f) Competências e atividades desenvolvidas como Coordenação de Curso.
I – articular-se com o colegiado e NDE, objetivando a adequação das ementas e do conteúdo
programático das disciplinas às características e perfil do curso;
II – convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Curso;
III – executar e fazer com que se executem as decisões do Colegiado de Curso e as normas
emanadas dos órgãos superiores do CESUPA;
IV – representar o Colegiado de Curso nos termos deste Regimento Geral;
V – adotar, em caso de urgência, ad referendum do respectivo colegiado, providências
essenciais ao bom funcionamento do Curso;
VI – fornecer à Secretaria Acadêmica e à COGRAD subsídios para a organização do calendário
acadêmico e elaboração do horário de aulas do curso;
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VII – acompanhar, revisar e avaliar a execução dos projetos pedagógicos do curso sob sua
responsabilidade, adotando as medidas necessárias para o fiel e adequado cumprimento dos
conteúdos programáticos e das cargas horárias estabelecidas;
VIII – supervisionar o desenvolvimento das atividades normativas, disciplinares e pedagógicas
dos docentes, em conjunto com o Núcleo de Desenvolvimento Docente (NDD);
IX – substituir e ou desligar professores que não atendam às necessidades do curso;
XI – planejar ações estratégicas para o aperfeiçoamento do Curso, tendo por base os resultados
das avaliações externas e da autoavaliação institucional;
XII – planejar semestralmente as atividades pedagógicas e administrativas inerentes ao curso,
em parceria do Núcleo de Planejamento e do Núcleo de Avaliação do Curso de Medicina;
XIII – acompanhar o processo de matrícula, articulado com a Secretaria Acadêmica e
Coordenação de Graduação;
XIV – avaliar e analisar os documentos de solicitação de vaga para o processo seletivo especial,
de acordo com as normas do edital;
XV – analisar juntamente aos professores envolvidos as solicitações de aproveitamento de
conteúdos dos módulos temáticos, mediante requerimento;
XVI – planejar e executar em parceria com o Núcleo de Desenvolvimento Docente-NDD os
programas de aperfeiçoamento, nivelamento, de complementação curricular e de extensão,
visando a qualificação do curso;

6.2 Núcleo Docente Estruturante - NDE
a) Perfil, Atuação dos Membros e Tempo de vínculo no CESUPA
O Núcleo Docente Estruturante da Medicina exerce papel fundamental de suporte para
a implantação e desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso e acompanhamento das suas
atividades. O NDE da Medicina do CESUPA é presidido pelo coordenador do curso e tem na
sua composição, docentes que atuam em diferentes atividades curriculares, além da gestão.
Realiza no mínimo uma reunião mensal, em média de 2h, e seus membros tem estreito contato
com os demais núcleos do curso (Núcleo de Avaliação, Núcleo de Planejamento e Núcleo de
Desenvolvimento Docente), podendo haver recondução, caso seja necessário. O NDE do
Curso de Medicina do CESUPA, designado pela Portaria n.015A, Reitoria, de 02/02/2016, tem
a seguinte composição:
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1. Ana Emília V. Carvalho – psicóloga, docente de tempo Integral com 9 anos de vínculo no
CESUPA; Doutorado em Ciências - área de concentração Psicologia; Mestrado em Ciências –
área de concentração Saúde Mental, Especialização em Problema de Aprendizagem: Enfoque
Interdisciplinar; Profa./Orient. Mestrado em Ensino em Saúde, área de concentração Educação
Médica CESUPA; Curso de Capacitação Docente em Educação Médica, Universidade de
Ribeirão Preto, UNAERP;
2. Bruno A. Paes Barreto – médico especialista em Pediatria e Alergia e Imunologia Clínica,
Mestre e Doutor em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria. Experiência em Alergia e
Imunologia Clínica: asma brônquica, rinite alérgica e probióticos com ação no sistema
imunológico, docente de tempo Integral com 9 anos de vínculo no CESUPA;
3. Cassio Caldato – médico endoscopista e cirurgião, docente de tempo Integral com 9 anos de
vínculo no CESUPA, professor e coordemador das Habilidades profissionais e Diretor técnico
do Centro de Especialidades médicas do CESUPA, titulação: Mestre;
4. Cezar Augusto M. Caldas – médico especialista em Clínica Médica e em Reumatologia e
Doutor em Ciências Médicas – Processos Imunes e Infecciosos; Coordenador do Mestrado em
Ensino em saúde - Educação Médica CESUPA e do PRM em Reumatologia, docente de tempo
Integral com 7 anos de vínculo no CESUPA;
5. Dilma C. de O. das Neves – médica especialista em Epidemiologia e Bioestatística,
Medicina do Trabalho e Saúde Pública, Mestre em Doenças Tropicais. Experiência em Saúde
Coletiva, com atuação em vigilância em saúde, acidentes e organização de serviços e situação
de saúde, docente de tempo Integral com 9 anos de vínculo no CESUPA;
6. Haroldo J. de Matos – médico sanitarista, docente de tempo Parcial com 8 anos de vínculo
no CESUPA, titulação: Pós-Doutor; Coordenador do internato de Saúde coletiva e Gestão,
Docente orientador do Mestrado Ensino em Saúde;
7. João Paulo Mendes Filho - médico, especialista em Cirurgia Geral, Mestre e Doutor em
Gastroenterologia Cirúrgica. Pró-Reitor de Pós-graduação, Pesquisa e Desenvolvimento
tecnológico, Presidente do Conselho de Administração da Associação Cultural e Educacional
do Pará, mantenedora do CESUPA;
8. Marília de Fátima S. Pinheiro – médica pneumologista, Mestre Em Ensino em saúde na
Amazônia - UEPA, atua em tutorias e ambulatórios especializados, docente de tempo Integral;
Coordenadora de etapa.
9. Milena C. F. Caldato - médica e farmacêutica, Doutora em Medicina, especialista em
Endocrinologia e Metabologia; Nutrologia e em Bioética. Coordenadora do Curso de Medicina
do CESUPA, Prof./Orient.do Mestrado em Ensino em Saúde na Amazônia da UEPA e
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Educação médica CESUPA, e coordenadora do PRM em Endocrinologia; docente de tempo
integral com 9 anos de vínculo no CESUPA;
10. Nara A. de A. Lins – médica clínica, docente de tempo Integral, titulação: Mestre.
Coordenadora do Núcleo de Planejamento e membro do Núcleo de Avaliação, atua em tutorias,
tempo de 09 anos de vínculo com o CESUPA.
11. Patrick A. F. Gomes – biomédico, Mestre e Doutor em Biologia de Agentes infecciosos e
parasitários. Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa do CESUPA. Experiência em
Imunologia Aplicada e Parasitologia. docente de tempo integral com 12 anos de vínculo no
CESUPA.

b) Competências do NDE
A Medicina é um curso bastante complexo, com extensa carga horária obrigatória, que
alia à necessidade de variados cenários de aprendizagem, um elevado número de professores,
além da obrigação de conciliar o ensino com a assistência à saúde. Quando se opta por
metodologias ativas, como a Aprendizagem baseada em Problemas (Problem based learning –
PBL), a gestão do curso passa a ser ainda mais exigida, já que é necessário extenso
planejamento das atividades, minuciosa avaliação de todos os atores do processo e ainda a
capacitação permanente dos docentes, muitas vezes não acostumados a esse modelo
pedagógico. Dessa forma, o Núcleo Docente Estruturante da Medicina exerce papel
fundamental de suporte para a implantação e desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso
e acompanhamento das atividades do mesmo. O NDE da Medicina do CESUPA é presidido
pelo coordenador do curso e tem na sua composição docentes que atuam em diferentes
atividades curriculares, além da gestão. Realiza no mínimo uma reunião mensal, em média de
2h, e seus membros tem estreito contato com os demais núcleos do curso (Núcleo de
Avaliação, Núcleo de Planejamento e Núcleo de Desenvolvimento Docente).

6.3 Colegiado do Curso
a) Composição
O Colegiado do Curso de Medicina do CESUPA (COMED) tem resolução própria, de
janeiro de 2013. Conforme artigo 9º do Regimento do CESUPA o mandato do COMED é
de três anos. A atual composição iniciou seu mandato em 22/02/2016, após publicação do
resultado do processo eleitoral, no site da IES.
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São componentes do COMED, a coordenação do curso, os gestores de cada área e atividade,
além dos membros docentes e discentes eleitos. Totalizam 32 componentes, descritos abaixo:
1. Milena Coelho Fernandes Caldato - coordenadora do curso
2. João Paulo Mendes Filho – pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e desenvolvimento
tecnológico;
3. Ana Emília Vita Carvalho - coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento Docente e do
Núcleo de Pesquisa e Iniciação científica,
4. Elia de S. S. Paranhos de Azevedo - coordenação de Avaliação;
5. Cassio Caldato – coordenação das Habilidades Profissionais e diretor técnico do Centro
de Especialidades Médicas;
6. Cybelle Cristina Pereira – coordenação do MISC,
7. Patrick A. F. Gomes – coordenação MD1 e MD2;
8. Walther Augusto de Carvalho – coordenação MD3;
9. Fernanda Andreza de P. L. Figueiredo – coordenação MD4;
10. Bruno A. Paes Barreto – coordenação MD5;
11. Nara A. de A. Lins – coordenação MD6 e Planejamento;
12. Marília de F. Pinheiro - coordenação MD7;
13. Angela R. R. C. Pereira – coordenação MD8;
14. Eliane R. F. Santos – coordenação Internato;
15. José Tadeu C. Monteiro – coordenação da Clínica médica;
16. Adenauer M. de O. Goes Júnior – coordenação de Clínica cirúrgica;
17. Ana Carla A. Campos – coordenação de Ginecologia e Obstetrícia;
18. Kátia S. de Oliveira – coordenação Pediatria;
19. Cristiane Maués – coordenação Saúde Mental e do Idoso;
20. Viviane F. P. e Silva – coordenação Urgência e emergência;
21. Haroldo J. de Mattos - coordenação Saúde Coletiva e Gestão;
22. Anete U. F. de A. Lins – coordenação Estágio rural;
23. Dilma C. de O. das Neves – coordenação TCC,
24. Ana Rachel Pinto – Serviço de Apoio ao Estudante.
Como representantes eleitos do corpo docente:
1. Ismaelino Mauro N. Magno – titular dos Módulos temáticos;
2. Selma P. S. Andrade – titular das Habilidades profissionais;
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3. Rhomero S. A. Souza – titular no Módulo de Integração saúde na comunidade;
4. Leonardo M. A. Nunes- titulares de Atividades de Práticas médicas/ Internato médico
5. Ana Augusta M. Oliveira - titulares de Atividades de Práticas médicas/ Internato
médico
6. Cezar Augusto M. Caldas – titulares de Atividades de Práticas médicas/ Internato
médico.
Como representantes eleitos do Corpo discente:
 Flavia Beatriz de A. Albuquerque
 Victor L. Garcia. Para cada titular, existe um suplente, que é convocado, em caso de
impedimento do mesmo.

b) Atribuições do Colegiado do Curso.
Conforme artigo 10º do Regimento do CESUPA são atribuídas aos colegiados, as
seguintes competências:
I – definir o perfil, os objetivos, as competências e habilidades do curso, respeitado
o previsto no inciso I do artigo 7º deste Regimento Geral; II – elaborar e reelaborar o Projeto
Pedagógico do curso, destacando, o currículo com a indicação das disciplinas que o
compõem, a respectiva carga horária, as ementas e as bibliografias ou outras formas de
organização curricular para aprovação da Coordenação de Graduação e homologação do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; III – propor à Coordenação de Graduação
providências necessárias à melhoria do ensino das disciplinas ministradas, de modo a
assegurar o elevado nível de qualidade do curso; IV – promover a avaliação do curso na
forma definida no Programa de Avaliação Institucional; V – orientar, coordenar e fiscalizar as
atividades do curso, quando do interesse deste; VI – apreciar as recomendações dos docentes
e discentes sobre assuntos de interesse do curso.
O Colegiado do Curso, além de ser o órgão de decisão maior na esfera do Curso de
Medicina, assume papel de articulador da formação acadêmica em parceria com o NDE,
Corpo Gestor e demais núcleos do curso, auxiliando a Coordenação na definição e
acompanhamento das atividades propostas, além do monitoramento do processo de
aprendizagem.
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6.4 Grupo Gestor do Curso
a) Composição.
São discutidas proposições para as atividades realizadas a cada semana no curso e pautas
referentes às situações demandadas pelos alunos.
Sendo composto pelos membros:


Adenauer M. de O. Goes Júnior – coordenação de Clínica cirúrgica;



Ana Carla A. Campos – coordenação de Ginecologia e Obstetrícia;



Ana Emília Vita Carvalho - coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento Docente e do
Núcleo de Pesquisa e Iniciação científica,



Ana Rachel Pinto – Serviço de Apoio ao Estudante.



