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APRESENTAÇÃO

O padrão de um sistema de saúde, nos dias atuais, deve buscar a
excelência para proporcionar uma assistência mais humanizada e integral do
indivíduo avançando dessa maneira, além da produção e do conhecimento sobre
a doença e medidas educacionais para prevenção de agravos à saúde.
Em que pese os avanços tecnológicos na área médica, os
fundamentos básicos da medicina, centrados na escuta do paciente e no contato
manual, através do exame físico, ocupa, um lugar de destaque. Apesar da
ênfase, que até o presente, tem sido dada à medicina curativa, não há dúvidas
que esta tem caminhado a passos largos para à esfera preventiva. No presente,
esta visão tem sido determinante para a sobrevivência do sistema de saúde
como um todo. Entrementes o médico atual precisa de competência para tratar
do indivíduo, sem perder o foco no coletivo, e vice-versa.
Neste contexto, a formação do profissional médico proposto pela
faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes estará vinculada às
necessidades de saúde da população, à mudança do processo de trabalho em
saúde, às transformações nos aspectos demográficos e epidemiológicos, bem
como ao acelerado ritmo de evolução do conhecimento, tendo como perspectiva
o equilíbrio entre a excelência técnica e a relevância social. Tudo isto em
consonância com o preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
As Novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de 2014 do Curso
de Graduação em Medicina determinam que o graduado deve ter formação
geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos
diferentes níveis de atenção do processo saúde-doença, 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 e da dignidade humana, objetivando-se como promotor da saúde
integral do ser humano.
É ressaltada a necessidade de articulação entre conhecimentos,
habilidades e atitudes requeridas do egresso, para o futuro exercício profissional
do médico graduado na Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes, o
currículo do curso deve contemplar as seguintes áreas de formação: I -Atenção
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à Saúde; II -Gestão em Saúde; III -Educação na Saúde (Conselho Nacional de
Educação / Câmara de Educação Superior –CNE/CES2014).
As mudanças no sistema de saúde, paralelamente à implantação das
DCN’s refletiram sobre as tendências na formação médica, com valorização do
profissional generalista e da medicina comunitária, determinando novas
demandas e visão para o ensino médico. A visão integral do usuário implica em
percebê-lo como sujeito histórico, social e político, portanto, articulado ao seu
contexto familiar, ao meio ambiente e à sociedade na qual se insere. Desse
modo, torna-se fundamental a atenção às questões ambientais, às doenças
relacionadas ao trabalho e a temas atuais como: as diversas formas de violência
e a utilização de drogas.
As linhas gerais do Projeto Pedagógico para o curso de graduação
em Medicina da Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes possibilitará
abordagem de caráter multi e interdisciplinar, pautada no compromisso com as
necessidades de saúde da comunidade, visando à formação de um profissional
médico, com competências e habilidades para a assistência em todos os níveis
de complexidade da assistência ao paciente, na prevenção e promoção da
saúde. Além disso, tem em sua matriz curricular a prioridade de treinamento e
capacitação do aluno na Atenção Primária a Saúde, na Urgência e Emergência.
O formato do curso de Medicina proposto busca a formação de
profissional generalista e humanista, integrando-os à equipe multidisciplinar de
cuidados à saúde, com ênfase nas peculiaridades e necessidades específicas
das regiões onde a Faculdade estará inserida, coadunada às proposições do
Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde no
tocante ao conteúdo teórico, aos cenários de práticas e à orientação pedagógica;
guardada a necessária consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica
curricular própria da Faculdade.
Nessa perspectiva, a proposta conceitual e metodológica prevê um
conjunto de cenários que possibilita construção do perfil do médico a partir da
aprendizagem significativa, que promove e produz sentidos. Buscar-se-á a
compreensão da necessidade de construção de uma visão da realidade a partir
da qual se atua com o compromisso de transformação dessa realidade para
melhor.
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O processo pedagógico se dá, portanto, à medida que se alinha à
prática educativa á necessidade intrapsíquica de transformação pessoal para
melhor atuar como profissional médico. O Pedagógico, nesta concepção, referese a todo o contexto do processo de educação, que vai além de conteúdo,
metodologia e técnicas de ensino-aprendizagem e considera a indissociabilidade
entre a prática educativa e sua teorização. Com essa configuração pretende-se
estabelecer a interlocução entre o pensar e o fazer numa proposta de aprender
fazendo e sentindo, comprometendo-se e realizando.
Fundamentalmente as práticas de saúde estão de acordo com os
princípios das diretrizes políticas de universalidade, integralidade, equidade e
resolubilidade das ações, pertinentes ao texto constitucional para a
reestruturação dos serviços. Há, assim, uma formulação de modelo tal, que
permite ao aluno a construção do conhecimento aliando-se a fundamentação
teórica à prática no contexto de ensino, a sua inserção na realidade pessoal e
compartilhada com e à possibilidades de investigação e pesquisa nos diversos
campos da atenção à saúde. Deste modo, os egressos tornar-se-ão elementos
comprometidos com a promoção, proteção, manutenção, recuperação e
reabilitação da saúde, nos níveis de atenção primária, secundária e terciária.
Neste

contexto,

a

Faculdade

Tiradentes

de

Jaboatão

dos

Guararapes, tendo como sua Mantenedora a Sociedade de Educação
Tiradentes S/S Ltda. – SET, ao pleitear o Curso de Graduação em Medicina, se
compromete, em integração com o SUS, ofertar um curso com qualidade
acadêmica, relevância social e inserção no processo de resgate do binômio
educação-saúde como pilares essenciais para a construção da cidadania.

1. CONTEXTO EDUCACIONAL E SOCIAL

1.1 Estado de Pernambuco

Pernambuco é um dos estados que integram a Região Nordeste do
Brasil, está localizado no centro-leste da região Nordeste e limita-se com os
estados da Paraíba (norte), Ceará (noroeste), Alagoas (sudeste), Bahia (sul) e
Piauí (oeste), além de ser banhado pelo oceano Atlântico, a leste. Sua extensão
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territorial é de 98.148,323 km², conta com a população de 8.796.448 habitantes1
e densidade demográfica de 89,63 hab/km2. Seus habitantes encontram-se
distribuídos em 185 municípios, agrupados em três mesorregiões – Zona da
Mata, Agreste e Sertão, e o território de Fernando de Noronha.
A população residente nas áreas urbanas do Estado de Pernambuco
é de 7.052.210 habitantes, enquanto que a população residente rural soma
1.744.238 habitantes, ou seja, é um estado com predomínio de população
urbana. A cidade do Recife, capital do Estado, é a mais populosa, possuindo
1.537.704 habitantes distribuídos em 218,435 km 2, valores que caracterizam a
elevada densidade demográfica de 7.037,61 hab/km 2. Conforme dados do IBGE,
a composição étnica da população pernambucana é constituída por pardos
(53,3%), brancos (40,4%), negros (4,9%) e índios (0,5%). Quanto à estrutura por
sexo, os homens representam 48,1% da população, e as mulheres, 51,9%2.
De acordo com o Censo 2010, as cidades mais populosas do estado
de Pernambuco são: Recife (1.537.704), Jaboatão dos Guararapes (644.620),
Olinda (377.779), Paulista (300.466), Caruaru (314.912) e Petrolina (293.962).
O

Estado

de

Pernambuco

apresenta

paisagens

variadas,

destacando-se entre elas: serras, planaltos, brejos, semiaridez no sertão e
diversificadas praias na costa. As planícies litorâneas tem baixa altitude, até 200
m, e alguns pontos do planalto de Borborema ultrapassam 1.000 m de altitude.
Mais da metade do Estado está localizada no sertão, onde há escassez de
chuvas e o clima é semiárido. O Estado está inserido na zona intertropical,
apresentando temperaturas altas, todavia o quadro climático é bem diversificado,
devido à interferência do relevo e das massas de ar. As principais bacias
hidrográficas do Estado são: São Francisco, Capibaribe, Ipojuca, Una, Pajeú e
Jaboatão.
A cobertura vegetal do estado é composta por vegetação Litorânea,
floresta Tropical e Caatinga. A vegetação Litorânea predomina em áreas muito
próximas ao oceano, por isso são identificadas vegetações rasteiras, coqueiros,
mangues e, em alguns casos, arbustos. A floresta Tropical está onde

1
2

IBGE censo 2010
http://www.brasilescola.com/brasil/aspectos-populacao-pernambuco.htm
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originalmente abrigava a floresta Atlântica. E por fim, na região do agreste e do
sertão do estado o que predomina é a vegetação da Caatinga.
Pernambuco, nos últimos anos, vem apresentando taxas médias de
crescimento superiores à média nacional. Isso decorre de uma combinação de
fatores – como a localização estratégica, capital humano de alta qualidade
técnica e uma política de atração de investimentos focada no desenvolvimento
das vocações econômicas.
O estado de Pernambuco se destaca pela sua posição estratégica e
pela sua vocação em vários setores produtivos e tecnológicos. Algumas
vantagens do Estado o potencializam como o portão de entrada para o turismo
no Nordeste, tais como: posição geográfica, riqueza de patrimônio histórico e
construído, beleza natural e paisagística e variada cultura popular.
Historicamente, Pernambuco tinha na agricultura sua principal
atividade econômica, sendo a cana-de-açúcar o produto de maior destaque. No
entanto, nas últimas três décadas esse cenário mudou totalmente, e o setor de
serviços passou a ser o elemento fundamental para a geração de receitas. A
atual composição do PIB estadual é a seguinte3:
Agropecuária: 4,8%.
Indústria: 21,9%.
Serviços: 73,3%.
A agricultura estadual baseia-se no cultivo de cana-de-açúcar, porém
está sendo substituída pelas plantações de rosas, gladíolo e crisântemo, na
Zona da Mata; e pela fruticultura irrigada, especialmente na região de Petrolina,
onde se produz uva, manga, melancia e banana. O estado também produz feijão,
mandioca, cebola, milho e algodão.
A pecuária, por sua vez, é composta por rebanhos bovinos (2.122.191
de cabeças) e caprinos (1.685.845).
A indústria tem apresentado desenvolvimento em razão dos
constantes investimentos nos segmentos de transformação de minerais,
confecções, químico, petroquímico, farmacêutico, mobiliário, transporte e de
energia. Recife, capital pernambucana, possui um moderno polo de informática,

3

http://www.brasilescola.com/brasil/a-economia-estado-pernambuco.htm
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que concentra mais de 200 empresas e realiza negócios comerciais que atingem
mais de 100 milhões de reais por ano.
O setor de serviços, responsável por 73,3% do PIB estadual, é
impulsionado pelo turismo e pelo comércio. O estado possui 187 quilômetros de
praia de areia fina e água esverdeada, com destaque para Tamandaré e Porto
de Galinhas. Outro grande destino dos turistas é o arquipélago de Fernando de
Noronha, considerado patrimônio natural da humanidade pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
Destaque especial deve ser dado ao Complexo Industrial Portuário de
Suape, considerado um dos principais polos de investimentos do país. O Porto
apresenta estrutura moderna, com profundidades entre 15,5m e 20,0m e grande
potencial de expansão. Sua localização estratégica em relação às principais
rotas marítimas de navegação o mantém conectado a mais de 160 portos em
todos os continentes, com linhas diretas da Europa, América do Norte e África.
A movimentação portuária cresce em ritmo acelerado e consolida
Suape como um porto concentrador e distribuidor de cargas. Em 2011, a
movimentação de cargas ultrapassou os 11 milhões de toneladas e a de
contêineres foi maior que 400 mil TEUs4, o que representa um crescimento de
25% e 33%, respectivamente, em relação ao ano anterior.
A sua concepção de porto-indústria oferece condições ideais para a
instalação de empreendimentos nos mais diversos segmentos. Suape conta com
uma infraestrutura terrestre própria, em permanente desenvolvimento e
modernização, com ferrovias e rodovias. O porto interno, recentemente, ganhou
novos berços e, além disso, o Complexo ainda conta com fornecimento de gás
natural, energia elétrica, água bruta e água tratada. Situado na Região
Metropolitana do Recife, possui área de 13.500 hectares, distribuída em zonas
Portuária, Industrial, Administrativa e Serviços, de Preservação Ecológica e de
Preservação Cultural.
Já são mais de 100 empresas em operação, responsáveis por mais
de 25 mil empregos diretos, e outras 50 em implantação. Entre elas, indústrias
de produtos químicos, metal-mecânica, naval e logística, que vão fortalecer os

4

Twenty-Foot Equivalent Unit - a capacidade de um container é de um standard forty-foot
(40x8x8 feet), que é igual a dois TEUs (cada com 20x8x8 feet)
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polos de geração de energia, granéis líquidos e gases, alimentos e energia
eólica, além de abrir espaços em outros segmentos como metal-mecânico, grãos
e logística. Tudo isso somado supera os 40 bilhões de reais em investimentos,
gera 15 mil novos empregos e mais de 40 mil empregos na construção civil 5.
Um

novo

polo

industrial/tecnológico

está

sendo

construído

rapidamente na região norte do estado, com a implantação de indústria
automobilística (FIAT), assim como o polo farmacoquímico cujo foco é a
implantação de empresas voltadas para a produção de medicamentos e
biotecnologia, pautado na inovação tecnológica, numa aliança estratégica entre
a pesquisa acadêmica e a indústria, em área de 345 hectares. Para este polo já
estão definidas as empresas Hemobrás, Novartis, Riff e Multilab.
Em termos, ainda, de projetos estruturadores Pernambuco está
implantando o Canal do Sertão, que se trata do maior projeto de irrigação do
Nordeste, cuja construção foi iniciada em 2003 e tem previsão de término para
2026. Este projeto visa o abastecimento humano (urbano e rural), a agricultura
irrigada, a agroindústria, a pecuária assistida, a mineração e a aquicultura e tem
a previsão de abranger uma população de 640 mil pessoas e gerar 333 mil
empregos. Para fomentar a interiorização do desenvolvimento outras
importantes obras estão previstas, a exemplo da Ferrovia Transnordestina, da
Plataforma Logística Multimodal de Salgueiro e da Transposição do Rio São
Francisco.
Em decorrência desse cenário desenvolvimentista, o PIB do Estado
de Pernambuco apresentou evolução contínua entre 2004 (4,10%) e 2008
(6,80%). Em função da crise financeira mundial 2008-2009, apresentou em 2009
uma taxa de crescimento menor (3,80%) e superior à do país que, neste ano foi
de 0,2%. O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de Pernambuco segue
acima da média nacional. Soma de todos os serviços prestados e bens
produzidos em uma região, o PIB é um dos indicadores de como anda a
economia de determinado lugar6. De acordo com a Agência Estadual de
Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem), o bom momento

5

http://www.suape.pe.gov.br/institutional/institutional.php
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2012/12/pib-de-pernambuco-cresce-14-no-terceirotrimestre.html
6
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da indústria da construção civil foi determinante para o crescimento neste
período. Ainda segundo esta Agência, a produção de máquinas e produtos
eletrônicos e a prestação de serviços no transporte e no turismo também foram
importantes. O gráfico apresentado na sequência ilustra as taxas de crescimento
do PIB de Pernambuco, comparativamente às taxas do país nos últimos três

taxa de crescimento do PIB (%)

anos.

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,5
3,7

3,5

2,7
2,3
PIB BRASIL
PIB PERNAMBUCO

0,9

2011

2012

2013

Ano
Figura 01 – Crescimento do PIB no Brasil e em Pernambuco no período 2011-2013

O crescimento do PIB tem padrões semelhantes na capital, Recife,
assim como em outras regiões. Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Jaboatão
dos Guararapes, na Região Metropolitana, e Petrolina e Caruaru, no interior do
Estado, também vem registrando forte crescimento econômico. Por sua
localização privilegiada, Pernambuco está se consolidando como o centro
logístico do Nordeste, de onde saem bens e serviços com destino aos demais
estados nordestinos.
Pernambuco, sozinho, representa o segundo maior mercado
consumidor da Região Nordeste. Mas, por conta da sua localização privilegiada,
Pernambuco se tornou o polo logístico do Nordeste - concentrando a maioria das
importações da Região e sendo responsável pelo abastecimento de vários
Estados. Isto porque, em um raio de 800 quilômetros, a partir do Recife, estão
as principais cidades do Nordeste e um mercado consumidor equivalente a 90%
do PIB do Nordeste.
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Dentre as potencialidades mais evidentes do Estado, podem ser
destacadas:
•

Núcleos de formação, profissionalização e qualificação da mão-de-obra,
em segmentos produtivos de ponta;

•

Nichos de produção artesanal, localizados em pontos diversos do
território estadual;

•

Forte presença do "3o Setor", que potencializa a ação do poder público
nessa área de atuação;

•

Densidade de universidades e centros de pesquisa de excelência;

•

Dinamismo do setor serviços com tendência ao crescimento e
diversificação;

•

Tradição de planejamento;

•

Capacidade técnica instalada;

•

Concentração de ONG’s que se constituem em apoio potencial à
sociedade

para

inserção

no

processo

de

descentralização

e

democratização;
•

Experiência em gestão pública participativa, vivenciada, sobretudo em
prefeituras da Região Metropolitana do Recife;

•

Tradição de organização popular, com atuação disseminada por todo o
estado e em diversos segmentos sociais.
Em 2011 o PIB per capita do Estado era de R$11.776,107 e o seu

setor da economia, apresentava o seguinte quadro:
Quadro 01 - Quantitativo de empresas por atividade econômica

Atividade econômica

No
unidades
locais

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Indústrias extrativas
Indústrias de transformação

7

1.129
180
13.195

http://blogs.diariodepernambuco.com.br/licoesdebolso/pib-per-capita-de-pernambuco-e-oreflexo-dos-grandes-investimentos/

15
Eletricidade e gás
Água,

esgoto,

155
atividades

de

gestão

de

resíduos

e

descontaminação
Construção

292
4.295

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas

67.308

Transporte, armazenagem e correio

4.329

Alojamento e alimentação

7.244

Informação e comunicação

2.302

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados

2.121

Atividades imobiliárias

903

Atividades profissionais, científicas e técnicas

4.790

Atividades administrativas e serviços complementares
Administração pública, defesa e seguridade social

10.699
870

Educação

5.622

Saúde humana e serviços sociais

3.617

Artes, cultura, esporte e recreação

1.493

Outras atividades de serviços
Organismos

internacionais

12.168
e

outras

instituições

extraterritoriais

6

Fonte: extraído do cadastro central de empresas do IBGE
(http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=pe&tema=estruturaempresarial2011)

Segundo os Resultados Finais do Censo Escolar de 2012, foi
registrado no Estado de Pernambuco o seguinte quadro de matrículas e de
docentes:
Quadro 02 – Dados da educação no Estado de Pernambuco (2012)

Matrícula alunos

Docentes

Ensino fundamental

1.445.322

69.662

Ensino médio

392.384

22.400

Ensino pré-escolar

242.894

12.605

Fonte: IBGE
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Ao todo são 2.080.600 matrículas, sendo 18,9% no ensino médio e as
restantes (81,1%) distribuídas entre o ensino pré-escolar e fundamental.
Todos esses aspectos configuram a demanda para a educação
superior no Estado de Pernambuco.

1.2 Jaboatão dos Guararapes - Pernambuco

1.2.1 Dados Históricos e Ambientais

Jaboatão dos Guararapes é, segundo o CONDEPE/FIDEM (2011),
um dos mais antigos grupamentos populacionais do estado de Pernambuco. As
primeiras ocupações em sua área datam de 1593, no território do Engenho São
João Batista (em uma várzea existente entre os rios Una e Jaboatão). Seu
entorno foi decisivo para o fim da ocupação
holandesa em Pernambuco por ocasião da Batalha dos Guararapes, ocorrida
em morro de mesmo nome. Este fato selou o nascimento do Exército Brasileiro
(CONDEPE/ FIDEM, 2011).
Distante da capital por 19,4 km está a 76 m acima do nível do mar,
possui clima quente e úmido além de temperatura média anual de 28ºC.
Apresenta vegetação de mata, capoeira, manguezais e canaviais. As áreas de
mata atlântica perfazem pouco mais de 3% do território municipal com a área de
cobertura vegetal sendo tomada gradativamente pela cultura canavieira e de
subsistência. A cidade está localizada em uma bacia hidrográfica caracterizada
por pequenos rios litorâneos. O Rio Jaboatão, principal curso d’água é o mais
importante desta bacia que conta ainda com o rio Pirapama. Tem como principal
afluente o rio Duas Unas que conta com 72 km de extensão. Desta bacia
hidrográfica fazem parte ainda mais oito municípios.
O litoral Jaboatanense é composto pelas praias de Piedade, Candeias
e Barra de Jangada. Além disso, tem como componentes os manguezais,
restingas e a foz do Rio Jaboatão, todas as áreas de grande diversidade
ecológica. O conjunto geológico do Jaboatão envolve três conjuntos minerais
importantes: o Maciço Pernambuco – Alagoas (75% da área do município), o
conjunto rochoso do Grupamento Pernambuco e os sedimentos de cobertura
dispostos na faixa litorânea.
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Quanto à questão climática, o período chuvoso se desenvolve entre
os meses de março e agosto, com precipitação pluviométrica variando de 140 a
270 mm mensais e volume anual de 1.500 mm. A temperatura média se situa
em torno de 26º C, com mínima de 18º C e máxima de 32º C.