Anete U. F. de A. Lins – coordenação Estágio rural;



Angela R. R. C. Pereira – coordenação MD8;



Bruno A. Paes Barreto – coordenação MD5;



Cassio Caldato – coordenação das Habilidades Profissionais e diretor técnico do Centro
de Especialidades Médicas;



Cristiane Maués – coordenação Saúde Mental e do Idoso;



Cybelle Cristina Pereira – coordenação do MISC,



Dilma C. de O. das Neves – coordenação TCC,



Elia de S. S. Paranhos de Azevedo - coordenação de Avaliação;



Eliane R. F. Santos – coordenação Internato;



Fernanda Andreza de P. L. Figueiredo – coordenação MD4;



Haroldo J. de Mattos - coordenação Saúde Coletiva e Gestão;



João Paulo Mendes Filho – pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e desenvolvimento
tecnológico;



José Tadeu C. Monteiro – coordenação da Clínica médica;



Kátia S. de Oliveira – coordenação Pediatria;



Marília de F. Pinheiro - coordenação MD7;



Milena Coelho Fernandes Caldato - coordenadora do curso



Nara A. de A. Lins – coordenação MD6 e Planejamento;



Patrick A. F. Gomes – coordenação MD1 e MD2;



Viviane F. P. e Silva – coordenação Urgência e emergência;



Walther Augusto de Carvalho – coordenação MD3;
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7 PERFIL DO CORPO DOCENTE
a) Formação acadêmica e titulação
No curso de Medicina todos os docentes são Especialistas, Mestres ou Doutores. No
1ºsemestre de 2016, dos 126 docentes do curso, 22,22% (vinte e dois, vinte e dois por cento)
são Especialistas, 46,03% (quarenta e seis, três por cento) Mestres e 31,75% (trinta e um,
setenta e cinco por cento) Doutores. Abaixo o quadro de docentes com a respectiva titulação
e Regime de Trabalho.
REGIME DE
NOME

TITULAÇÃO

ADELAIDE DA CONCEIÇÃO FONSECA PASSOS Doutor
ADENAUER MARINHO DE OLIVEIRA GOES

TRABALHO
Horista

Doutor

Tempo Parcial

ADOLFO HENRIQUE MULLER

Doutor

Tempo Parcial

ALEX CEZAR MASSOUD SALAME DA SILVA

Especialista

Tempo Parcial

ALUISIO FERREIRA CELESTINO JÚNIOR

Doutor

ANA AUGUSTA MOTTA OLIVEIRA

Especialista

Tempo Parcial

ANA CARLA ARAUJO CAMPOS

Mestre

Tempo Parcial

ANA CLAUDIA ALVES DAMASCENO

Mestre

Tempo Parcial

ANA EMILIA VITA CARVALHO

Doutor

Tempo Integral

ANA LUISA LANGANKE PEDROSO MEIRELES

Mestre

Horista

ANA MARIA ALMEIDA SOUZA

Mestre

Tempo Parcial

ANA PAULA RODRIGUES GUIMARAES

Mestre

Tempo Parcial

ANA RACHEL PINTO

Doutor

Tempo Integral

JUNIOR

ANDREA CRISTINA BELTRAO FERREIRA
PONZI

Mestre

ANDREA LUZIA VAZ PAES

Mestre

ANETE UMBELINA FERREIRA DE ALMEIDA

Horista

Tempo Parcial
Tempo Parcial
Tempo Parcial

LINS

Mestre

ANGELA REGINA ROSA CORREA PEREIRA

Especialista

Tempo Parcial

ANTONETTE SOUTO EL HUSNY

Doutor

Tempo Parcial

ANTONIO FERNANDO BANDEIRA COELHO
DIAS

Especialista

Tempo Parcial
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ARINEY COSTA DE MIRANDA

Doutor

Tempo Parcial

BIBIANE MONTEIRO DA SILVA

Mestre

Tempo Parcial

BRUNO ACATAUASSU PAES BARRETO

Doutor

Tempo Integral

CARLA MERCIA SOUZA DACIER LOBATO

Doutor

Tempo Parcial

CARMEM MARIA LEITAO BARROSO

Doutor

Tempo Parcial

CAROLINA TRINDADE PINTO

Doutor

Tempo Parcial

CASSIO CALDATO

Mestre

Tempo Integral

CELICE CORDEIRO DE SOUZA

Mestre

Tempo Parcial

CEZAR AUGUSTO MUNIZ CALDAS

Doutor

Tempo Integral

CIANE MARTINS DE OLIVEIRA

Doutor

Tempo Parcial

CLAUDIA REGINA DIAS SIQUEIRA

Especialista

Tempo Parcial

CLAUDIO EDUARDO CORREA TEIXEIRA

Doutor

Tempo Parcial

CLAUDIO GALENO DE MIRANDA SOARES

Mestre

Horista

CLAUDIO TOBIAS ACATAUASSU NUNES

Doutor

Horista

CRISTIANE RIBEIRO MAUES

Especialista

Tempo Parcial

CYBELLE CRISTINA PEREIRA

Especialista

Tempo Integral

CYNTHIA MARA BRITO LINS PEREIRA

Mestre

Tempo Parcial

DEBORA LUCAS RIBEIRO

Especialista

Tempo Parcial

DILMA COSTA DE OLIVEIRA NEVES

Mestre

Tempo Integral

DJENANNE SIMONSEN AUGUSTO DE

Tempo Parcial

CARVALHO

Mestre

EDSON YUZUR YASOJIMA

Doutor

Tempo Parcial

EDUARDO PIOTTO LEONARDI

Mestre

Tempo Parcial

ELENILSON JOSE SANTOS DA COSTA

Especialista

Tempo Parcial

ELIANE FERRO BAHIA DA SILVA

Especialista

Tempo Parcial

ELIANE REGINE DE SOUZA DA FONSECA

Especialista

Tempo Integral

ERICA FURTADO AZEVEDO COELHO

Especialista

Tempo Parcial

ERIKA MARIA RIEBISCH DE FIGUEIREDO

Mestre

Tempo Parcial

EVANDRO ANTONIO BENTES DE OLIVEIRA
JUNIOR

Doutor

EVILA FERNANDA LAMEIRA DE MELO
SODRE

Especialista

FABIOLA BRASIL BARBOSA

Mestre

Tempo Parcial

Tempo Parcial
Tempo Integral
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FABÍOLA DE CARVALHO CHAVES DE
SIQUEIRA MENDES

Mestre

FERNANDA ANDREZA DE PINHO LOTT

Tempo Parcial

Tempo Integral

FIGUEIREDO

Doutor

FLAVIA MARQUES SANTOS

Especialista

Tempo Parcial

FRANCISCO LUZIO DE PAULA RAMOS

Mestre

Tempo Parcial

GABRIELA ATHAYDE AMIN

Mestre

Tempo Parcial

GLAUCE LEAO LIMA

Doutor

Tempo Integral

HAROLDO JOSE DE MATOS

Doutor

Tempo Integral

HELENA ANDRADE ZEFERINO BRIGIDO

Mestre

Tempo Parcial

HELENA DOS SANTOS

Doutor

Horista

ILCE MARIA VASCONCELOS MOREIRA

Mestre

Tempo Parcial

IRMA CECILIA DOUGLAS PAES BARRETO

Especialista

Tempo Parcial

ISAIAS BURLAMAQUI DE MORAIS JUNIOR

Especialista

Tempo Parcial

ISMAELINO MAURO NUNES MAGNO

Doutor

Tempo Integral

IVETE MOURA SEABRA

Mestre

Tempo Integral

JACKSON CORDEIRO LIMA

Doutor

Tempo Integral

JOAO PAULO MENDES FILHO

Doutor

Tempo Parcial

JOELMA KARIN SAGICA FERNANDES

Tempo Parcial

PASCHOAL

Doutor

JORGE LUIZ ANDRADE COELHO

Mestre

Tempo Parcial

JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NEVES

Mestre

Tempo Integral

JOSE TADEU COLARES MONTEIRO

Mestre

Tempo Integral

KATIA SOARES DE OLIVEIRA

Mestre

Tempo Integral

LAURO JOSE BARATA DE LIMA

Doutor

Tempo Parcial

LEONARDO JACOMO VALADARES

Mestre

Tempo Parcial

LEONARDO MENDES ACATAUASSU NUNES

Especialista

Tempo Parcial

LEÔNIDAS BRAGA DIAS JÚNIOR

Doutor

Tempo Parcial

LUCIANA BRANDAO CARREIRA

Doutor

Tempo Parcial

MANOEL FERNANDO COSTA

Mestre

Horista

MARAYA DE JESUS SEMBLANO
BITTENCOURT

Mestre

MARCIA COSTA DOS SANTOS

Doutor

Tempo Parcial
Tempo Parcial
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MARCUS VINICIUS BAPTISTA QUEIROZ

Doutor

Tempo Parcial

MARIA ARLETE DOS REIS COSTA

Mestre

Tempo Parcial

MARIA DEISE DE OLIVEIRA OHNISHI

Doutor

Tempo Parcial

MARIA ELIZABETH NAVEGANTES CAETANO

Mestre

Tempo Parcial

MARIANA DO SOCORRO MACIEL QUARESMA Mestre

Tempo Integral

MARILDA MOITTA DA SILVA CRUZ

Especialista

Tempo Parcial

MARILIA DE FATIMA SILVA PINHEIRO

Mestre

Tempo Integral

MARISA EIRÓ MIRANDA

Mestre

Tempo Integral

MARTA MARIA CONCEICAO MARTINS

Especialista

Tempo Parcial

MAURO MARCELO FURTADO REAL

Mestre

Tempo Parcial

MIGUEL SARATY DE OLIVEIRA

Mestre

Tempo Parcial

MILENA COELHO FERNANDES CALDATO

Doutor

Tempo Integral

MONICA RIBEIRO MAUES

Doutor

Tempo Parcial

MYSPAH CHAVES AMARAL ULIANA

Especialista

Tempo Parcial

NARA ALVES DE ALMEIDA LINS

Mestre

Tempo Integral

NARA MACEDO BOTELHO

Doutor

Tempo Parcial

NELSON ELIAS ABRAHAO DA PENHA

Mestre

Tempo Parcial

OTAVIO AUGUSTO GOMES DA PAZ

Especialista

Tempo Parcial

PALOMA PANZUTI RODRIGUES

Mestre

Tempo Parcial

PATRICIA BRAZAO COHEN

Doutor

Tempo Parcial

PATRICK ABDALA FONSECA GOMES

Doutor

Tempo Integral

PAULO EUGENIO SANTOS CECIM

Mestre

Tempo Parcial

PAULO HUMBERTO MENDES DE FIGUEIREDO Mestre

Tempo Integral

PAULO SERGIO CARDOSO ESTEVES

Doutor

Tempo Parcial

PEDRO SAVIO MACEDO DE ALMEIDA

Mestre

Tempo Parcial

RAILSON ACIOLI DE SOUZA

Mestre

Tempo Parcial

REGINA CELIA BELTRAO DUARTE

Mestre

Horista

RHOMERO SALVYO ASSEF SOUZA

Mestre

Tempo Parcial

ROBERTO JOSE FALCON TAMARGO

Especialista

Tempo Parcial

ROBSON TADEU DA SILVA DANTAS

Especialista

Tempo Parcial

RODOLPHO CRUZ VIEIRA

Mestre

Tempo Parcial

RONALDO COSTA MONTEIRO

Mestre

Tempo Parcial

ROSA HELENA DE FIGUEIREDO CHAVES

Mestre

Tempo Parcial
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ROSANA TELMA SANTOS LOPES