1.2.2 Dados demográficos

O município do Jaboatão dos Guararapes compõe a mesorregião
Metropolitana do Recife, microrregião do Recife e segundo o censo, IBGE
(2010) tem uma extensão territorial de 259 km2, sendo 166 km2 de área urbana
(63,12%) e 97 km2 de área rural (36,88%). Limita-se ao Norte com a Cidade do
Recife e o Município de São Lourenço da Mata, ao Sul com o Município do Cabo
de Santo Agostinho, a Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com o Município
do Moreno (Mapa 01).
Compõe a segunda maior população do Estado, com o total de
644.620 habitantes segundo o Censo de 2010, sendo 630.595 (97,8%) de área
urbana e 14.025 (2,2%) de área rural.
Em 2012 a população estimada foi de 658.615 habitantes, sendo
310.686 (47,2%) do sexo masculino e 347.929 (52,8%) do sexo feminino
(DATASUS/MS, 2012).
A densidade demográfica corresponde a 2.493,06 hab/km², com taxa
de urbanização de 97,82% e taxa geométrica de crescimento populacional 20002010 de 1,03%aa, similar ao do estado que foi de 1,06%aa (CONDEPE/FIDEM,
2011).
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Nos últimos trinta anos, a cidade passou por uma manifesta transição
em seu perfil demográfico. Entre os anos de 1991 e 2010, o município cresceu
de 32,33% no seu nº de habitantes (IBGE, 2010). O destaque foi

para o

crescimento de 14,41% observado entre os Censos Populacionais de 2000 e
2007. Contudo, ressalta-se um decréscimo (3,12%) entre os anos de 2007 e
2010, como se vê no Gráfico 01 abaixo.
Gráfico 01. Evolução populacional no município de Jaboatão dos Guararapes, nos anos de
1991, 1996, 2000, 2007 e 2010.

Fonte: IBGE, 2010.

A Tabela 01 e o Gráfico 02 demonstram que mais da metade
(58,47%), da população dos munícipes de Jaboatão dos Guararapes estão entre
as faixas etárias de 20 a 59 anos, correspondendo a 376.925 habitantes. Ao
mesmo tempo, apresenta um envelhecimento de sua população, de acordo com
Censo da Organização Mundial de Saúde (OMS), firmado ao ano de 1984, que
considera um grupo populacional com mais de 7% com idade acima de 60 anos,
como uma população envelhecida. Jaboatão dos Guararapes se encontra com
aproximadamente 9% de sua população residente dentro dessa faixa etária,
enquadrando-se nesse perfil demográfico. Quanto ao contingente da população
de mulheres em idade fértil, que corresponde à faixa etária de 10 a 49 anos, em
2010, foi de 224.024, cuja proporção corresponde a 34,75%.
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Tabela 01. População residente por faixa etária e sexo. Jaboatão dos Guararapes, 2010.

O Decreto 7508/2011 definiu a Região de Saúde como o espaço
geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes,
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de
integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de
saúde.
O Estado de Pernambuco foi dividido em 12 Regiões de Saúde, 04
macrorregiões e 11 microrregiões de Saúde. Jaboatão dos Guararapes está
incluído na 1º Região de Saúde, Microrregional 03, conforme mapas 02 e 03.
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Mapa 02. Regiões de Saúde do Estado de Pernambuco, 2011.

Fonte: SES/PE, 2011

Mapa 03. Municípios da 1º Região de Saúde do Estado de Pernambuco, 2011.

Fonte: SES/PE, 2011

O modelo de gestão do Município do Jaboatão, baseado no
pressuposto da Regionalização, adotou a divisão territorial em 07 Regionais,
considerando critérios demográficos, epidemiológicos, sociais, culturais e
econômicos, conforme mapa a seguir (Mapa 04).
A Regional 01, Jaboatão Centro, tem uma população de 112.784 mil
habitantes (17,5%), distribuídos em 12 bairros, incluindo parte da mancha rural
do município, compreendendo a maior área do município e a 2° Regional mais
populosa.
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Cavaleiro é a Regional 02, com uma população de 111.364 mil
habitantes (17,28%) composta por quatro 4 bairros e apresenta a 3° maior
população.
A Regional 03, contempla o Curado, com uma população de 49.863
habitantes (7,74%) e apresenta a menor área territorial.
A Regional 04, Muribeca, apresenta 7,45% da população municipal,
perfazendo um número de 48.030 e que apresenta a menor população.
Prazeres compõe a Regional 05 com uma população de 91.694
(14,22%) distribuída em 3 bairros.
A Regional 06 abrange a área de Praias, tendo a maior população do
município com 164.890 habitantes (25,58%).
A Regional 07 abrange a área de Guararapes, tendo a população de
65.995 habitantes (10,23%).
O mapa 04 mostra a distribuição geográfica por Regionais e a tabela
02 especifica as 07 regionais e os 27 bairros que as compõem.
Mapa 04. Distribuição Geográfica das Regionais por bairros. Jaboatão dos Guararapes,2012.

Fonte: GPLAN/SESAU - Jaboatão dos Guararapes, 2012
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Tabela 02. Regionalização por Bairros, Jaboatão dos Guararapes, 2012.

1.2.3 Dados Socioeconômicos

1.2.3.1 Emprego e Renda

Jaboatão dos Guararapes representou 8,78% do PIB pernambucano
em 2010, passando a ser o terceiro maior município, devido a uma queda de 0,5
p.p., perdendo a segunda posição. Essa perda foi provocada pelo maior
crescimento de outros municípios de grande porte na atividade comercial e de
transformação, além do setor de transportes.
No ranking nacional o município apresenta o 66º maior PIB e no
regional, o 13º (CONDEPE/FIDEM, 2011).
A maior parte do emprego formal no município corresponde a
prestação de serviços (39,28%); seguido pelo comércio (23,43%) e pela indústria
de transformação (20,69%). A Administração Pública vem em quarto lugar com
11,21% e a construção civil com 3,98% dos empregos formais do município.
Jaboatão contribui com cerca de 6% do emprego formal total em Pernambuco.
O emprego formal na extração mineral corresponde a menor porcentagem, da
mesma forma que no estado, com cerca de 0,1%.(CONDEPE/FIDEM, 2011).
Em 2010, considerando a renda familiar das pessoas responsáveis
por seus domicílios no município de Jaboatão dos Guararapes, 132.610 (67,2%)
delas recebiam até 1 salário mínimo. Cerca de 23,7% recebem mais de 1 a 5
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salários mínimos e 6% não apresentavam rendimento mensal (Quadro 03).
(CONDEPE/FIDEM, 2011).
Quadro 03. Classe de rendimento nominal mensal das pessoas responsáveis pelo domicílio, em
salários mínimos. Jaboatão dos Guararapes, 2010.

1.2.3.2 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)

Em 2010, Jaboatão dos Guararapes apresentou um Índice de
Desenvolvimento Humano ‐ IDHM de 0,717, ocupando a 4ª melhor posição no
ranking dos municípios pernambucanos (sem considerar Fernando de Noronha),
sendo classificado na faixa de Alto Desenvolvimento Humano (0,700 a 0,799),
tendo desempenho, neste indicador, superior à média do Estado (0,673). O
gráfico 03 mostra o IDH dos dez municípios com melhor índice, situando
Jaboatão abaixo apenas de Recife, Olinda e Paulista.
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A Tabela 03 apresenta os indicadores do Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDH-M) em Jaboatão dos Guararapes, considerando renda,
longevidade e educação. Segundo o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), o município se encontra na posição 1398º no ranking
dos municípios brasileiros. A longevidade é o componente do desenvolvimento
humano que tem valor mais alto no município (IDHM Longevidade= 0,830),
seguido pela Renda (0,692). O IDHM Educação é o que apresenta menor valor,
no entanto foi o que mais cresceu no período 2000‐2010 (37,5%), passando de
0,467 em 2000, para 0,642 em 2010.

Mesmo estando entre os municípios com os melhores indicadores
sociais de Pernambuco, Jaboatão tem baixa qualidade de vida, refletindo as
limitações do próprio Estado. Não apenas o IDH é inferior a 0,80, como o nível
de escolaridade, o analfabetismo, o saneamento básico e a violência são
desafios para o município.

1.2.3.3 Educação

Segundo o IBGE (2010), Jaboatão dos Guararapes tem a quarta
menor taxa de analfabetismo entre a população com 15 anos ou mais, ficando
atrás apenas de Paulista, Olinda e Recife, como mostra o Gráfico 04.
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O quantitativo da população alfabetizada também aumentou
conforme os anos: em 1991 havia 258.240 pessoas alfabetizadas e em 2010,
447.810 pessoas resultando num aumento de 73,24%, como mostra a Tabela
04.
Tabela 04. Taxa de analfabetismo, população alfabetizada e não alfabetizada no município de
Jaboatão dos Guararapes nos anos de 1991, 2000 e 2010.

Ainda em relação à taxa de analfabetismo, é possível observar que
os indicadores de Educação do Município evoluíram segundo o desempenho
médio de Pernambuco.
Estimou-se que, em 2009, Jaboatão tivesse uma taxa de
analfabetismo de 12%, e essa Taxa em 2010 apresentou-se ainda menor (8,7%),
superando as metas esperadas (PNAD 2007, 2010).
Em relação ao grau de instrução entre as pessoas com 10 anos ou
mais o município apresentou, segundo IBGE no Censo de 2010, 45,8% da
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população com nível escolar do ensino fundamental completo ao superior
incompleto. Um número ligeiramente maior foi visto em relação às pessoas com
nenhuma instrução e ensino fundamental incompleto (47,6%), correspondendo
a um quantitativo de 260.452 munícipes.
Quadro 4. População com 10 anos ou mais de idade, segundo grau de instrução. Jaboatão dos
Guararapes 2010

A qualidade do ensino na Rede de Escolas Públicas é medida pelo
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que apresenta metas
estipuladas pelo Ministério da Educação para que o Brasil, no caminho traçado
de evolução individual dos índices, atinja o patamar educacional que tem hoje a
média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), no que se refere ao Ensino Fundamental. Nos anos de 2007
a 2009, Jaboatão dos Guararapes conseguiu cumprir as metas estabelecidas,
bem como em 2011, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do ensino
fundamental, como mostram o Quadro 05.
Quadro 05. Metas projetadas e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Jaboatão dos
Guararapes, 2007 a 2011.
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1.2.3.4 Segurança

A violência urbana é outra dimensão da qualidade de vida que
apresenta situação preocupante, não só em Jaboatão, mas em todo o território
pernambucano. De acordo com os dados do DATASUS, o município registrou,
em 2011, 44,5 homicídios para cada cem mil habitantes, taxa semelhante à da
RMR, mas superior à do Estado e do Brasil, como pode ser visto no Gráfico 06.
Gráfico 05. Taxa de homicídios nos Municípios da Região Metropolitana do Recife. 2011.

Apesar dos altos índices de criminalidade, após a implementação,
pelo Governo Estadual, em 2007, do Programa Pacto Pela Vida, os municípios
pernambucanos vêm apresentando uma tendência à redução nas taxas de
Crime Violento Letal Intencional (CVLI). De fato, os dados da Secretaria de
Defesa Social do Governo do Estado confirmam essa redução, como pode ser
visualizado no Gráfico 06.
Gráfico 6. Taxa de criminalidade violenta letal e intencional (CVLI) em Pernambuco e Jaboatão
dos Guararapes. 2006 a 2012.
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1.2.3.5 Habitabilidade

Habitabilidade é um conjunto de condições físicas e não físicas que
permitem a permanência humana em um lugar, sua sobrevivência e certo grau
de gratificação de existência (SALDARRIAGA, 1981), não se limitando apenas
às condições físicas, mas a partir de uma visão ampla e integrada de suas várias
dimensões e componentes, inclui a segurança da posse da terra, o traçado e a
morfologia do assentamento, a infraestrutura, os serviços públicos e
equipamentos comunitários, e as condições de acesso e mobilidade (VILAÇA;
LA MORA, 2004).
Segundo os dados do CONDEPE/FIDEM (2011), em 2000,
Pernambuco apresentava uma porcentagem de 20,40% de domicílios
particulares permanentes com saneamento inadequado, enquanto Jaboatão dos
Guararapes contou com 9%. Em 2010 essa porcentagem caiu ainda mais,
permanecendo o município com apenas 2% de domicílios com saneamento
inadequado, como mostra o Quadro 08 a seguir.
Quadro 6. Habitação e Saneamento no Município de Jaboatão dos Guararapes em
Pernambuco. 2000 a 2010.

Segundo o IBGE (2010), ainda quanto à proporção de domicílios
particulares permanentes, por tipo de saneamento em Jaboatão dos
Guararapes, 38,43% foram considerados adequados, 59,57% semi-adequados
e 2% inadequados. Destes, 95,35% possuem banheiros ou sanitários e 4,64%
não possuem.
Em relação ao abastecimento de água no município de Jaboatão dos
Guararapes, dos 197.047 domicílios, 154.873 (78,6%) possuem rede geral de
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abastecimento de água, 27.213 (13,8%) utilizam poços ou nascentes e 14.961
(7,6%) utilizam outros tipos de formas de abastecimento. Com relação ao destino
do lixo, 185.290 (94%) dos domicílios têm lixo coletado, enquanto que 11.757
(6%) possuem outra forma de destino do lixo, conforme o Quadro 08.
Quadro 07. Domicílios por forma de abastecimento de água e coleta de lixo. Jaboatão dos
Guararapes, 2010.

O consumo de energia elétrica também é um fator medido na
habitabilidade e no município 767.502 Mwh foram consumidos nos domicílios,
correspondendo a 7,65% do consumido no Estado (CONDEPE/FIDEM, 2011).

1.2.3.6 Perfil Epidemiológico
A Lei 8.080/90 destaca como um de seus princípios “a utilização da
epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e
a

orientação

programática”

(BRASIL,

1990).

Neste

sentido,

o

perfil

epidemiológico do município do Jaboatão dos Guararapes apresentado neste
Plano fornecerá informações referentes à natalidade, mortalidade, morbidade,
agravos de notificação compulsória e outros eventos de interesse à saúde,
visando auxiliar no planejamento, na tomada de decisão e na adoção de medidas
necessárias para a melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da
população.
•

Perfil de Natalidade

Acompanhando a tendência nacional, a natalidade no município do
Jaboatão dos Guararapes apresenta significativa diminuição, demonstrada na
queda do Coeficiente de Natalidade Geral (CNG), o qual era 20,4 nascidos vivos
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(NV) para cada mil habitantes no ano de 2000 e passou para 14,3 NV para cada
1.000 habitantes em 2012, com uma média de 9.500 NV. Isso se deve em
especial a processos de transformações socioeconômicas e culturais, que têm
alterado o estilo de vida e as expectativas da população brasileira.
Gráfico 09. Evolução do Coeficiente de Natalidade Geral por 1.000 habitantes. Jaboatão dos
Guararapes, 2000 a 2012*.

Fonte: IBGE - Estimativas populacionais. SINASC/CVE/GVS/SESAU – Jaboatão dos
Guararapes, 2012. Nota: * Dados provisórios. Sujeitos à revisão. Última atualização 06/08/2013.

O quadro a seguir apresenta a distribuição dos nascidos vivos, de
mães residentes, a partir de variáveis relacionadas à mãe, ao recém-nascido e
as condições de nascimento.
Quadro 08. Características dos nascidos vivos de mães residentes. Jaboatão dos Guararapes,
2009 a 2012*.

Fonte: SINASC/CVE/GVS/SESAU – Jaboatão dos Guararapes, 2012.
Nota: Em algumas variáveis a soma dos percentuais não é 100 devido à existência de dados
ignorados. * Dados provisórios. Sujeitos à revisão. Última atualização 06/08/2013.
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Pode-se observar que quase a totalidade dos partos ocorre no
ambiente hospitalar. Quanto ao acompanhamento pré-natal, o Ministério da
Saúde recomenda a todas as gestantes um número mínimo de sete consultas
durante a gravidez, no entanto ainda existe um número considerável de
mulheres que atravessam o período gestacional com nenhum ou limitado
acompanhamento pré-natal. Em Jaboatão, o percentual médio de gestantes que
realizaram sete ou mais consultas, ficou em torno de 51% para o período entre
os anos 2009 e 2012.
Em relação à idade materna, observa-se um número alto de
gestações em adolescentes, este grupo populacional é considerado de alto risco,
pois são mais predispostas a complicações durante a gravidez e o parto.
Quanto à duração da gestação, a maioria dos nascidos vivos nasce
com 37 a 41 semanas, período em que a criança é considerada “a termo”, no
entanto, os dados mostram um aumento da proporção de crianças que nasceram
prematuras e também com mais de 42 semanas (pós-termo).
Um parâmetro importante para a avaliação da condição da gestação
é o peso do recém-nascido, esta variável também é considerada como um
determinante isolado das chances de um recém-nascido sobreviver e ter um
crescimento e desenvolvimento normal (BRASIL, 2009). No quadro acima podese observar a evolução do percentual de recém nascidos com baixo peso e
mostra uma tendência de estabilização deste indicador que apresentou uma
média anual de 8,2% para o período de 2009 a 2012.
•

Perfil da Morbidade

Tuberculose

A tuberculose é uma das doenças muito antigas, com uma terrível
imagem na história e na memória da humanidade. Persiste até o presente como
um problema de saúde pública a ser tratada nos serviços gerais de saúde. Faz
parte junto à hanseníase como uma das consideradas metas mundiais (metas
do milênio). Há necessidade de seu controle e o máximo empenho para
intensificar ações educativas, assistenciais e divulgação nos meios de
comunicação.
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O município do Jaboatão dos Guararapes é um dos prioritários para
o tratamento da tuberculose, apontando em 2013 taxas por 100.000 hab/ano
de: incidência, 55.21; mortalidade, 22.05 e de tuberculose bacilífera, 5.77.
Gráfico 10. Taxa de caso de Tuberculose por 1000.000 hab/ano em Jaboatão dos Guararapes.
2000 a 2013*.

O percentual de casos novos, até 2013, está representado pelo
gráfico abaixo, De acordo com o SIVAN ocorreu um percentual de 2,94% de
casos retratados com realização de cultura e 54,15% de casos com realização
do teste de HIV.
Gráfico 11. Taxa de casos novos em Jaboatão dos Guararapes. 2000 a 2013*.

A tuberculose multirresistente tem sido verificada no município, e
atualmente existem 11 casos sendo tratados e acompanhados na rede de saúde
do Jaboatão dos Guararapes. Tal fato é uns dos grandes desafios para o controle
da doença no mundo, pois a causa consiste, principalmente, no abandono do
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tratamento, e também por resistência aos medicamentos disponíveis para o
tratamento da doença.
Uma estratégia utilizada para a diminuição do abandono, e desta
forma a conclusão do tratamento, é o Tratamento Diretamente Observado
(TDO), no qual a tomada diária da medicação é acompanhada por um
profissional de saúde. A tabela 06 apresenta a série histórica do ano de 2009 a
2012 segundo a evolução clínica do paciente.
Tabela 05. Série histórica dos casos de tuberculose, segundo evolução clínica do paciente.
Jaboatão dos Guararapes, 2009 a 2012*.

•

HANSENIASE

A hanseníase é uma doença que acomete a humanidade há muitos
séculos e que durante muito tempo discriminou e isolou os doentes, o que hoje
já não é necessário, pois a doença pode ser tratada e curada. No entanto, a
hanseníase ainda é cheia de estigmas e preconceitos, sendo a demanda
espontânea difícil para detecção.
O Programa de Eliminação de Hanseníase tem priorizado a busca
ativa para a detecção da doença o mais precocemente possível, como forma
também de prevenir o aparecimento de seqüelas, como deformidades nas mãos
e pés, através de campanhas de orientação junto à população e capacitações
para os profissionais da rede municipal de saúde, principalmente, para Atenção
Primária.
Tabela 06. Acompanhamento das coortes dos casos de hanseníase, segundo evolução clínica
do paciente. Jaboatão dos Guararapes, 2009 a 2012*.
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Os gráficos seguidos logo abaixo estão representando, até 2013, os
indicadores da taxa de hanseníase por 100.000 hab/ano, bem como o percentual
de casos novos.
Gráfico 12. Taxa de hanseníase por 100.000 hab/ano em Jaboatão dos Guararapes. 2001 a
2012.

Gráfico 13. Percentual de hanseníase de casos novos em Jaboatão dos Guararapes. 2001 a
2012.
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Dentre as ações realizadas no município para controle da doença,
destaca-se a busca ativa e exames de contatos íntimos (pessoas que moram ou
moravam com o doente nos últimos 5 anos), estas ações auxiliam no diagnóstico
precoce e na diminuição do risco de disseminação da doença.
•

Principais Doenças Sexualmente Transmissíveis

•

SIFÍLIS CONGÊNITA

Pela sua magnitude, transcendência, vulnerabilidade e factibilidade
de controle, as doenças sexualmente transmissíveis devem ser consideradas
como uma prioridade entre os agravos de Saúde Pública. Dentre elas, a Sífilis
congênita se destaca, sendo objeto de eliminação pelo Ministério da Saúde, que
tem como meta reduzir a detecção desta doença a menos de 1 caso para cada
1000 nascidos vivos. No entanto, no município de Jaboatão ainda são
observados altos coeficientes de detecção, desse agravo, o que demonstra a
necessidade de intensificação de ações que possibilitem a interrupção da
transmissão vertical da sífilis.
Nos Gráfico seguinte as taxas de ocorrência da sífilis congênita, por
1.000 Nas.vivos/ano: de incidência em menores de 1 ano, 6.48; detecção em
gestantes, 3.95; e mortalidade, 0.
Gráfico 14. Taxa de sífilis congênita por 100.000 hab/ano em Jaboatão dos Guararapes. 2001
a 2012.
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Neste outro Gráfico abaixo estão representados os indicadores
operacionais de casos novos que em 2013 foi de 292.
Gráfico 15. Taxa de casos novos de sífilis congênita em Jaboatão dos Guararapes. 2009 a 2013.