Mestre

ROSEANE DO SOCORRO FERREIRA DOS

Horista
Tempo Parcial

SANTOS

Mestre

RUDIVAL FAIAL DE MORAES JUNIOR

Especialista

Tempo Parcial

SELMA PARENTE SOUSA ANDRADE

Especialista

Tempo Integral

SINAIDA MARIA VASCONCELOS DE CASTRO

Doutor

Tempo Parcial

SONIA CONDE CRISTINO

Mestre

Tempo Parcial

TARIK OLIVAR DE NUNES VALENTE

Mestre

Tempo Parcial

THAYANA RIBEIRO KAJITANI

Especialista

Tempo Parcial

VANESSA CAMPOS COUTO DA ROCHA

Especialista

Tempo Integral

VANIA CRISTINA RIBEIRO BRILHANTE

Mestre

Tempo Parcial

VIVIANE FERREIRA PAES E SILVA

Doutor

Tempo Parcial

WALTHER AUGUSTO DE CARVALHO

Mestre

Tempo Parcial

WELLINGTON PINHEIRO DE OLIVEIRA

Mestre

Tempo Parcial

YANNA NUNES GALVAO

Especialista

Tempo Parcial

YUJI MAGALHAES IKUTA

Mestre

Tempo Parcial

b) Experiência profissional
No Curso de Medicina do CESUPA, 100% dos docentes tem experiência profissional
superior a 5 anos e titulação mínima de especialista, conforme documentos comprobatórios na
instituição e descrição no curriculum lattes.

c) Experiência de Magistério Superior
O corpo docente do Curso de Medicina possui um total de 76,2% (96) professores
com tempo de experiência no magistério superior de, pelo menos, 5 anos. Observa-se que as
informações foram extraídas da Plataforma Lattes do CNPq e a comprovação das mesmas
poderá ser verificada in loco.

d) Regime de trabalho
Dos 126 docentes do Curso de Medicina do CESUPA 27 (vinte e sete) atuam em
tempo integral (21,43%), 90 (oitenta e nove) em tempo parcial (71,43%) e 9 (nove) são
horistas (7,14%), o que demonstra grande envolvimento dos docentes no processo de
evolução e consolidação da proposta pedagógica do curso. Conforme exposto, 92,06% são
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docentes contratados em tempo integral ou parcial. O percentual de 92,06% é plenamente
justificado pelo modelo pedagógico implantado no Curso - centrado no aluno, e tendo o
professor como facilitador da aprendizagem - como também pela existência de um Grupo
Gestor que favorece a gestão compartilhada.

e) Atuação na extensão, na iniciação científica, orientação em programas de ensino
A produção científica, cultural, artística e tecnológica dos 126 docentes do Curso nos
três últimos anos, está estruturada nos seguintes atributos com suas quantificações: i) artigos
publicados em periódicos científicos da área -129; ii) artigos publicados em periódicos
científicos em outras áreas -12 ; iii) livros ou capítulos de livros publicados na área – 20; iv)
livros ou capítulos de livros publicados em outras áreas – 03; v) trabalhos publicados e m
anais completos – 12; vi) trabalhos publicados em anais resumos – 165; vii) projetos e/ou
produções técnicas, artísticas e culturais – 10; e viii) produção didático-pedagógica relevante,
publicada ou não – 5.621.

f) Formação continuada do corpo docente
No PDI vigente, as ações institucionais de desenvolvimento docente ou de
formação continuada, encontram-se expressa por meio da Política de capacitação e
desenvolvimento de recursos humanos, assumindo como compromissos: valorizar os
recursos humanos nas suas diversas dimensões; ampliar o programa de capacitação docente e
técnica, nos diferentes níveis, buscando padrões de qualidade compatíveis com as
circunstâncias do meio e a realidade institucional; valorizar o estímulo à titulação, à
qualificação e ao desempenho acadêmico dos docentes. Tais compromissos são expressos nos
projetos de Capacitação/titulação docente e Formação Continuada dos professores do
CESUPA que referendam a formação como estratégica desde o ano de 2000 na Instituição.
Nesse sentido, o CESUPA promove ações de fomento ao desenvolvimento docente
no cotidiano institucional estrategicamente organizadas em Programas e projetos
desenvolvidos pela Coordenação de Graduação do CESUPA. Esta tem a função de promover
ações que estimulem os docentes a ampliar e aprofundar suas concepções teóricometodológicas e didático-pedagógicas no âmbito da educação superior incentivando a prática
interdisciplinar nos cursos, bem como, capacitando-os a utilizar as metodologias ativas e
inovadoras, mediante: i) A Formação Continuada por Eventos que compreende o trabalho
de ação-reflexão-ação sobre a prática educativa que se constituem em espaços de trocas de
experiências e ampliação de saberes docente em momentos conjuntos na Instituição. ii) A
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Formação por Assessoramento e Acompanhamento que diz respeito à organização e à
execução do planejamento, e tem como objetivo relevante o debate permanente sobre o fazer
docente, à luz do diálogo individual e grupal, no qual às novas diretrizes e concepções
pedagógicas são contempladas.
Os resultados da Autoavaliação institucional são utilizados como referências para o
acompanhamento e a qualificação do trabalho docente. iii) A Formação Continuada a partir
das demandas dos Cursos que ocorre durante o semestre e na semana de planejamento. Este
espaço gera discussões no âmbito das práticas vividas pelos docentes, constituindo-se
também, em espaço de formação didático-pedagógica ou desenvolvimento profissional do
professor.
Destacamos algumas das atividades de desenvolvimento profissional no percurso de
2000 a 2015 em quatro categorias a saber:
i) CURSOS: A teoria da resposta ao item e a construção da matriz de referencia dos
cursos de graduação; A pesquisa qualitativa: conceitos, métodos e análise dos
dados; A avaliação da Aprendizagem na Educação Superior.
ii) OFICINAS: Critérios e indicadores da avaliação da aprendizagem; aprendizagem com
projetos.; Práticas interdisciplinares na graduação; Estratégias de ensino coletivas;
Estratégias Individuais;

Avaliação da aprendizagem e seus instrumentos;

Metodologia da problematização e Aprendizagem baseada em problemas;
Elaboração e itens de provas.
iii) PALESTRAS: A pesquisa qualitativa em saúde; O significado do educador no
processo de avaliação institucional no ensino superior; Planejamento educacional
e docente; A aula universitária: e suas características ; As características do
professor da educação superior; Relacionamento Professor/aluno na educação
superior; Método Seminário na Educação Superior; O ENADE e suas
composições.
iv) SEMINÁRIO PEDAGÓGICO: Relatos de Experiência: Na partilha do saber (Relatos
de docentes sobre metodologias e avaliação); a Extensão no CESUPA; a avaliação
institucional do CESUPA; o ensino de graduação: ampliando saberes - Relatos
sobre Estagio e TC no CESUPA; O professor da Educação Superior: discutindo as
competências; o Projeto Pedagógico dos Cursos de graduação; elaboração de
Provas Objetivas e Discursivas: características e elaboração; metodologias ativas
no processo ensino-aprendizagem.
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Em relação à capacitação técnica, o incentivo docente tanto para mestre como para
doutores, se dá mediante a liberação para as atividades e em determinados casos com bolsas
institucionais.
Outro destaque é para o evento Relato de Experiências, na qual os docentes com boas
práticas em metodologias ativas relatam suas atividades para outros docentes da IES,
promovendo a socialização e ampliação dos saberes docentes.
Em 2015, foi implementado o Programa de Formação Docentes Ingressantes, com 40
horas de duração abordando temas específicos da docência universitária
O CESUPA concede apoio aos docentes e alunos para participação em congressos
relacionados à Educação médica, como os eventos da Associação Brasileira de Educação
Médica (ABEM), desde 2008.
No curso de Medicina, existe além do programa institucional de Desenvolvimento
Docente, o Núcleo de Desenvolvimento Docente (NDD), que visa realizar o diagnóstico
didático-pedagógico das necessidades do curso e promover estratégias de intervenção para o
aprimoramento da prática docente como: auxiliar os professores no exercício das atividades
em educação médica e implementar estratégias para educação continuada, além de mediação
de conflitos envolvendo docentes. O NDD é composto por docentes com mais de 5 anos de
experiência docente, é renovado a cada 03 anos e representa as áreas: Clínica Médica,
Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Coletiva, Clínica Cirúrgica, Saúde Mental,
Urgência e Emergência, Medicina de Família e Comunidade, Educação Médica. Tem sua
composicão atual descrita abaixo:


Profa. Dra. Ana Emília V. Carvalho (Coordenadora; Saúde Mental e Educação
Médica): Psicóloga; Doutorado em Ciências, área Psicologia (FFCLRP/USP);
Mestrado em Ciências, área Saúde Mental (FMRP/USP);

Especialização em

Problema de Aprendizagem: (FMRP/USP); Capacitação Docente em Educação
Médica (UNAERP); Profa./Orient. Mestrado em Ensino em Saúde, área Educação
Médica (CESUPA).


Prof. Ms. Cássio Caldato (Clinica Cirúrgica e Bioética): Médico (Faculdade de
Medicina de Catanduva); Mestrado em Genética e Biologia Molecular (UFPA);
Especialização em Bioética (Universita Catolica del Sacro Cuore).



Profa. Esp. Claudia Regina D. Siqueira (Urgência e Emergência): Médica
(UFPA); Mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Ensino em Saúde, área
Educação Médica; Residência em Medicina Intensiva Adulto.
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Profa. Esp. Débora Queiroz (Ginecologia e Obstetrícia): Médica (UFBA);
Residência em Ginecologia e Obstetrícia (Hospital Pérola Buyngton); Especialização
em Mastologia (Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo).



Profa. Esp. Élia S. Paranhos de Azevedo (Pedagogia): Pedagoga (UNAMA);
Mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Ensino em Saúde, área
Educação Médica; Coordenadora do Núcleo de Avaliação do curso de Medicina;



Prof. Esp. Eliane Regine de S. da Fonseca (Saúde Coletiva): Médica (UFPA);
Residência em Doenças Infecto-Parasitárias (HUJBB, UFPA); Mestranda em Doenças
Tropicais (UFPA); Curso de Planejamento em DST/AIDS (Centro de Referência e
Treinamento em DST/AIDS do Estado de São Paulo).