Uma importante e fundamental estratégia para garantir o controle da
doença é a notificação dos casos de sífilis em gestante. Porém, a subnotificação
dos casos tem favorecido para a manutenção do elevado número de casos de
sífilis congênita.
Em relação a AIDS, observa-se, uma oscilação do coeficiente de detecção, este
comportamento pode ser devido ao aumento significante do número de
testagens realizadas, em alguns anos. Quanto a AIDS em crianças (< 5 anos), é
observada uma tendência de estabilidade dos casos (gráfico 09).
•

AIDS
No município de Jaboatão, o Núcleo de DST/AIDS e Hepatites Virais

executa a política de controle das DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis),
HIV/AIDS e hepatites virais através de ações de prevenção, promoção,
assistência, educação continuada e campanhas de mobilização. Além da equipe
técnica específica, faz parte deste núcleo o Centro de Testagem e
Aconselhamento (CTA) e o Serviço de Atendimento Especializado (SAE). No
Gráfico abaixo está uma apresentação da distribuição, até 2012, do ceficiente
de detecção da AIDS em criaça (5anos) e em adultos por 100.000 habitantes.
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Gráfico 16. Distribuição do coeficiente de detenção da AIDS em criança (< 5 anos) e em adultos
por 1000.000 habitantes, segundo ano de diagnóstico. Jaboatão dos Guararapes. 2000 a 2012

Os dois Gráficos a seguir representam indicadores epidemiológicos e
operacionais. Dados atualizados em outubro de 2014 mostraram, por 100.000
hab/ano, taxa de incidência, 31.46; de mortalidade, 9.31; e de incidência em
menor de 5 anos, 2.11. Quanto aos indicadores operacionais, até 2013, haviam
2235 casos de HIV com 1º CD4 inferior a 200 cel/mm³ e um número de 1424
pacientes HIV, em tratamento.
Gráfico 17. Taxa de casos de AIDS por 1000.000 hab/ano em Jaboatão dos Guararapes. Dados
atualizados em outubro de 2014.
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Gráfico 18. Percentual de casos de AIDS e número absoluto em Jaboatão dos Guararapes.
Dados atualizados em outubro de 2014.

•

DENGUE
No período de 2009 a 2012 foram notificados 12.560 casos de

Dengue. Destes, em relação às formas graves, foram confirmados 118 casos de
Dengue com Complicação (DCC), 42 casos de Febre Hemorrágica da Dengue
(FHD) e 15 óbitos (Quadro 10).
Quadro 09. Distribuição dos casos notificados. DCC.FHD e óbito por Dengue. Jaboatão dos
Guararapes, 2009 a 2012.

Com relação às ações de controle vetorial, no período de 2009 a
2012, foram realizados seis ciclos de visita domiciliar e seis Levantamentos de
Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) ao ano. Os resultados dessas ações
demonstram que o mosquito transmissor da dengue persiste no município e, em
alguns bairros, de forma mais intensa aumentando o risco de transmissão.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) é baixo o risco de transmissão
da dengue quando o IIP é menor que 1,0%, médio quando o IIP está entre 1,0%
e 3,9% e alto quando o IIP é superior a 4,0%.
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Diante desta definição, no sexto LIRAa realizado em novembro de
2012, um bairro encontrava-se em baixo risco, oito bairros com médio risco e
dezoito bairros com alto risco de transmissão de dengue.
Com relação a média geral, o município foi classificado como em risco de surto
com 4,3% de índice de infestação, variando de 0,6% no bairro de Marcos Freire
até 11,3% no centro do município. O mapa abaixo o índice de Infestação Predial,
até a semana epidemiológica 52/12.

•

LEPTOSPIROSE
Fruto dos problemas de saneamento e do controle das zoonoses.

Jaboatão dos Guararapes, de acordo com os dados atualizados em outubro de
2014, em 2013, ainda apresenta uma taxa de incidência de leptospirose que
merece a atenção da saúde pública. O Gráfico a seguir mostra que para 2013 a
taxa de incidência por 100.000 habitantes foi de 3.4.
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Gráfico 19. Taxa de casos de leptospirose por 1000.000 em Jaboatão dos Guararapes. 2001 a
2013.

•

FILARIOSE
A situação da filariose, quanto à espacialização da prevalência no

município, começou a ser conhecida a partir do inquérito epidemiológico que
ocorreu entre os anos de 1999 e 2001. Este apontava que localidades inseridas
geograficamente no Distrito III – Distrito de Cavaleiro (hoje Regional II) eram as
mais prevalentes, como: Alto São Sebastião (11,1%), Alto da Colina (8%), Baixa
da Colina (7%) e Cavaleiro Centro (5%).
Diante deste contexto, a partir de 2004, as ações investigativas por
meio dos screenings hemoscópicos (GE) concentraram-se principalmente
nestes locais e em alguns outros com menor expressividade.
No período de 2006 a 2009, foram detectados 299 casos da doença.
Destes, 112 casos (37,4%) na Regional II destacando-se o bairro de Cavaleiro
com 101 casos (33,7%) e Sucupira com 7 (2,3%). Entretanto, outras áreas
também apresentaram incidências significativas, como a Regional V em que
foram identificados 65 casos no bairro Prazeres (21,7%) e 23 casos (7,7%) em
Jardim Jordão. O sexo masculino foi o mais atingido, com 206 casos (68,9%)
entre 11 e 40 anos de idade.
Todavia, faz-se necessário ampliar a investigação diagnóstica em
todo o município como forma de rastrear os casos positivos, assim como,
consolidar a implantação do controle vetorial objetivando a interrupção da
transmissão da doença.
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A filariose linfática é uma doença crônica causada pelo verme da
espécie Wuchereria bancrofti, sendo um importante problema de saúde pública
em algumas regiões do mundo. Atualmente, no Brasil, apenas a região
metropolitana do Recife mantém a Filariose Linfática, havendo o compromisso
internacional de eliminá-la até o ano de 2020.
A Região Metropolitana do Recife (PE) é considerada o principal foco
ativo de filariose linfática, sendo a área de maior transmissibilidade. As cidades
de Maceió (AL) e Belém (PA) foram focos importantes no passado recente,
porém hoje os dados oficiais apontam que a endemia encontra-se sob controle
nestas localidades (BRASIL, 2011).
Atualmente, quatro municípios do Estado de Pernambuco (Recife,
Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista) ainda registram a transmissão da
doença. Nestes municípios, exceto Paulista, é realizado há mais de cinco anos
o tratamento coletivo nas localidades com prevalências superiores a 1% e os
resultados atuais sugerem o início de interrupção da transmissão em algumas
áreas. Como consequência das estratégias adotadas observa-se uma
importante redução da prevalência nos municípios endêmicos, no período de
2003 a 2011, no ano de 2001 foram registrados 11 casos em um total de 113.154
pessoas examinadas
Em Pernambuco, os municípios de Recife, Olinda, Jaboatão dos
Guararapes e Paulista, situados na I Região de Saúde, possuem foco ativo da
doença e realizam atividades de vigilância, sendo os três primeiros considerados
endêmicos já tendo iniciado o tratamento coletivo nas comunidades de elevada
transmissão.
O município do Recife avaliou áreas de transmissão e encerrou o
tratamento nas primeiras áreas, no ano de 2010, dando continuidade nas demais
localidades. Os municípios de Olinda e Jaboatão dos Guararapes continuam
realizando o tratamento, e também avaliando possíveis áreas de transmissão a
fim de incluírem na estratégia de tratamento coletivo. O índice de positividade
(IP) dos municípios é: (i) Recife – IP 0,03% realiza tratamento em Massa (8º
ano); (ii) Olinda IP – 0,2%; realiza tratamento em Massa (6º ano) e (iii) PLANO
ESTADUAL DE SAÚDE – ANÁLISE SITUACIONAL 72, Jaboatão do
Guararapes IP – 0,04% realiza tratamento em Massa (4º ano).
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Mapa05. Áreas de maior concentração dos casos de filariose, Jaboatão dos Guararapes, 2006
a 2009.

•

Outros Agravos de Notificação Compulsória

Até o ano de 2012, não foram registrados casos de poliomielite,
sarampo, difteria, síndrome da rubéola congênita e tétano neonatal. Entretanto
merece destaque o aumento da detecção dos casos de coqueluche (GRÁFICO
17). Diante disso, é importante intensificar a vigilância epidemiológica da doença
e o monitoramento da cobertura vacinal.
Em Jaboatão dos Guararapes, as ações de vigilância destas doenças
são realizadas pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde
(CIEVS), que tem como principal atribuição monitorar a identificação de surtos e
emergências epidemiológicas de forma contínua e sistemática através de
notificação oportuna e atuar na coordenação das ações de resposta nessas
situações de emergência, divulgando oportunamente e articulando-se com as
esferas, estadual e federal do SUS. O CIEVS também é responsável pela
vigilância das doenças diarreicas, meningites, doenças exantemáticas (exceto
dengue), intoxicações exógenas entre outros, além de desenvolver atividades
de monitoramento de situações sentinelas.
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Gráfico 20. Distribuição do coeficiente de detenção da coqueluche por 1000.000 hab e Jaboatão
dos Guararapes. 2001 a 2012