Profa. Ms. Ivete Moura Seabra (Família e Comunidade): Médica (UFPA);
Mestrado em Ensino em Saúde na Amazônia (UEPA); Especialização em Saúde
Pública (FTI); Residência em Medicina de Família e Comunidade (UEPA);
Atendimento de Saúde Mental para Médicos das UBS (FHCGV).



Profa. Dra. Joelma Paschoal (Pediatria): Médica (UEPA); Doutorado em
Neurologia/Neurociências (UNIFESP); Mestrado em Neurologia/Neurociências
(UNIFESP); Residência em Neurologia Infantil (UNIFESP).



Profa. Ms. Marília Pinheiro (Clinica Médica): Médica (UFPA); Mestrado em
Ensino em Saúde na Amazônia (UEPA); Especialização em Medicina do Trabalho
(UEPA); Residência em Clínica Médica (Hospital Geral da Santa Casa de
Misericórdia do Rio de Janeiro).

As Atividades abaixo foram realizadas pelo NDD no período de 2014 - 2015:
 Capacitação para tutores. Esta atividade teve como objetivo trabalhar nos grupos
tutoriais a sistematização dos descritores e critérios das avaliações formativas de
aprendizagem para serem usados nos módulos temáticos, assim como contribuir para o
aprimoramento e refinamento da habilidade de avaliação da aprendizagem formativa
pelos docentes; Foram realizadas palestras sobre Metodologias ativas na Educação
Médica (programa de educação continuada);
 Oficina para elaboração do OSCE. Trabalhar com o corpo docente a elaboração de
estações para o Exame Clínico Objetivo Estruturado (OSCE) e de questões, e o
refinamento dos descritores que compõem a avaliação de habilidades técnicas e de
comportamento no exame.
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 Palestras “Pesquisa: métodos, projetos e comitês de ética”. Esta atividade contou
com a parceria do Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica e teve por finalidade
subsidiar o conhecimento voltado para a prática da pesquisa científica, contando com a
participação de docentes e discentes.
 Oficina para elaboração de provas baseado na Teoria de Resposta ao Item.
Atividade dirigida a todo o corpo docente, ministrada pela Coordenação de Graduação
(CESUPA). Ocorreu em dois encontros: no primeiro - atividade teórica para trabalhar
os conceitos da Teoria de Resposta ao Item, discussão e analises de provas do ENADE
aplicadas no ciclo avaliativo da saúde de anos anteriores; no segundo - atividades de
elaboração de questões de prova segundo os preceitos da Teoria de Resposta ao Item;
 Orientação aos professores do Laboratório Morfofuncional (LMF). Nessa
proposta, o NDD buscou demonstrar e reforçar aos docentes do LMF, a importância
do aprimoramento do instrumento de avaliação da aprendizagem, de acordo com as
especificidades do módulo a ser estudado.
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8 PERFIL DO CORPO DISCENTE
8.1 Serviço de Apoio ao Estudante (SAE).
O CESUPA dispensa atenção aos seus alunos através de suporte psicopedagógico por
meio de acompanhamento ao discente, pelo Serviço de Apoio ao Estudante ao processo
ensino-aprendizagem estreitando, assim, a relação aluno/docente.
O Serviço de Apoio ao Estudante – SAE é um serviço de apoio psicopedagógico
integrado por um profissional de Psicologia em cada Unidade da Institucional, com o suporte
da Coordenação de graduação. Considerando que a formação profissional abrange mais do
que o conteúdo acadêmico, o SAE se propõe a contribuir com a formação individual dos
alunos, a partir de atendimentos individualizados (voluntários ou encaminhados por
professores e coordenadores) e de intervenções em classe, favorecendo o pleno
desenvolvimento da dinâmica grupal. O SAE foi implantado em abril de 2000, tendo suas
atividades sido interrompidas em dezembro de 2002. A reativação do serviço, de forma mais
consistente, se deu em maio de 2005. Tem como principais objetivos:


Favorecer o desenvolvimento do jovem/adulto em seus aspectos biológicos,
psicológicos, sociais e acadêmicos, contribuindo para a construção de sua
identidade social;



Minimizar as dificuldades que estejam comprometendo ou impedindo seu
desenvolvimento pessoal e acadêmico;



Facilitar as relações grupais no contexto de sala de aula, favorecendo o
crescimento do senso ético profissional e o bom aproveitamento do trabalho
em equipe;



Atuar em cooperação com outras unidades do CESUPA no sentido de
contribuir para o bom relacionamento interpessoal e para a integração
individual nas ações institucionais.

Destaque-se, também, o apoio conferido tanto à participação como à organização de
eventos pelo corpo discente, que conta, ainda, com espaços adequados para a divulgação de
trabalhos científicos. No curso de Medicina esse apoio tem sido expressivo, mediante a
procura dos alunos para tratar dos mais variados assuntos.
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8.2 Programa de Bolsas.
A comunidade estudantil dispõe de amplo programa de apoio que contempla projetos
específicos, cabendo destacar o Programa de Bolsas que objetiva i) manter a concessão de
bolsas de trabalho, destinadas a estudantes com bom desempenho acadêmico que atuam como
estagiários na própria instituição; ii) manter a concessão de bolsas de monitoria, mediante a
destinação de bolsas de desenvolvimento acadêmico nas respectivas categorias, entre outros
mecanismos; iii) manter a concessão de bolsas de incentivo à iniciação científica e
desenvolvimento tecnológico no CESUPA.
O Curso participa das chamadas anuais dos Editais do PIBICT, contando
com 20 bolsas para toda a IES. Sendo que em 2016 houve o incremento de mais seis (06)
bolsas, totalizando 26 bolsas de PIBICT,
No que se refere às Bolsas de Monitoria, semestralmente são ofertadas 12 vagas por
meio de Edital público para a comunidade discente, com bolsas, na qual os monitores têm a
função de auxiliar os demais discentes na situação ensino aprendizagem em uma determinada
atividade curricular. Também são disponibilizadas 50 bolsas de extensão para o Estágio rural
mediante a oferta de transporte para os alunos para as localidades do referido Estágio. Além
de todas as bolsas, o CESUPA ainda integra o PROUNI no qual 24 alunos do curso de
Medicina são beneficiados, de um total de 635 alunos na IES.

8.3 Liderança estudantil (Representantes de Turma, Centros Acadêmicos).
Organizações estudantis podem exercer um importante papel no desenvolvimento, tanto do
curso, como do próprio aluno, já que participar dessas organizações permite o
desenvolvimento de habilidades de liderança e gestão, bem como a capacidade de
administração de conflitos e do seu próprio tempo pessoal.
O CESUPA reconhece e apoia organizações discentes, sendo atualmente reconhecidas três
(03) organizações: Centro Acadêmico, Atlética, IFMSA, além de diversas ligas acadêmicas.
1. Centro Acadêmico Gaspar Viana foi instituído em 2009 e é a instância representativa
discente em colegiados de curso, fóruns de representantes, congressos de Educação médica. A
diretoria é composta por 13 membros, tem mandato de 02 anos e são escolhidos pelos seus
pares, através de eleição. A IES disponibiliza espaço físico para a realização de reuniões e
eventos, bem como uma sala do CAGV, com 6,95m2, específica para as atividades
administrativas do centro acadêmico.
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2. Atlética - criada em 24 de abril de 2012, congrega alunos que visam o desenvolvimento de
atividades esportivas. Tem diretoria própria, que é atualmente composta por 23 membros
efetivos. Além das atividades esportivas, a Atlética é a responsável pela organização da
Calourada, organiza eventos culturais e também ações sociais, como a próxima prevista para o
Dia Internacional do Mulher, onde os alunos irão em um colégio próximo a unidade
Almirante Barroso do CESUPA, ensinar como realizar adequadamente a auto-palpação das
mamas, em manequins e simuladores.
3.IFMSA - International Federation Medical Students Association - Federação Internacional
das Associações de Estudantes de Medicina (IFMSA) é uma organização sem fins lucrativos,
não-governamental, que representa as associações de estudantes de Medicina no mundo. A
IFMSA CESUPA obteve autorização de funcionamento em19/02/2015, tornando-se um
comitê não-pleno em 19/04/15. Diversas tem sido as atividades desenvolvidas com essa
parceria, que oferece comitês em áreas variadas, como Educação médica, Saúde pública,
Pesquisa, dentre outros. Atualmente, encontra-se em fase de mudança para a fase de comitê
pleno, já que recentemente foi assinado convênio entre o CESUPA e a IFMSA para a
implantação de intercâmbios tanto a nível nacional, como internacional.
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9 INFRAESTRUTURA DE APOIO AO CURSO
Espaço de trabalho para Coordenação dos cursos e serviços acadêmicos, Salas de aula,
Sala de Professores, Gabinetes de trabalho, Acervo institucional das bibliografias básica
e complementar, Periódicos especializados, Laboratórios didáticos especializados.
Reconhecendo a importância da integração multidisciplinar no processo de ensinoaprendizagem, o CESUPA dispõe de instalações e serviços de acordo com as necessidades
acadêmicas do curso. A Medicina do CESUPA tem sua base principal na Unidade Almirante
Barroso, que foi especialmente pensada para a instalação do mesmo. Trata-se de um espaço
físico de 5.100m2 de área construída, incluindo 12 salas de tutoria, 4 salas de conferências, 1
auditório, 1 sala de atividades teóricas das habilidades clínicas, 2 laboratórios para estudo
morfofuncional, laboratório de habilidades, laboratório de informática, laboratório de
simulação realística, laboratório multidisciplinar e de anatomia, laboratório de habilidades
cirúrgicas, biotério, biblioteca, gabinetes/estações de trabalho docente, salas de professores,
salas de reunião dos núcleos gestores e da coordenação do curso, espaço de convivência,
estacionamento próprio, além do Centro de Especialidades Médicas do CESUPA –CEMEC.
É importante ressaltar que as outras unidades do CESUPA também se encontram
disponíveis para atividades programadas, desenvolvimento de pesquisas, grupos de estudo
temático, dentre outras.
Adicionalmente, a IES dispõe de convênios firmados com a Secretaria Municipal de
Saúde de Belém, Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Secretaria Municipal de
Saúde de Barcarena, Secretaria de Saúde do Estado do Pará e vários hospitais e centros de
pesquisas detalhados posteriormente.

9.1 Salas de Aula
Na Unidade Almirante Barroso, local de funcionamento do Curso de Medicina, há 16
salas de aula e 1 Auditório (para 250 lugares). Dentre essas salas, 12 (doze) Salas de Tutoria,
4 (quatro) Salas de Conferência - 2 delas no Centro de Especialidades Médicas do CESUPA –
CEMEC.
O auditório da Unidade Almirante Barroso é totalmente climatizado e apresenta
capacidade para 250 pessoas. É bastante utilizado pelos docentes e discentes em atividades
regulares do curso, mas também em eventos como de Ligas acadêmicas, jornadas, simpósios e
outros.
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As salas de tutoria foram construídas especificamente, para o desenvolvimento de
atividades em pequenos grupos, priorizando-se o convívio próximo entre os alunos e o tutor,
através da discussão do problema. Cada sala tem uma mesa, 12 cadeiras, 4 quadros brancos
para descrição dos pontos discutidos, elaboração do mapa conceitual e estabelecimento dos
objetivos de aprendizagem. O tutor é orientado a ficar próximo do grupo de alunos, seja para
fomentar a discussão, mas também para uma melhor avaliação do discente. As salas de
conferência apresentam capacidade para 60 alunos e a sala de aula do laboratório de
habilidades, 30 alunos.
Todas as salas são climatizadas e bem iluminadas, com boa acústica, segurança
contra incêndios e mantidas em estado de conservação e limpeza adequadas. Possuem quadro
magnetizado, carteiras e mesa de professor e apresentam tamanho adequado para a quantidade
de alunos. Em todas as salas os docentes e discentes podem acessar a Internet e/ou Intranet,
através da Rede sem fio.
Os recursos audiovisuais e multimídia, que dão suporte a práticas e atividades
especiais no âmbito do processo ensino-aprendizagem, estão disponíveis para serem utilizados
em sala de aula, quando solicitados previamente pelo docente. Os recursos disponíveis na
Unidade Almirante Barroso são: Data-Show (11), Netbook (05), microcomputador (05), DVD
(01), televisão (02).
Os horários das atividades, bem como a distribuição das Salas de Aula, estão
disponíveis na Secretaria da Coordenação do Curso.

9.2 Laboratórios
O Laboratório Morfofuncional (LMF) está organizado em dois ambientes independentes,
totalizando 353,91 m2 de área construída. Cada laboratório possui 20 estações que permitem
uma interação entre 30 alunos por subturma. Os alunos estudam em duplas, seguindo os
Roteiros de Estudo do Morfofuncional, que apresentam objetivos definidos, relacionados ao
módulo e aos problemas discutidos em sessões tutoriais. As estações de estudo possuem
bancadas com cadeiras bem espaçadas, modelos em resina e órgãos anatômicos glicerinados,
painéis ilustrativos, computadores com acesso à internet wireless, vídeo com DVDs,
microscópios ópticos, coleção de lâminas de Histologia, Patologia e Parasitologia,
negatoscópios, acervo de imagens (radiografias, tomografias e ressonâncias), aparelho de
ultrassonografia e projetor de lâminas com televisão.
A atividade de aprendizagem tem caráter prático, dinâmico e autodirigido, sendo realizada
com auxilio de livros textos e atlas e sob a orientação de três professores. O LMF é um espaço
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de autoaprendizagem que fornece aos alunos os instrumentos necessários à integração dos
conhecimentos das ciências básicas aos conteúdos discutidos em sessões tutoriais e
conferências. É uma estrutura inovadora que atende às novas tendências de educação nos
cursos da área da saúde, servindo de local para a aquisição do conhecimento diferenciado das
ciências morfológicas, mediante a aplicação de novas metodologias de ensino-aprendizagem,
aprimorando a formação básica do acadêmico e permitindo uma visão integrada da Anatomia,
Histologia, Embriologia, Patologia, Radiologia, Parasitologia, Imunologia e Fisiologia.
O LMF serve de estímulo para a criação e confecção de recursos instrucionais destinados ao
ensino interativo, treinamento de estagiários e monitores, O LMF tem o propósito de servir
como um recurso educacional para o estudo das equipes planejadoras dos módulos, para a
coleta de dados; para realização de trabalhos (artigos e monografias). Serve também como
cenário de realização de discussões práticas, de exame para monitoria, de sessões de tutoria,
de seminários do internato e como locais de estudos eletivos.

O Laboratório de Habilidades Cirúrgicas foi concebido com o foco principal o
desenvolvimento de habilidades e competências que preparem os alunos para o desempenho
de atividades práticas da área cirúrgica, fundamentais para o profissional médico. Utilizando
método de ensino que executa e demonstra as bases das Técnicas Operatórias Fundamentais
em simuladores e animais de experimentação. As atividades enfatizam normas técnicas e
princípios éticos de manipulação de animais, além da importância da interdisciplinaridade.
A unidade abrange 69,32 m2 e é equipada com mesas para cirurgia experimental, focos
cirúrgicos portáteis, carros de anestesia com monitorização cardíaca e respiratória básica,
bisturi elétrico, materiais cirúrgicos permanentes e de consumo como caixas de cirurgia de
pequeno e médio porte, fios de suturas diversos, sondas e cateteres, assim como simuladores
de baixa e média complexidade para o ensino e treinamento de técnicas e procedimentos
específicos, além de equipamento de demonstração de videocirurgia experimental. O
laboratório possui meses e bancadas que comportam um contingente de 25 alunos por
subturma.
Laboratório Multidisciplinar e de Anatomia – estrutura com 68,97m2, composta por dois
ambientes, o primeiro destinado ao acondicionamento de cadáveres e peças em tanques
especiais e o segundo espaço contendo bancadas e mesas para práticas de experimentação
animal, que abordam conteúdos integrados de Bioquímica, Farmacologia e Toxicologia,
servindo como reforço ao aprendizado e também como local onde os alunos possam
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desenvolver pesquisas de Iniciação científica e complementar seus estudos anátomomorfológicos, através da utilização do cadáver e peças anatômicas.
O Laboratório de Habilidades Clínicas serve de apoio para as atividades de Habilidades
Clínicas e Humanísticas, que estão inseridas dentro da unidade curricular Habilidades
Profissionais. Essas atividades ocorrem no laboratório, portanto em um ambiente controlado,
visando o aprendizado inicial dos alunos tanto nos aspectos clínicos da atuação profissional,
mas também no aspecto das relações inter-pessoais que a profissão envolve. A estrutura do
laboratório consta de 12 consultórios, 2 corredores laterais de observação com visão
unidirecional, 1 sala de apoio e 2 banheiros, totalizando 245,97 m2.
Cada consultório possui 1 cama, 1 mesa, 3 cadeiras, 1 pia e armário. Nesse espaço são
desenvolvidas atividades de treinamento e aperfeiçoamento dos alunos em semiologia
(anamnese e exame físico), habilidades de comunicação, interpretação de exames
complementares e realização de alguns procedimentos, como passagem de sonda vesical,
intubação orotraqueal, acesso venoso, imobilização, entre outros. O treinamento em anamnese
é a primeira atividade realizada no nosso laboratório de habilidades, já no primeiro semestre
do curso, e é revisada em todos os outros semestres, ressaltando a importância de uma
anamnese bem conduzida tanto nas coletas das informações quanto no estabelecimento de
uma relação de empatia com o paciente.
Começamos com atividades inter-pares e depois com paciente simulado. Após a anamnese,
inicia-se o ensino e treinamento do exame físico geral, ainda no primeiro semestre, com
atividades inter-pares e em pacientes simulados. A partir do segundo semestre iniciamos a
semiologia dos sistemas orgânicos, seguindo a sequência dos módulos temáticos, o que
facilita a integração do conhecimento adquirido nas tutorias e laboratório morfofuncional com
a semiologia, estimulando o raciocínio clínico e a aplicabilidade dos conhecimentos teóricos.
Para a realização do treinamento em exame físico específico dos sistemas, utilizamos
pacientes simulados, equipamentos de multimídia, manequins e simuladores, o que facilita o
ensino do exame físico tanto normal quanto de patológico, como por exemplo na ausculta
cardíaca e respiratória. Para realização e treinamento dos procedimentos dispomos também de
manequins e simuladores. As atividades no laboratório são desenvolvidas do primeiro ao
oitavo semestres do curso, exceto no sétimo, com complexidade crescente, em formato
espiral, com revisões programadas dos conteúdos previamente estudados em semestres
anteriores. Na atividade de habilidades clínicas são quatro professores por etapa, ficando cada
professor com um subgrupo, e contamos também com a presença de dois monitores por etapa
até o sexto semestre.
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No laboratório temos a presença de duas colaboradoras com treinamento técnico para apoio
ao desenvolvimento das atividades. A utilização dos EPIs nas aulas práticas, mesmo em
ambiente e atividades simulados, visa sedimentação da rotina de procedimentos necessários à
proteção individual. No Laboratório de Habilidades Clínicas são realizados as provas tipo
OSCE a partir do sexto semestre. Para as etapas iniciais faz-se prova prática mas em outros
formatos. Simuladores e manequins utilizados nos dois laboratórios acima descritos e seus
quantitativos: 4 unidades de traqueostomia/cricostomia; 1 de intubação e aspiração traqueal
com saída de hemiface; 1 de aspiração traqueal e cavidade oral pela via nasal; 2 de sondagem
vesical feminina; 2 de sondagem vesical masculina; 5 de intubação adulto; 1 de intubação
pediátrico; 5 de massagem cardíaca adulto; 1 de massagem cardíaca pediátrico; 3 de
manequim pediátrico para dados antropométricos; 1 de punção lombar; 8 de punção arterial e
venosa periférica; 7 de ausculta cardíaca e pulmonar; 2 de exame de mama; 1 de toque de
próstata; 1 de coleta de PCCU; 1 de toque de colo de útero (dilatação); 2 de parto normal; 1 de
pneumotórax; 3 de drenagem torácica; 1 de trauma torácico; 1 corpo inteiro para reanimação;
2 de arritmia. Dispõe ainda de materiais e equipamentos como aparelhos de ECG,
negatoscópios, estetoscópios, esfigmomanômetros, termômetros, balanças adulta e pediátrica,
fitas métrica, diapasão, lupas, glicosímetros entre outros.

O Laboratório de Habilidades de Informática o CESUPA dispõe em seu parque
computacional de 628 (seiscentos e vinte e oito) computadores. Destes, 258 (duzentos e
cinquenta e oito) são utilizados para apoio às atividades administrativas, em seus diversos
setores e 370 (trezentos e setenta) para atividades acadêmicas, distribuídos nos laboratórios de
informática e nas Estações de Pesquisa das bibliotecas. Além disso, dispõe de cerca de 160
(cento e sessenta) equipamentos audiovisuais. Os computadores dos Laboratórios de
Informática estão disponíveis para discentes regularmente matriculados, obedecendo a um
sistema de cadastro e blocagem, realizados na Coordenação de Tecnologia de Informação e
Comunicação – CTIC, ficando à disposição dos alunos nos horários não bloqueados para
atividades curriculares. Estão distribuídos da seguinte maneira: Unidade Nazaré – 01 (um)
laboratório com 30 (trinta) máquinas para atividades de ensino e consulta, destacando-se que
das 90h/semanais disponíveis somente 1/3 são utilizadas em atividades de aula; Unidade José
Malcher - 11 (onze) laboratórios com 252 (duzentos e cinqüenta e duas) para atividades de
ensino e consulta; Unidade Almirante Barroso - 1 (um) laboratório de informática com 30
(trinta) computadores e 02 laboratórios, de uso misto, com 15 computadores cada destinados
às atividades no Laboratório Morfofuncional. As Estações de Pesquisa das bibliotecas das
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Unidades dispõem de 58 (cinquenta e oito) computadores assim distribuídos: 18
computadores em Nazaré, 18 na José Malcher, 17 na Almirante Barroso e 15 na Alcindo
cacela, todos de livre acesso aos alunos. Os laboratórios de informática funcionam,
regularmente, de segunda a sexta, de 8:00 às 23:00 horas, e aos sábados, de 08:00 as 12:00
horas. Aos sábados, com prévia previamente solicitação, o funcionamento pode ser estendido
até às 18:00h.
Tanto laboratórios quanto os equipamentos podem ser reservados no mesmo dia, desde que se
tenha disponibilidade dos mesmos. Destaque-se, também, que os Laboratórios de Informática
e as Estações de Pesquisa estão disponíveis a todos os alunos matriculados independente da
Unidade em que o mesmo estude. Os docentes e discentes utilizam o mesmo login e senha
para Acesso à Rede e Serviços Institucionais, tais como: a Rede de laboratórios, a Rede Sem
Fio e os Sistemas on line (Professor on line e Aluno on line).
A renovação dos equipamentos segue o Planejamento instituído no Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI, considerando-se as alterações pedagógicas dos Cursos durante esse
período. O CESUPA possui Licenciamento da Microsoft através do Open Value Subscription
que envolve acessos às Licenças de Sistemas Operacionais, Pacotes do Office e Ferramentas
de Produção/desenvolvimento da Microsoft para todo parque computacional da Instituição.
Além disso, conta com dois acessos à Internet, um através da EMBRATEL com link de
20Mbps e outro Link via Rede COMEP (Projeto de Redes Metropolitanas em parcerias com
outras instituições de Ensino e Pesquisa da Região Metropolitano de Belém) que permite
acesso a Redes de Ensino e Pesquisas da RNP (Rede Nacional de Pesquisa ) com Link de
1Gbps.