•

HIPERTENSÃO E DIABETES
Diante da transição epidemiológica ocorrida no Brasil que ocasionou

aumento da expectativa de vida da população, gerando o envelhecimento da
mesma, há uma coexistência das doenças transmissíveis e não transmissíveis,
estas geralmente crônicas.
As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morbimortalidade na população brasileira, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o
Diabetes Mellitus (DM) representam um dos principais fatores de risco para o
agravamento desse cenário, por estar relacionada ao surgimento de outras
doenças crônicas não transmissíveis, que trazem repercussões negativas para
a qualidade de vida.
As doenças e agravos não transmissíveis (DANTs) são responsáveis
pelas maiores proporções de anos de vida perdidos por morte prematura (YLL –
Years of Life Lost), por anos de vida vividos com incapacidade (YLD – Years
Lived with Disabiity) e anos de vida perdidos ajustados por incapacidade (DALY
– Disability Adjusted Life of Years), e que reflete em ônus para o Governo. Por
serem doenças em geral de longa duração, as DANTs estão entre as doenças
que mais demandam ações, procedimentos e serviços de saúde.
Os gastos decorrentes dessa demanda são denominados custos
diretos. Por outro lado, principalmente em se tratando de agravos preveníveis,
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destaca-se o impacto financeiro para os serviços de saúde, o SUS, e para a
Previdência Social na medida em que esses agravos debilitam também a
população economicamente ativa.
Visando um acompanhamento constante, e devido ao aumento dos
agravos em pacientes portadores de doenças cardiovasculares, foi criado em
2002, um Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes
mellitus, sendo este, denominado Hiperdia. Este programa objetiva estabelecer
metas e diretrizes para ampliar ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e
controle dessas patologias, através da reorganização do trabalho de atenção à
saúde, das unidades da rede básica dos Serviços de Saúde do SUS.
A prevenção e controle das DANTs e seus fatores de risco são
fundamentais para evitar um crescimento epidêmico dessas doenças e suas
conseqüências nefastas para a qualidade de vida e o sistema de saúde no país.
Na Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (PNAD) 2008, as
doenças crônicas identificadas por algum médico ou profissional de saúde mais
frequentemente declaradas foram: hipertensão (14%), a primeira, e diabetes
(3,6%), a última. No Brasil, são cerca de 17 milhões de portadores de
hipertensão arterial, o que corresponde a 35% da população de 40 anos e mais.
O diabetes deve alcançar em 2010, 10 milhões de pessoas.
Os hipertensos e diabéticos do município são acompanhados através
do Hiperdia, prioritariamente através da Estratégia Saúde da Família (ESF), em
que os usuários são cadastrados nas Unidades de Saúde e são acompanhados
pelas equipes. São realizados grupos de Educação em Saúde para orientação
sobre as doenças e estratégias para melhorar a qualidade de vida, além da
assistência primordial referente ao recebimento dos insumos necessários para
controle das doenças, como medicamentos e aparelho para verificação da
glicemia.
Abaixo a representação gráfica do número e percentual dos casos de
hipertensão arterial no município de Jaboatão dos Guararapes, em 2013, de
acordo com dados do DATASUS.
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Gráfico 21. Número de casos de Hipertensão arterial de 0 a 14 anos. 2013

Gráfico 22. Percentual de casos de Hipertensão arterial de 0 a 14 anos. 2013

Os gráficos abaixo representam o percentual, o número de casos e o
percentual de casos de diabetes, em 2013 no município de Jaboatão dos
Guararapes, de acordo com dados do DATASUS.
Gráfico 23. Percentual de casos de Diabetes no país e em Jaboatão dos Guararapes . 2013
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Gráfico 24. Número de casos de Diabetes em Jaboatão dos Guararapes de 0 a 14 anos. 2013

Gráfico 25. Percentual de casos de Diabetes no país e em Jaboatão dos Guararapes. 2013

Perfil da Mortalidade
•

GERAL
Os indicadores de mortalidade descrevem, analisam a situação

existente, avaliando cumprimento de objetivos, metas e suas mudanças ao longo
dom tempo, além de confirmar tendências passadas e prever tendências futuras.
Referem-se ao conjunto dos indivíduos que morrem em um dado intervalo de
tempo e em um dado espaço.
Anualmente são registrados, em média, 3.600 óbitos de residentes
em Jaboatão, de acordo com o Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM.
Na análise da série histórica é possível observar um declínio do Coeficiente de
Mortalidade Geral (CMG), passando de 6,2 por mil habitantes em 2000 para 5,7
em 2012 (gráfico 23). A distribuição dos óbitos por sexo mostra que o maior
percentual é para o sexo masculino, com um percentual médio de 56% nos
últimos cinco anos, sendo maior também o coeficiente de mortalidade. No
entanto, observa-se uma tendência de aumento no CMG para o sexo feminino,
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o qual era 4,6 óbitos para cada mil mulheres no ano 2000 e aumentou para 4,8
no ano de 2012.
Gráfico 26. Distribuição do Coeficiente de Mortalidade Geral (CMG) total e por sexo, por
habitantes. Jaboatão dos Guararapes, 2000 a 2012*.

Fonte: SIM/CVE/GVS/SESAU – Jaboatão dos Guararapes, 2012.
* Dados provisórios. Sujeitos à revisão. Última atualização 06/08/2013.

Ao analisar a mortalidade proporcional por faixas etárias observa-se
a diminuição dos óbitos em menores de um ano e o aumento proporcional dos
óbitos em maiores de 50 anos de idade, quando se compara os anos de 2000 e
2012, indicando certa melhora no nível de saúde da população residente (gráfico
24 ).
Gráfico 27. Distribuição da mortalidade proporcional por faixa etária. Jaboatão dos
Guararapes, 2000, 2011 e 2012*.

Fonte: SIM/CVE/GVS/SESAU – Jaboatão dos Guararapes, 2012.
* Dados provisórios. Sujeitos à revisão. Última atualização 06/08/2013.
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Em relação às principais causas de mortalidade, de acordo com os
capítulos da Classificação Internacional de Doenças 10ª edição (CID-10),
observa-se que as doenças do aparelho circulatório são a primeira causa de
óbito, seguida das causas externas (acidentes e violências). No ano de 2012,
observa-se que as doenças do aparelho respiratório assumiram a terceira causa
de óbito, ficando as neoplasias em quarto lugar, no entanto, observa-se que nos
anos anteriores as neoplasias representaram a terceira causa de óbito, sendo
esta a posição mais provável para este grupo de causas, após a computação de
todos os óbitos ocorridos em 2012 (tabela 07).
Quanto às causas específicas de óbito, o infarto agudo do miocárdio
representa a principal causa dentre as doenças do aparelho circulatório. Dentre
os óbitos por neoplasias, para o sexo masculino as principais são as neoplasias
de pulmão e da próstata, para o sexo feminino as principais são as neoplasias
de mama e de pulmão. Em relação às mortes por causas violentas, o homicídio
representa a principal causa de óbito. No entanto, quando se estratifica por sexo,
para as mulheres os acidentes aparecem em primeiro lugar.
Tabela 07. Distribuição do total de óbitos segundo capítulos da CID-10. Jaboatão dos
Guararapes, 2009 a 2012*.
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Entre os grupos específicos de mortalidade, têm maior relevância a
mortalidade infantil e a mortalidade materna.
A mortalidade infantil é um importante indicador das condições
socioeconômicas de uma cidade e também de assistência a saúde. Analisando
a mortalidade infantil no município entre os anos de 2000 e 2012, observa-se
uma redução significativa neste indicador. Neste período, o indicador mais
elevado da mortalidade infantil está no período neonatal precoce, ou seja, os
recém-nascidos que morreram na primeira semana de vida (até 06 dias).
Gráfico 28. Distribuição do Coeficiente de Mortalidade Infantil por 1.000 nascidos vivos
residentes e seus componentes etários. Jaboatão dos Guararapes, 2000 a 2012*.

Fonte: Anos de 2000 a 2005: SIM/SINASC/DASIS/SVS/MS, 2012.
Anos de 2006 a 2012: SIM/SINASC/CVE/GVS/SESAU – Jaboatão dos Guararapes, 2012.
* Dados provisórios. Sujeitos à revisão. Última atualização 06/08/2013.

De uma forma geral, o óbito infantil pode ser considerado evitável,
desde que seja garantido o acesso em tempo oportuno a serviços qualificados
de saúde. Decorrem de uma combinação de fatores biológicos, sociais, culturais
e de falhas do sistema de saúde. Por sua vez, os óbitos fetais são também, em
grande parte, considerados potencialmente evitáveis. Em Jaboatão dos
Guararapes, em média, ocorrem 87 óbitos fetais por ano.
A Portaria nº 72, de 11 de janeiro de 2010, do Ministério da Saúde,
estabeleceu a obrigatoriedade da vigilância do óbito infantil e fetal nos
estabelecimentos (públicos e privados) que integram o Sistema Único de Saúde
(SUS). No município de Jaboatão a investigação dos óbitos de crianças menores
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de um ano está implantada desde o ano de 2005, já a investigação dos óbitos
fetais é mais recente, sendo implantada no ano de 2009.
O município tem investigado, em média, 42% dos óbitos de menor de
um ano e óbitos fetais de mães residentes. Após a investigação os casos são
discutidos no Grupo Técnico (GT) de discussão da mortalidade infantil. O GT
tem a função de analisar os óbitos, identifGrupo Técnico representantes da
vigilância epidemiológica, representante da saúde da criança, representante da
saúde da mulher, médico neonatologista ou pediatra.
Em relação à mortalidade materna, observa-se que o município
mantém altas razões. Segundo a OMS as razões de morte materna que estejam
entre 50 e 100 por 100.000 nascidos vivos são consideradas elevadas.
Gráfico 29. Número de óbitos maternos e Razão de Morte Materna (RMM) por 100.000 nascidos
vivos. Jaboatão dos Guararapes, 2005 a 2012*

Fonte: SIM/CVE/GVS/SESAU – Jaboatão dos Guararapes, 2012.
* Dados provisórios. Sujeitos à revisão. Última atualização 06/08/2013.

Muitas ações têm sido desenvolvidas no município para identificação
precoce e desencadeamento oportuno das atividades de vigilância do óbito
materno. A Portaria nº 1.119, de 05 de julho de 2008, do Ministério da Saúde,
tornou obrigatória a investigação de todos os óbitos de mulher em idade fértil e
óbitos maternos. Desde 2001, o município de Jaboatão dos Guararapes realiza
a investigação dos óbitos de mulher em idade fértil e dos óbitos maternos. O
município tem investigado, em média, 92% dos óbitos de mulher e idade fértil e
óbitos maternos. Os óbitos maternos, após investigação, são discutidos no
Grupo Técnico - GT de discussão da morte materna implantado no ano de 2009.
O GT tem a função de analisar os óbitos, confirmar ou descartar o óbito materno,
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identificar fatores de evitabilidade e propor medidas de intervenção. Participam
deste Grupo Técnico representantes da vigilância epidemiológica, representante
da saúde da mulher, médico ginecologista ou obstetra.