O Laboratório de Simulação Realística O Laboratório de Simulação Realística é o mais
novo laboratório implantado no curso e possui 25m2. Neste cenário, são desenvolvidas
atividades voltadas para ensino e aprimoramento de atendimentos nas situações de Urgência e
Emergência. O laboratório dispõe de manequins, simuladores básicos, um simulador de alta
performance (Paciente Universal adulto interativo MPH Man wireless), monitor paramétrico,
desfibrilador, materiais de consumo existentes em uma sala de urgência (medicamentos,
seringas, agulhas e) e um computador que comanda o simulador de alta performance. Nesse
laboratório, atuam, junto aos 12 alunos, 03 professores e uma colaboradora de apoio. São
utilizados cenários de simulação e a avaliação de desempenho do aluno é feita pelo professor,
através dos corredores visão unilateral.
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9.3 Biotério de Experimentação
O Biotério de Experimentação do CESUPA da Unidade Almirante Barroso destinase ao alojamento de animais de laboratório utilizados em aulas práticas e pesquisas. Serve
também para complementar a formação do discente do curso de Medicina e demais cursos da
área de saúde, além de estimular a formação de linhas de pesquisa por parte do corpo docente,
principalmente no que diz respeito à cirurgia experimental.
O ambiente do Biotério é composto por uma sala de experimentação (onde são
realizadas administração de substâncias e pequenas cirurgias), uma sala de acondicionamento
dos animais (onde estes são mantidos desde a sua chegada até o destino final) e a sala de
lavagem (onde os materiais como gaiolas, bebedouros e gradeados são limpos).
São mantidos no Biotério de Experimentação do CESUPA Camundongos da linhagem
Swiss e Ratos da linhagem McCoy, fornecidos pelo Instituto Evandro Chagas. Esses animais
têm seu uso destinado exclusivamente à pesquisa e docência, sendo os protocolos de aula e
pesquisa submetidos previamente ao Comitê de Ética no Uso de Animais e seu uso liberado
somente após declaração emitida por este. Ratos e camundongos são os modelos animais
mais utilizados, por possuírem período de vida curto, mimetizando no tempo de um ano a vida
inteira de um ser humano (infância, adolescência, fase adulta e envelhecimento).
Eles são cuidados de acordo com a Lei 11.794 que regula os procedimentos para uso
científico de animais, obedecendo também os princípios éticos do COBEA (Colégio
Brasileiro de Experimentação Animal), sendo a manutenção dos animais feita por corpo
técnico, composto por um médico veterinário e dois auxiliares de biotério. Os funcionários,
alunos e professores passam por um treinamento prático, fornecido pelo médico veterinário
responsável pelo laboratório, para garantir uma manipulação/manejo coerente com a espécie
utilizada, evitando acidentes ou danos ao animal e ao manipulador.
As aulas práticas e os procedimentos experimentais são feitos com a supervisão do
médico veterinário, além da orientação constante do orientador do projeto, garantindo dessa
forma, um protocolo anestésico adequado, além de permitir um procedimento de eutanásia
mais apropriado para cada espécie, obedecendo à resolução nº 714 do Conselho Federal de
Medicina Veterinária.

9.4 Biblioteca da Unidade
A Biblioteca da Unidade Almirante Barroso tem como objetivo oferecer suporte
informacional aos professores, alunos e funcionários contribuindo para o desenvolvimento das
atividades de ensino, pesquisa e extensão do Curso de Medicina do CESUPA. O acervo desta
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biblioteca é especializado na área de saúde e formado por mais de 6.500 exemplares de itens
diversos, incluindo, sobretudo: livros, periódicos, CDs, DVDs, que estão disponíveis para
consulta, empréstimo, reserva e renovação. O acervo de livro é constituído por mais de 5.600
exemplares abrangendo todas as especialidades médicas.
O acervo de todas as bibliotecas do CESUPA está tombado junto ao patrimônio da instituição
e é totalmente informatizado segundo os padrões internacionais estabelecidos, conforme os
seguintes instrumentos: classificação decimal de Dewey (CDD), código de catalogação
Anglo-Americano (AACR2) e cabeçalhos de Assunto da Library of Congress – Library of
Congress Subject Headings (LCSH).

Assim, a comunidade acadêmica pode realizar a

consulta do acervo por meio do catálogo online disponível no site do CESUPA.
A base de dados do acervo das bibliotecas facilita, também, o acesso virtual de publicações,
especialmente do Ministério da Saúde, disponíveis na internet, utilizada pelos alunos,
principalmente no Módulo de Interação e Saúde no Comunidade e em Saúde Coletiva.
A bibliografia básica do curso de Medicina conta com, no mínimo, 3 ou mais títulos por
unidade curricular. O acervo da bibliografia complementar também possui 3 títulos ou mais
por unidade curricular. O relatório completo contendo a lista dos livros da bibliografia básica
e da bibliografia complementar, por unidade curricular, está disponível na Biblioteca da
Unidade Almirante Barroso.
O acervo encontra-se totalmente informatizado segundo os padrões internacionais
estabelecidos, sendo utilizados os seguintes instrumentos: Classificação Decimal de Dewey
(CDD), Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2) e Cabeçalhos de Assunto da
Library of Congress – Library of Congress Subject Headings (LCSH). Está tombado junto ao
patrimônio da instituição e é permitida a consulta por meio do catálogo online via internet. A
Biblioteca da Unidade Almirante Barroso mantém uma coleção de 101 títulos, com 1.598
fascículos de periódicos nacionais, na forma impressa. Destaca-se que o CESUPA priorizou a
assinatura de periódicos eletrônicos disponíveis em importantes bases de dados na área de
saúde com a finalidade de disponibilizar para a comunidade universitária o acesso a
periódicos especializados, indexados, correntes e com alto fator de impacto abrangendo as
principais áreas do Curso de Medicina como: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Celular e
Molecular, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Saúde da Família/Saúde Coletiva, Educação
Médica e Bioética.
As bases de dados mantidas por meio de assinatura eletrônica, firmada com o editor EBSCO
são:
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1) MEDLINE with Full Text: fonte mundial de periódicos de Medicina em texto completo
disponibilizando artigos na íntegra de aproximadamente 1.470 periódicos indexados na
MEDLINE. Possui ainda mais de 1.400.000 artigos em texto completo retroativos a 1965.
2) DynaMed: fonte de referência mundial baseada em evidência médica que provê resumos
organizados clinicamente para mais de 3.200 temas médicos. A base é atualizada diariamente
e monitora o conteúdo de mais de 500 revistas médicas.
O CESUPA é instituição participante do Portal de Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) (www.periodicos.capes.gov.br) com o
acesso parcial a bases de dados internacionais e outras bases nacionais e internacionais de
acesso gratuito, propiciando o acesso a vários títulos na área médica, além de artigos
científicos publicados em periódicos brasileiros com avaliação A ou B no programa Qualis.
O acesso é permitido por meio do site do CESUPA (www.cesupa.br), nos links Coordenador,
Professor e Aluno Online, 24 horas por dia, na instituição ou remotamente, em qualquer lugar
e computador. Para facilitar a pesquisa, os tutoriais e manuais de ajuda, em português,
encontram-se disponíveis no website do Sistema de Bibliotecas (SIBIC/CESUPA).
Além dessas bases de dados é disponibilizado no website do SIBIC/CESUPA conteúdo
científico de acesso livre com o objetivo de ampliar o universo da pesquisa à comunidade da
instituição. Inclui bases nacionais e internacionais, na área de saúde e multidisciplinares,
referenciais e com texto completo como:
•

Biblioteca Virtual em Saúde (www.bvs.br) – rede de fontes de informação mantida

pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME).
Abrange a literatura científica e técnica na área de Ciências da Saúde em geral incluindo as
bases: LILACS – Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde; IBECS –
Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências de Saúde; MEDLINE – Literatura Internacional em
Ciências da Saúde; e em áreas especíalizadas: BIOÉTICA – Base de Dados do Programa
Regional de Bioética da OPAS/OMS; CidSaúde – Literatura sobre Cidades/Municípios
Saudáveis; DESASTRES – Acervo do Centro de Documentação de Desastres; HISA –
História da Saúde Pública na América Latina e Caribe; HOMEOINDEX – Bibliografia
Brasileira de Homeopatia; LEYES – Legislação Básica de Saúde da América Latina e Caribe;
MEDCARIB – Literatura do Caribe em Ciências da Saúde; REPIDISCA – Literatura em
Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente. Permite também, o acesso ao Portal de
Evidências e ao Portal Cochrane que oferecem fontes de informação em saúde de melhor
nível de evidência de acordo com a metodologia de Medicina Baseada em Evidências (MBE).
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•

Free Medical Journals (www.freemedicaljournals.com) – oferece periódicos médicos

online, gratuitamente e em texto integral.
•

SciELO – Scientific Eletronic Library on Line (www.scielo.org) – permite o acesso a

mais de 950 periódicos científicos da América Latina e Caribe, com textos completos de mais
de 573.525 artigos. Inclui a Biblioteca online em Saúde Pública disponibilizando 15 revistas
científicas nessa área.
•

DOAJ – Directory of Open Access Journals (www.doaj.org) – Diretório constituído de

mais de 11.274 periódicos acadêmicos e científicos com controle de qualidade, de acesso livre
e texto completo.
9.5 O Centro de Especialidades Médicas do CESUPA – CEMEC
O Centro de Especialidades Médicas do CESUPA – CEMEC do CESUPA, na
definição de seu currículo, considerou aspectos da comunidade em que está inserido, o que
resultou na necessidade de serem atendidos alguns determinantes sociais, de acordo com o
perfil epidemiológico do Estado do Pará. Nesse contexto, está empenhado na melhoria da
qualidade de vida da população, principalmente em áreas mais carentes. Nessa direção, a
instituição construiu um complexo ambulatorial de especialidades médicas, o Centro de
Especialidades Médicas do CESUPA – CEMEC, composto de 40 (quarenta) consultórios para
o atendimento de pacientes, elevando a qualidade do ensino. Nesse contexto, estão inseridas
as dimensões éticas e humanísticas, que desenvolvam no aluno atitudes e valores orientados
para a cidadania. O Centro de Especialidades Médicas do CESUPA – CEMEC tem como
finalidade dar suporte ao processo ensino-aprendizagem aos discentes do Curso de Medicina
do CESUPA, em seus vários componentes curriculares, principalmente do Internato médico,
concorrendo para a construção de conhecimentos, além de servir como espaço de extensão
universitária através da prestação de serviços ambulatoriais. O aprendizado discente é
possível no CEMEC, pela existência de cenário próprio, professores especialmente
designados a orientá-los, além de demanda assistencial assegurada. O CEMEC tem como
propósito propiciar aos discentes da instituição mais um espaço de prática acadêmica no
processo de cuidar em todos os ciclos de vida da população, por meio de atividades práticas,
em atenção secundária (especialidades médicas), visando desse modo, prevenção, promoção e
reabilitação da saúde da população através de um serviço de qualidade, vinculado ao Sistema
Único de Saúde.
O CEMEC é cadastrado no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de SaúdeMinistério da Saúde) sob nº 7657358. Sua implementação plena ocorreu em 2011, com a
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participação da Coordenação do Curso de Medicina, dos Coordenadores de áreas médicas, do
Núcleo Docente Estruturante (NDE) e dos demais docentes. Atualmente, encontra-se
integrado ao Sistema Único de Saúde do município de Belém, através do convênio com a
Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, nº 02/2014, garantindo a demanda para os serviços
ofertados à população e, desta forma, fortalecendo o Sistema de Referência e Contrareferência do Sistema Único de Saúde.
A estrutura do CEMEC é composta por 40 consultórios, 01 sala de primeiros socorros,
04 salas de Discussão clínica, 02 salas de conferências para 60 alunos e ambiente para Cirugia
ambulatorial. Conta ainda com Sala de coleta de exames (que são enviados ao Laboratório de
Análises Clínicas - LAC), sala de diagnóstico por imagem e de Patologia. São realizados
atendimentos em diferentes áreas como: Saúde da Criança e Adolescente (Puericultura,
Endocrinopediatria, Nefropediatria, Neuropediatria, Neonatologia, Alergia pediátrica,
Gastropediatria, Adolescência e Cirurgia pediátrica), Saúde do Adulto nas áreas da Clínica
médica

(Dermatologia,

Cardiologia,

Endocrinologia

e

Metabologia,

Neurologia,

Gastroenterologia, Hepatologia, Pneumologia, Nefrologia, Reumatologia, Hematologia,
Oftalmologia e Otorrinolaringologia) e Clínica cirúrgica (Cirurgia ambulatorial, Urologia e
Angiologia) Saúde da mulher (Patologias do tratado genital inferior, Mastologia, Atendimento
à gestante de risco, DST, Ginecologia Endócrina e Climatério); Saúde do Idoso e Saúde
Mental. As ações acontecem no âmbito do SUS, com pacientes referenciados das UBS de
Belém e Ananindeua, especialmente daquelas USF de atividades dos Módulos de Interação
em Saúde na Comunidade (MISC) e da UMS da Marambaia. São atendidos no CEMEC, em
média, 12 pacientes/área/dia e cerca de 490 pacientes/semana. Em cada consultório,
permanecem 02 alunos, visando um atendimento ético e humanizado.
O atendimento proporciona aos discentes o fortalecimento de sua prática na assistência
médica de qualidade, principalmente quanto ao exame físico, hipótese diagnóstica e melhor
alternativa terapêutica escolhida (proposto através da consulta médica). A parceria com as
outras clínicas do CESUPA (Nutrição, Fisioterapia e Odontologia) proporciona uma
integração na busca do atendimento integral, humanizado e de qualidade, princípios estes
preconizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Afora as consultas de especialidades
médicas, ainda são ofertados outras atividades como, por exemplo, consulta em
Neuropsicologia, Eletrocardiograma, Testes imunológicos, Psicologia Clínica, Serviços de
Enfermagem e outros, possibilitando a partilha de experiências interdisciplinares onde todos
são corresponsáveis na busca de soluções e superação dos desafios encontrados no cotidiano.
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9.6 Salas dos Professores
As Salas dos Professores utilizadas pelos docentes do Curso de Medicina são
climatizadas, bem iluminadas, com boa acústica e apresentam tamanho e mobiliário adequado
às atividades a que se propõem. São equipadas com mesas e cadeiras de trabalho, armários
para docentes, computadores, impressoras, assim como espaço para convivência. Em todas as
salas o docente pode acessar a Internet e/ou Intranet através da Rede wireless. A Unidade
conta com funcionários técnico-administrativos para atendimento a docentes e discentes no
referente às atividades de cunho acadêmico, e os serviços de higienização e limpeza são
realizados por equipe própria em seus diversos espaços. As informações a seguir demonstram
a área(m²) desses ambientes na UNIDADE ALMIRANTE BARROSO, local de
funcionamento do curso sob exame: Sala dos Professores (térreo): 128,35m² Sala dos
Professores (1° andar - CEMEC): 27,00m²

9.7 Os espaços destinados à Coordenação do Curso de Medicina
Os espaços destinados às atividades da coordenação do Curso de Medicina,
localizado no 1º andar da Unidade Almirante Barroso, em uma área total de 90m², são bem
iluminados, climatizados, em excelente estado de conservação e limpeza e equipados com
impressoras, computadores conectados à internet/intranet, incluindo a rede wireless, além de
mesas individuais, mesas de reunião, cadeiras e armários.
Dentre os ambientes, o coordenador do curso dispõe de gabinete individual, sala de reunião,
sala da secretaria da coordenação, além de funcionários técnico-administrativos para o
desenvolvimento dos trabalhos inerentes à gestão do curso e atendimento aos gestores,
docentes e discentes, conforme as atividades propostas no projeto pedagógico do curso.

9.8 Para o desenvolvimento das ações acadêmico-pedagógicas, o Curso de Medicina
dispõe de Espaços para os núcleos gestores e Gabinetes/Estações de Trabalho de
Professores, implantados para os docentes responsáveis pelas atividades listadas a seguir:
 Serviço de Apoio ao Estudante
 Coordenação de Planejamento
 Coordenação de Avaliação;
 Coordenação do Internato Médico;
 Coordenação do MISC;
 Coordenação do Laboratório Morfofuncional
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 Coordenação das Habilidades Profissionais;
 Coordenação da Clínica Médica
 Coordenação de Clínica Cirúrgica;
 Coordenação da Pediatria
 Coordenação de Ginecologia e Obstetrícia;
 Coordenação da Saúde Mental e do Idoso
 Coordenação de Urgência e Emergência;
 Coordenação do Trabalho de Curso
 Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento Docente

Além destes, ressalta-se, também, o Gabinete da Coordenação do Curso, detalhado
anteriormente.
Todos os ambientes são climatizados, com boa iluminação e acústica, equipados com mesa e
cadeiras, e rede sem fio para acesso à internet. Os serviços de higienização e limpeza são
realizados por equipe própria em seus diversos espaços.
Essa estrutura atende às demandas dos docentes em regime de tempo integral, os quais podem
contar, quando necessário, com funcionários técnico-administrativos para apoio às suas
atividades.
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10 REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS
10.1 Diretrizes Curriculares Nacionais
O Curso de Bacharelado em Medicina do CESUPA está em consonância com este
requisito legal por meio da adequação à RESOLUÇÃO
MINISTÉRIO

DA

Nº

03

DE

20

DE JUNHO DE

2014

DO

EDUCAÇÃO que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para o

Curso de Medicina, em que são expressas as orientações para a formação por meio de
competências, habilidades e atitudes que referenciam o perfil do egresso.

10.2 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações-Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena nos termos da
Lei nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis nº 10.639/2003 e n° 11.645/2008, e da
Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004.
O Curso de Bacharelado em Medicina do CESUPA aborda a temática da Educação das
relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro Brasileira, Africana e
Indígena de forma transversal, nos módulos temáticos, nas Habilidades Profissionais e ainda
no Módulo de Interação em Saúde na Comunidade-MISC, ora discriminados nas ementas, ora
implícitos nos temas abordados.
Sobre o tema Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, o PPC do Curso de Medicina do CESUPA
contempla de maneira muito particular, visto que populações indígenas e africanas são
epidemiologicamente muito relevantes para nossa região amazônica. A importância de se
conhecer a cultura afro-brasileira e indígena é valorizada ao longo do curso. Por exemplo, na
6ª etapa (semestre), no Módulo intitulado “Bases bioquímicas e terapêuticas”, muito se
discute sobre a Fitoterapia, comum na região Amazônica, que sofre influência de nossos
povos ancestrais.
Peculiaridades das patologias relacionadas com fatores étnico-raciais são minuciosamente
trabalhadas no 7º período, nos três Módulos temáticos de Apresentações clínicas. Ao se
considerar a Influência das Raças, tanto questões culturais como genéticas são relevantes no
Diagnóstico e Seguimento de Doenças. O aluno é apresentado a cada situação-problema,
sempre valorizando o respeito ao indivíduo e suas características.

10.3 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos conforme
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1,
de 30/05/2012.
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O tema Direitos Humanos está inserido no Curso de Medicina do CESUPA desde a
primeira etapa do Curso, no Módulo I, quando se tem como objetivo “Identificar o médico
como promotor e defensor dos direitos humanos”. Posteriormente, em todos os Módulos do
quinto semestre do Curso estes direitos são discutidos para cada etapa do ciclo de vida
(Direitos da criança e do adolescente, da mulher e do idoso), assim como no sexto semestre
do Curso, quando se aprofundam no Módulo XVI, “Mente e Cérebro” discussões sobre
Direitos Humanos na Psiquiatria. Além do mais, os Direitos Humanos são discutidos
implicitamente, quando se realiza atendimentos ou quando se desenvolvem pesquisas
científicas, sendo um tema abordado, transversalmente, em toda extensão do Curso até o
Internato. Vinculado aos Direito Humanos, também se aborda e estuda os Direitos das
Pessoas com Deficiência, em diversos Módulos ao longo do Curso de Medicina.

10.4 Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espetro Autista conforme
disposto na Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012.
De acordo com As Diretrizes da Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista, publicada pelo Ministério da Saúde, a avaliação diagnóstica é iniciada com
a observação de sinais iniciais de problemas de desenvolvimento. De acordo com as diretrizes
a realização do diagnóstico tem como objetivo:
(a) examinar em que medida os comportamentos observados são
suficientes para a classificação diagnóstica (pela CID-10), levando-se
em consideração diagnósticos diferenciais; e (b) fornecer subsídios
para o delineamento do Projeto Terapêutico Singular (PTS) e para o
encaminhamento para as intervenções adequadas a cada caso.
Ressalta-se que há casos em que não é possível chegar a um
diagnóstico preciso e imediato de acordo com a CID-10; porém, vale
lembrar que sempre é possível avaliar o indivíduo como um todo em
suas necessidades de saúde, reabilitação e tratamento.

DIAGNÓSTICO:
O aluno que apresentar quadro de TEA deverá protocolar Laudo de Especialista e
agendar atendimento com o Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) e Núcleo de Acessibilidade
(NAC) do CESUPA para providências de acompanhamento e demais intervenções necessárias
junto ao Curso. O CESUPA não poderá se responsabilizar pela realização de avaliação,
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considerando que a atuação do SAE encontra-se direcionada à Psicologia Educacional e não
clínica.
PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO:
1. Quando necessário procurar parcerias com clínicas que trabalham com atendimento de
pessoas que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e realizar indicação ao
aluno, caso não esteja sendo acompanhado.
2. Informar à comunidade acadêmica (incluindo todos os alunos, funcionários e docentes)
sobre eventos que tratem do tema Transtorno do Espectro Autista (TEA), dentro e fora da
IES.
3. Fomentar intervenções sob a forma de palestras informativas, treinamentos com docentes,
funcionários e acadêmicos no próprio espaço da IES, em horários alternativos ao longo do
ano.
4. Elaborar material de divulgação, junto à Assessoria de Comunicação do CESUPA, para
envio à comunidade acadêmica e público cadastrado no CEMEC.
RESULTADOS ESPERADOS:
1. Favorecer a ambiência inclusiva no ensino superior.
2. Atuar como referência para a comunidade acadêmica e externa, a respeito de informações
sobre os TEA e possibilidades de auxílio para as pessoas que apresentam esse diagnóstico.
3. Minimizar o impacto da adaptação do aluno com TEA no âmbito do CESUPA.
Por fim, cumpre registrar que a temática envolvendo os transtornos do espectro autista
também é tratada no cumprimento do requisito legal da acessibilidade no âmbito do
CESUPA, inclusive no Curso de Medicina, em cumprimento às normas dispostas na Lei nº
13.146, de 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

10.5 Titulação do corpo docente (art. 66 da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996)
No curso de Medicina todos os docentes são Especialistas, Mestres ou Doutores. No
1ºsemestre de 2016, dos 126 docentes do curso, 22,22% (vinte e dois, vinte e dois por cento)
são Especialistas, 46,03% (quarenta e seis, três por cento) Mestres e 31,75% (trinta e um,
setenta e cinco por cento) Doutores.
Dessa forma, está cumprido o requisito legal previsto no art. 66 da Lei nº 9394/1996.