1.3 O Curso de Medicina proposto
1.3.1 - Identificação:

Endereço de Funcionamento do Curso:
Nome do Curso: Curso de Graduação em Medicina
Habilitação: Médico
Modalidade do Curso: Graduação, Presencial
Número de Vagas: 100 vagas
1.3.2 – Regime Acadêmico

Carga HoráriaTotal: 7.880 horas
Turno de Funcionamento: Integral
Duração: 6 anos
Tempo de Integralização:
Tempo mínimo de integralização – 06 (seis) anos ou 12 (doze) semestres.
Tempo máximo de integralização – 09 (nove) anos ou 18 (dezoito) semestres.
Regime de Matrícula: Semestral

1.3.3 Legislação e Normas que regem o Curso

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB Lei 9.394/96);
Parecer CNE/CES Nº
Resolução CNE/CES nº 3, de 20 de junho de 2014 que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o curso de Medicina;
Lei n.º 12.871, de 22 de outubro de 2013 que instituiu o Programa Mais Médicos,
com a finalidade de formar recursos humanos, na área médica, para o Sistema
Único de Saúde (SUS).
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2. PERFIL PROFISSIONAL DO FORMANDO
O Curso de Graduação em Medicina da Faculdade Tiradentes de
Jaboatão dos Guararapes orientado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para
o curso de Medicina (2014), define como perfil do profissional médico, um
egresso com “formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, com
capacidade para atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúdedoença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade
da assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a
cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano"(PARECER
CNE/CES Nº116/2014).
Nessa direção, toda a estrutura e organização do curso foi concebida
na perspectiva de contínuo acompanhamento das mudanças na área da saúde
de modo a responder aos novos desafios das sociedades contemporâneas,
incorporando uma visão mais aprofundada dos problemas sociais do País,
contemplando adequadamente a atenção básica e valorizando a formação
voltada para o Sistema Único de Saúde (SUS) como importante alternativa de
trabalho do profissional da Medicina.
As ações serão traduzidas por desempenhos que refletem os
elementos da competência: as capacidades, as intervenções, os valores e os
padrões de qualidade, em um determinado contexto da prática. Traduzem a
excelência da prática médica nos cenários do SUS. A competência médica é
alcançada pelo desenvolvimento integrado de três áreas de competência.
Portanto o Curso de Medicina da Faculdade Tiradentes de Jaboatão
dos Guararapes assume o compromisso de formar profissionais, conforme
proposto nas DCNS (2014) destacando os seguintes aspectos:
•

formação crítica, humanística e reflexiva, com aprendizagem em múltiplos
cenários e em diferentes níveis de complexidade, com ênfase na atenção
primária à saúde;

•

vivência aprofundada das realidades e necessidades locais e regionais
de

saúde,

competentes

tecnicamente

para

exercer

atividades

profissionais em qualquer cenário, incluindo o contexto rural e regiões
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capacidade de interlocução e gestão dos serviços de saúde local e
regional;
•

responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da
dignidade humana, da saúde integral do ser humano;

•

Atuação nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos
individual e coletivo;

•

responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da

conhecimento científico e técnico para atuar em situações de urgência e
emergência em diferentes cenários;
•

conhecimento científico e técnico para atuar em situações de urgência e
emergência em diferentes cenários;

•

habilidade para articular ensino-pesquisa-extensão em serviços da rede
de Saúde, à luz dos princípios da universalidade, equidade e
integralidade;

•

transversalidade em sua prática, sempre, a determinação social do
processo de saúde e doença.

2.1 Competências Gerais e Específicas a serem alcançadas pelos
formandos

A complexidade do mundo contemporâneo exige a formação de
profissionais que tenham não somente competências técnicas em sua área de
atuação, mas que possam a elas associar competências (conhecimentos,
habilidades e atitudes) que lhes possibilitem integrar equipes multiprofissionais,
comunicar-se adequadamente com profissionais de sua área e os de outras
áreas, bem como com os usuários de seus serviços, tomar decisões, exercer
funções de liderança, gerenciar serviços e pessoas e aprender continuamente,
não se esquecendo nunca da postura ética que deve pautar toda sua vida
profissional.
Competência, para os fins da formação médica, é compreendida
como sendo a capacidade de mobilizar diferentes recursos para solucionar, com
oportunidade, pertinência e sucesso, os problemas da prática profissional, em
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diferentes contextos do trabalho em saúde. Assim, a mobilização de
capacidades cognitivas, atitudinais e psicomotoras, dentre outras, promove uma
combinação de recursos que se expressa em ações diante de um problema.
(PARECER CNE/CES Nº116/2014)
Os egressos do curso de Medicina da Faculdade Tiradentes de
Jaboatão dos Guararapes deverão ter desenvolvido, ao final de sua formação,
as competências, habilidades e atitudes para o desempenho do exercício
profissional em consonância com as seguintes áreas de competência:
Na Atenção à Saúde, o graduando será formado para considerar
sempre 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, no sentido de concretizar:
I- acesso universal e equidade como direito à cidadania, sem privilégios
nem preconceitos de qualquer espécie, tratando as desigualdades com equidade
e atendendo as necessidades pessoais específicas, segundo as prioridades
definidas pela vulnerabilidade e pelo risco à saúde e à vida, observado o que
determina o Sistema Único de Saúde (SUS);
II- integralidade e humanização do cuidado por meio de prática médica
contínua e integrada com as demais ações e instâncias de saúde, de modo a
construir projetos terapêuticos compartilhados, estimulando o autocuidado e a
autonomia das pessoas, famílias, grupo se comunidades e reconhecendo os
usuários como protagonistas ativos de sua própria saúde;
III- qualidade na atenção à saúde, pautando seu pensamento crítico, que
conduz o seu fazer, nas melhores evidências científicas, na escuta ativa e
singular de cada

pessoa, família, grupos e comunidades e nas políticas

públicas, programas, ações estratégicas e diretrizes vigentes.
IV- segurança na

realização

de

processos

e

procedimentos,

referenciados nos mais altos padrões da prática médica, de modo a evitar
riscos, efeitos adversos e danos aos usuários, a si mesmo e aos
profissionais do sistema de saúde, com base em reconhecimento clínicoepidemiológico, nos riscos e vulnerabilidades das pessoas e grupos sociais;
V- preservação da biodiversidade com sustentabilidade, de modo que, no
desenvolvimento da prática médica, sejam respeitadas as relações entre ser
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humano, ambiente, sociedade e tecnologias, e contribua para a incorporação de
novos cuidados, hábitos e práticas de saúde;
VI- ética profissional fundamentada nos princípios da Ética e da
Bioética, levando em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não
se encerra com o ato técnico;
VII - comunicação, por meio de linguagem verbal e não verbal, com
usuários, familiares, comunidades e membros das equipes profissionais, com
empatia,

sensibilidade e

interesse,

preservando

a confidencialidade, a

compreensão, a autonomia e a segurança da pessoa sob cuidado;
VIII- promoção da saúde, como estratégia de produção de saúde,
articulada às demais políticas e tecnologias desenvolvidas no sistema de
saúde brasileiro, contribuindo para

construção de ações que possibilitem

responder às necessidades sociais em saúde;
IX- cuidado centrado na pessoa sob cuidado, na família e na comunidade,
no qual prevaleça o trabalho inter profissional, em equipe, com o
desenvolvimento de relação horizontal, compartilhada, respeitando se as
necessidades e desejos da pessoa sob cuidado, família e comunidade, a
compreensão destes sobre o adoecer, a identificação de objetivos e
responsabilidades comuns entre profissionais de saúde e usuários no cuidado;
X - promoção da equidade no cuidado adequado e eficiente das pessoas
com deficiência, compreendendo os diferentes modos de adoecer, nas suas
especificidades.
Na Gestão em Saúde, visa à formação do médico 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, por meio das seguintes dimensões:
I - gestão do Cuidado, com o uso de saberes e dispositivos de todas as
densidades tecnológicas, de modo a promover a organização dos sistemas
integrados de saúde para a formulação e desenvolvimento de Planos
Terapêuticos individuais e coletivos;
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, visando à melhoria dos indicadores de
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qualidade de vida, de morbidade e de mortalidade, por um profissional
médico generalista, propositivo e resolutivo;
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, de modo a racionalizar
e otimizar a aplicação de conhecimentos, metodologias, procedimentos,
instalações, equipamentos, insumos e medicamentos, de modo a produzir
melhorias no acesso e na qualidade integral à saúde da população e no
desenvolvimento científico, tecnológico e inovação que retroalimentam as
decisões;
IV- comunicação, incorporando, sempre que possível, as novas
tecnologias da informação e comunicação (TICs), para interação a distância e
acesso a bases remotas de dados;
V- liderança exercitada na horizontalidade das relações interpessoais que
envolvam

compromisso,

comprometimento,

responsabilidade,

empatia,

habilidade para tomar decisões, comunicar -se e desempenhar as ações de
forma efetiva e eficaz, mediada pela interação, participação e diálogo, tendo em
vista o bem-estar da comunidade;
VI- trabalho em
constituição

de

Equipe,

redes,

de

modo

estimulando

a

desenvolver

parcerias

e

e ampliando a aproximação entre

instituições, serviços e outros setores envolvidos na atenção integral e promoção
da saúde;
VII- construção participativa do sistema de saúde, de modo a
compreender o papel dos cidadãos, gestores, trabalhadores e instâncias do
controle social na elaboração da política de saúde brasileira; 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, provendo atenção contínua,
integral, de qualidade, boa prática clínica e responsável, incrementando o
sistema de acesso, com equidade, efetividade e eficiência, pautando-se em
princípios humanísticos, éticos, sanitários e da economia na saúde.
Na Educação em Saúde, o graduando deverá coresponsabilizar-se
pela própria formação inicial, continuada e em serviço, autonomia intelectual,
responsabilidade social, ao tempo em que se compromete com a formação das
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futuras gerações de profissionais de saúde, e o estímulo à mobilidade acadêmica
e profissional, objetivando:
I- aprender a aprender, como parte do processo de ensino-aprendizagem,
identificando conhecimentos prévios, desenvolvendo a curiosidade e formulando
questões para a busca de respostas cientificamente consolidadas, construindo
sentidos para a identidade profissional e avaliando, criticamente, as informações
obtidas, preservando a privacidade das fontes;
II- aprender com autonomia e com apercepção da necessidade da
educação continuada, a partir da mediação dos professores e profissionais do
Sistema Único de Saúde, desde o primeiro ano do curso;
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, para a orientação da identificação e discussão dos
problemas, estimulando o aprimoramento da colaboração e da qualidade da
atenção à saúde;
IV- aprenderem 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 for mação dos profissionais de saúde,
a partir dos processos de autoavaliação e de avaliação externa dos agentes e
da instituição, promovendo o conhecimento sobre as escolas médicas e sobre
seus egressos;
VI- propiciara 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,

viabilizando

a

identificação

de

novos

desafios

da

área,

estabelecendo compromissos de corresponsabilidade com o cuidado com a
vida das pessoas, famílias, grupos e comunidades, especialmente nas
situações de emergência em saúde pública, nos âmbitos nacional e
internacional; e
VII - dominar língua estrangeira, de preferência língua franca, para
manter-se atualizado com os avanços da Medicina conquistados no país e fora