10.6 Núcleo Docente Estruturante (Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010)
O Curso de Bacharelado em Medicina do CESUPA atende ao requisito legal previsto
na Resolução CONAES n° 1, de 17/06/2010, referente ao Núcleo Docente Estruturante, que
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atualmente possui os seguintes membros instituídos pela PORTARIA N.º 015-A DE 02 DE
FEVEREIRO DE 2016 do CONSEPE/CESUPA, contendo 07 (sete) Doutores e 04
(quatro) Mestres:
1) Prof.ª Doutora Ana Emília Vita Carvalho (tempo integral)
2) Prof.º Doutor Bruno Acatauassú Paes Barreto (tempo integral)
3) Prof.º Mestre Cássio Caldato (tempo integral)
4) Prof.º Doutor Cezar Augusto Muniz Caldas (tempo integral)
5) Prof.ª Mestre Dilma Costa de Oliveira Neves (tempo integral)
6) Prof.º Doutor Haroldo José de Matos (tempo integral)
7) Prof.º Doutor João Paulo Mendes Filho (tempo parcial)
8) Prof.ª Mestre Marília de Fátima Silva Pinheiro (tempo integral)
9) Prof.ª Doutora Milena Coelho Fernandes Caldato – Coordenadora do Curso
(tempo integral)
10) Prof.ª Mestre Nara Alves de Almeida Lins (tempo integral)
11) Prof.º Doutor Patrick Abdala Fonseca Gomes (tempo integral)

10.7 Carga Horária mínima em horas - Bacharelados e Licenciatura Resolução
CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N°
04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP Nº 1 /2006
(Pedagogia). Resolução CNE/CP Nº 1 /2011 (Letras). Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de
2015 (Formação inicial em nível superior - cursos de licenciatura, cursos de formação
pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura - e formação continuada).
O Curso de Bacharelado em Medicina do CESUPA possui Carga Horária de 7.490
horas (sete mil, quatrocentos e noventa horas), estando de acordo com a Carga Horária
orientada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (RESOLUÇÃO Nº 03 DE 20 DE JUNHO DE 2014
DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO),

bem como pela RESOLUÇÃO Nº 2, DE 18 DE JUNHO DE 2007 DO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos
à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial.

10.8 Tempo de Integralização Resolução CNE/CES n° 02/2007 (Graduação, Bacharelado,
Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial).
Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 2015 (Formação inicial em nível superior - cursos de
licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura e formação continuada).
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O Curso de Bacharelado em Medicina do CESUPA possui como tempo de
integralização o mínimo de 6 (seis) anos e o máximo 12 (doze) anos.

10.9 Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida
conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N°
10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N°
3.284/2003.
O Curso de Medicina do CESUPA atende plenamente ao requisito legal e normativo,
referente às condições de acesso para pessoas com necessidades especiais (Decreto nº
5.296/2004), em consonância com a recente Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015
(ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA), eis que a instituição cumpre a
ACESSIBILIDADE em seus aspectos estrutural, atitudinal, digital, pedagógico,
curricular e metodológico, de forma a propiciar o acesso e as condições plenas de
participação e aprendizagem, acompanhando os alunos desde o seu ingresso e durante toda a
sua permanência na instituição.
A instituição possui normas internas, bem como setores específicos em todas as suas
quatro Unidades (Unidades José Malcher, Nazaré, Almirante Barroso e Alcindo Cacela), para
tratar

especificamente

da

acessibilidade,

como

é

o

caso

do

NÚCLEO

DE

ACESSIBILIDADE – NAC criado em 14 de fevereiro de 2012, pela Resolução nº 002-A do
CONSEPE, como órgão responsável pelo registro e acompanhamento de todos os casos de
acessibilidade na IES, sendo designada uma Comissão de Acessibilidade como gestora do
NAC, pela atual Portaria nº 075 de 09/03/2016. O referido Núcleo conta com o auxílio do
Serviço de Apoio ao Estudante – SAE, que também acompanha os casos de acessibilidade
no CESUPA, e está presente inclusive na Unidade Almirante Barroso onde está localizado
o Curso de Medicina, atuando em conjunto com o NAC no tratamento e condução da
acessibilidade na IES.
Registre-se que tais aspectos da acessibilidade estão relacionados de forma mais
detalhada nas DIRETRIZES PARA ACESSIBILIDADE NO CESUPA 2015-2017. No
final do primeiro semestre/2014, destacamos que foi instalado PISO TÁTIL, nos termos da
NBR 9050/2004, nas quatro Unidades do CESUPA. A IES também possui entre o seu quadro
de empregados funcionários com necessidades especiais.
Quanto ao ingresso na instituição, cumpre registrar que o Edital do Processo
Seletivo passou a ser disponibilizado também em ÁUDIO e LIBRAS. A Resolução nº 011
de 21 de outubro de 2006 do CONSEPE inseriu no CESUPA a disciplina LIBRAS como
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disciplina curricular obrigatória no Curso de Licenciatura em Biologia e disciplina
curricular optativa para os demais Cursos do CESUPA, podendo, neste caso, ser
computada como atividade complementar.
O CESUPA, ciente da necessidade de atender a requisitos de acessibilidade de
pessoas com necessidades especiais, tendo em vista sua mobilidade e a utilização de
equipamentos educacionais, mantém política permanente orientada ao atendimento dessas
demandas. Nesse sentido, o planejamento arquitetônico da instituição atende ao disposto na
NBR 9050/2004, ressaltando-se os seguintes aspectos: construção de rampas nos espaços de
circulação, a fim de viabilizar a locomoção em cadeira de rodas em todas as unidades;
construção de banheiros especiais para deficientes físicos em lugares estratégicos, incluindo a
colocação de barras de apoio nas paredes; ampliação da largura de portas de acesso às salas de
aulas, laboratórios e bibliotecas; instalação de bebedouros e telefones públicos em altura
acessível aos usuários de cadeiras de rodas; e existência na Unidade Almirante Barroso de
banheiros para adequados, elevadores, rampas piso tátil como forma de dar a melhor acolhida
as pessoas com necessidades especiais.
Diante do exposto, entendemos que o CESUPA cumpre o requisito legal e normativo
referente às condições de acesso para pessoas com necessidades especiais.

10.10 Disciplinas de Libras (Dec. n° 5.626/2005)
De acordo com o Decreto. n° 5.626/2005, a

disciplina de LIBRAS é ofertada

regularmente na Educação Superior e no CESUPA é ofertada como obrigatória no Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas. Nos cursos de bacharelado constitui-se em disciplina
curricular optativa, a partir das Resoluções de Atividades Complementares dos respectivos
cursos. O CESUPA ainda oferece, na forma de oficina, acesso à linguagem de LIBRAS.
Nestas oficinas são disponibilizadas vagas para alunos, colaboradores e professores.
Esta normativa está regulamentada pela Resolução nº 011 de 21 de outubro de 2006
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário do Estado do Pará,
conforme os artigos abaixo:
Art. 1º. Inserir a disciplina LIBRAS como disciplina curricular obrigatória no
Curso de Licenciatura em Biologia do Centro Universitário do Estado do
Pará.

Art. 2º. Inserir a disciplina LIBRAS como disciplina curricular optativa nos
demais Cursos do Centro Universitário do Estado do Pará, caso em que
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poderá ser computada como atividade complementar, nos termos dos
Regulamentos dos respectivos Cursos.

Diante do exposto, e considerando que o presente requisito legal e normativo também
é atendido no item referente à Acessibilidade no CESUPA (item 12), estando em consonância
com a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
entendemos que o CESUPA cumpre este requisito legal e normativo.

10.11 Informações Acadêmicas (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela
Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010)
As informações acadêmicas estão disponíveis na Biblioteca da instituição (Sistema
Integrado das Bibliotecas do CESUPA-SIBIC) e na Secretaria Acadêmica do Curso de
Medicina em documentos impressos (Portarias, Resoluções, PPI, PDI Estatuto, Regimento,
Calendário Acadêmico, Editais, PPC, entre outros normativos institucionais), bem como no
meio virtual no site do CESUPA (www.cesupa.br).
O Portal Acadêmico é uma plataforma na qual os alunos têm todas as informações
pertinentes a sua trajetória acadêmica, bem como acesso aos serviços on-line. No link
graduação estão as principais informações sobre cada curso ofertado, destacando-se as
seguintes: nome do Curso com a respectiva carga horária e valor da mensalidade; ato
regulatório de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento do Curso em
vigência e nome do coordenador com a respectiva titulação. Ainda são destacadas outras
informações importantes como: i) a concepção do curso com suas áreas de atuação e a forma
como se organiza o currículo; ii) perfil do egresso criado a partir do marco legal das diretrizes
curriculares nacionais; iii) os objetivos; iv) a metodologia que embasa o PPC e suas
respectivas estratégias educacionais;

v) a matriz curricular, ou grade horária com os

componentes curriculares. Os alunos ainda podem acessar o PPC por completo por meio do
link na referida página.
Na página institucional, encontra-se o ícone INFORMAÇÕES AO ALUNO, no qual são
socializadas diferentes informações que são utilizadas pelos alunos no seu percurso
educacional, destacando-se: i) informações sobre o Calendário acadêmico com todas as datas
de início e finalização de atividades acadêmicas; ii) o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de
Estágio com funcionamento e encaminhamento de alunos; iii) o financiamento estudantil,
destacando-se PROUNI e as bolsas acadêmicas (Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica –PIBICT, Bolsas de Monitoria e Bolsas trabalho); iv) as orientações sobre
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troca de curso e reabertura de matrícula; v) a seleção para Monitoria; e vi) as atividades do
Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) com a descrição das atividades e pessoas responsáveis
e as informações sobre a avaliação da aprendizagem.
O corpo discente ainda dispõe de espaço específico por meio do

ALUNO ON-LINE,

acessado mediante login próprio e individualizado, no qual o aluno tem acesso aos seus dados
cadastrais; notas; frequências; pagamento e emissão de boleto de 2ª. via; mensagens e
requerimentos on-line para os membros da comunidade acadêmica; Serviços de Protocolo;
Material dos professores, Horários de aula; Declarações e Históricos, acesso ao acervo on-line
e ao serviço da Ouvidoria como forma de dar feedback aos serviços da Instituição.

10.12 Políticas de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº
4.281 de 25 de junho de 2002)
Cumpre registrar que o tema de Educação Ambiental encontra-se intimamente
relacionado às ações de intervenção do Módulo de Interação em Saúde na Comunidade,
fazendo parte da rotina dos alunos, em todos os momentos do 1º ao 4º ano do Curso. De
maneira especial, esse tema adquire uma maior relevância no último semestre do Internato
Médico, nos Módulos Estágio Rural e Saúde Coletiva e Gestão.
Desta forma, está cumprido pelo Curso de Medicina do CESUPA o requisito legal de
abordagem da temática referente à Política de Educação Ambiental.
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