58
dele, bem como para interagir com outras equipes de profissionais da saúde
em outras partes do mundo e divulgar as conquistas científicas alcançadas
no Brasil.
Tomando as competências gerais e específicas como base, o Curso
propõe uma formação médica que leve em consideração a identificação dos
agravos de saúde mais relevantes para o ensino médico, considerando-se a
realidade epidemiológica da região. Ao final do Curso, o egresso estará
preparado para o exercício da medicina em sua forma mais geral, competente
para (no que se refere às patologias mais prevalentes) ser capaz de tomar as
seguintes atitudes básicas:
Diagnosticar e tratar;
Realizar condutas de emergência, e
Suspeitar e encaminhar os casos que necessitem de atendimento de
maior complexidade.
O estudante terá oportunidade de realizar especialização nas
diversas áreas da medicina, por meio de Especialização Lato senso ofertados
pela própria Faculdade, bem como participar do Programa de Residência Médica
que será implantado pela Instituição em parcerias com Sistema Único de Saúde
– SUS do Município.
Nesse projeto pedagógico, o referencial para delineamento das
competências esperadas ao final da formação foram duas fontes: as novas
DCNs para os cursos de graduação em Medicina (CNE/CES 2014) e a Matriz de
Correspondência Curricular para Fins de Revalidação de Diplomas de Médico
Obtidos no Exterior (Ministério da Saúde & Ministério da Educação 2011). Este
último documento é preconizado pelos Ministérios da Saúde e da Educação, o
qual resultou de rigoroso processo de trabalho envolvendo experts em Educação
Médica, além de especialistas das diversas áreas da Medicina. No documento
estão definidas as competências e habilidades de cada uma das cinco grandes
áreas do exercício profissional da Medicina: Clínica Médica, Cirurgia,
Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria e Medicina de Família e Comunidade.
As recomendações da “Proposta de Expansão de Vagas do Ensino
Médico das IFES” (CAMPOS 2014), que também utilizou o referencial
explicitado na Matriz de Correspondência Curricular elaborada pelos Ministérios
da Saúde e da Educação, estabelece que ao final do Curso de Graduação, os
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estudantes deverão apresentar os seguintes níveis em relação às diversas
competências da atuação profissional do médico:
Nível 1. Conhecer e descrever a fundamentação teórica
Nível 2. Compreender e aplicar conhecimento teórico
Nível 3. Realizar sob supervisão
Nível 4. Realizar de maneira autônoma

Níveis 1 e 2: CONHECER, COMPREENDER E APLICAR CONHECIMENTO
TEÓRICO
Os princípios e pressupostos do Sistema Único de Saúde e sua
legislação. O papel político, pedagógico e terapêutico do médico. Os programas
de saúde, no seu escopo político e operacional, em nível de atenção básica em
saúde. A formação, relevância e estruturação do controle social do SUS. Os
preceitos/responsabilidades da Estratégia de Saúde da Família. Os princípios da
gestão de uma Unidade de Saúde da Família. Os problemas de saúde que mais
afetam os indivíduos e as populações de centros urbanos e rurais, descrevendo
as suas medidas de incidência, prevalência e história natural. Fatores
econômicos e socioculturais determinantes de morbimortalidade. Fatores e
condições de desgaste físico, psicológico, social e ambiental relacionados aos
processos de trabalho e produção social. Avaliação do risco cirúrgico. Visita préanestésica. Suporte nutricional ao paciente cirúrgico. Sutura de ferimentos
complicados. Exame reto-vaginal combinado: palpação do septo retovaginal.
Indicações e técnicas de delivramento patológico da placenta e da extração
manual da placenta. Curetagem. Cauterização do colo do útero. Indicações e
contraindicações do DIU. Técnicas de uso de fórceps. Exame ultrassonográfico
na gravidez. Cintilografia. Angiografia digital de subtração. Angiografia pela
técnica de Seldinger. Exame de Dopplerfluxometria. Eletroencefalografia.
Eletromiografia. Mielografia. Biópsia de músculo. Biópsia hepática. Biópsia renal.
Proctoscopia. Testes de alergias.

Nível 3: REALIZAR SOB SUPERVISÃO
Organização do processo de trabalho em saúde com base nos
princípios doutrinários do SUS. Os processos de territorialização, planejamento
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e programação situacional em saúde. O planejamento, desenvolvimento e
avaliação de ações educativas em saúde. A organização do trabalho em
articulação com cuidadores dos setores populares de atenção à saúde. A
organização do trabalho em articulação com terapeutas de outras racionalidades
médicas. A utilização de tecnologias de vigilância: epidemiológica, sanitária e
ambiental. O cuidado integral, contínuo e integrado para pessoas, grupos sociais
e comunidades. A análise dos riscos, vulnerabilidades e desgastes relacionados
ao processo de saúde e de doença, nos diversos ciclos de vida. Formulação de
questões de pesquisa relativas a problemas de saúde de interesse para a
população e produção e apresentação de resultados.
A atenção à saúde com base em evidências científicas, considerando
a relação custo-benefício e disponibilidade de recursos. Coleta da história
psiquiátrica. Avaliação do pensamento (forma e conteúdo). Avaliação do afeto.
Indicação de hospitalização psiquiátrica. Diagnóstico de acordo com oscritérios
da classificação de Distúrbios da Saúde Mental (DSM IV). Indicação de terapia
psicomotora. Indicação de terapia de aconselhamento. Indicação de terapia
comportamental. Indicação da terapia ocupacional. Comunicação com pais e
familiares ansiosos com criança gravemente doente. Descrição de atos
cirúrgicos. Laringoscopia indireta. Punção articular. Canulação intravenosa
central. Substituição de cateter de gastrostomia. Substituição de cateter de
cistostomia. Punção intraóssea. Cateterismo umbilical em recém-nascido (RN).
Oxigenação sob capacete. Oxigenioterapia no período neonatal. Atendimento à
emergência do RN em sala de parto. Indicação de tratamento na icterícia
precoce. Retirada de corpos estranhos daconjuntiva e córnea. Palpação do
fundo de saco de Douglas e útero por via retal. Exame de secreção genital:
execução e leitura da coloração de Gram, do exame a fresco com salina, e do
exame a fresco com hidróxido de potássio. Colposcopia. Diagnóstico de gravidez
ectópica. Encaminhamento de gravidez de alto-risco. Métodos de indução do
parto. Ruptura artificial de membranas no trabalho de parto. Indicação de parto
cirúrgico. Reparo de lacerações não-complicadas no parto. Diagnóstico de
retenção placentária ou de restos placentários intra-uterinos. Diagnóstico e
conduta inicial no abortamento. Identificar e orientar a conduta terapêutica inicial
nos casos de anovulação e dismenorréia. Atendimento à mulher no climatério.
Orientação nos casos de assédio eabuso sexual. Orientação no tratamento de
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HIV/AIDS, hepatites, herpes. Preparo e interpretação do exame de esfregaço
sangüíneo. Coloração de Gram. Biópsia de pele.

Nível 4: REALIZAR AUTONOMA COMPETENTE

a- Promoção da saúde em parceria com as comunidades e trabalho efetivo
no sistema de saúde, particularmente na atenção básica:

Desenvolvimento e aplicação de ações e práticas educativas de
promoção à saúde e prevenção de doenças. Promoção de estilos de vida
saudáveis, considerando as necessidades, tanto dos indivíduos quanto de sua
comunidade. A atenção médica ambulatorial, domiciliar e comunitária, agindo
com polidez, respeito e solidariedade. A prática médica, assumindo
compromisso com a defesa da vida e com o cuidado a indivíduos, famílias e
comunidades. A prática médica, considerando a saúde como qualidade de vida
e fruto de um processo de produção social. A solução de problemas de saúde
de um indivíduo ou de uma população, utilizando os recursos institucionais e
organizacionais do SUS. O diálogo com os saberes e prática sem saúde-doença
da comunidade. A avaliação e utilização de recursos da comunidade para o
enfrentamento de problemas clínicos e de saúde pública.
O trabalho em equipes multiprofissionais e de forma interdisciplinar,
atuando de forma integrada e colaborativa. A utilização de ferramentas da
atenção básica e das tecnologias de informação na coleta, análise, produção e
divulgação científica em Saúde Pública. A utilização de tecnologias de
informação na obtenção de evidências científicas para a fundamentação da
prática de Saúde Pública. A utilização de protocolos e dos formulários
empregados na rotina da Atenção Básica à Saúde. A utilização dos Sistemas de
Informação em Saúde do SUS. A utilização dos recursos dos níveis primário,
secundário e terciário de atenção à saúde, inclusive os mecanismos de
referência e contra referência. O monitoramento da incidência e prevalência das
Condições Sensíveis à Atenção Básica.
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b- Atenção individual ao paciente, comunicando-se com respeito, empatia
e solidariedade, provendo explicações e conselhos, em clima de confiança,
de acordo com os preceitos da Ética Médica e da Deontologia:

Coleta da história clínica, exame físico completo, com respeito ao
pudor e conforto do paciente. Avaliação do estado aparente de saúde, inspeção
geral: atitude e postura, medida do peso e da altura, medida do pulso e da
pressão arterial, medida da temperatura corporal, avaliação do estado
nutricional. Avaliação do estado de hidratação. Avaliação do estado mental.
Avaliação psicológica. Avaliação do humor. Avaliação da respiração. Palpação
dos pulsos arteriais. Avaliação do enchimento capilar. Inspeção e palpação da
pele e fâneros, descrição de lesões da pele. Inspeção das membranas mucosas.
Palpação dos nódulos linfáticos. Inspeção dos olhos, nariz, boca e garganta.
Palpação das glândulas salivares. Inspeção e palpação da glândula tireóide.
Palpação da traquéia. Inspeção do tórax: repouso e respiração. Palpação da
expansibilidade torácica. Palpação do frêmito tóraco-vocal. Percussão do tórax.
Ausculta pulmonar. Palpação dos frêmitos de origem cardiovascular. Avaliação
do ápice cardíaco. Avaliação da pressão venosa jugular. Ausculta cardíaca.
Inspeção e palpação das mamas. Inspeção do abdome. Ausculta do abdome,
Palpação superficial e profunda do abdome. Pesquisa da sensibilidade de
rebote. Manobras para palpação do fígado e vesícula. Manobras para palpação
do baço. Percussão do abdome. Percussão da zona hepática e hepatimetria.
Avaliação da zona de Traube. Pesquisa de macicez móvel. Pesquisa do sinal do
piparote. Identificação da macicez vesical. Identificação de hérnias da parede
abdominal. Identificação de hidrocele. Identificação de varicocele. Identificação
de fimose. Inspeção da região perianal. Exame retal. Toque retal com avaliação
da próstata. Avaliação da mobilidade das articulações. Detecção de ruídos
articulares. Exame da coluna: repouso e movimento. Avaliação do olfato.
Avaliação da visão. Avaliação do campo visual. Inspeção da abertura da fenda
palpebral. Avaliação da pupila. Avaliação dos movimentos extra-oculares.
Pesquisa do reflexo palpebral. Fundoscopia. Exame do ouvido externo.
Avaliação da simetria facial. Avaliação da Fundoscopia. Exame do ouvido
externo. Avaliação da simetria facial. Avaliação da sensibilidade facial. Avaliação
da deglutição. Inspeção da língua ao repouso. Inspeção do palato. Avaliação da
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força muscular. Pesquisa dos reflexos tendinosos (bíceps, tríceps, patelar,
aquileu). Pesquisa da resposta plantar. Pesquisa da rigidez de nuca. Avaliação
da coordenação motora. Avaliação da marcha. Teste de Romberg. Avaliação da
audição (condução aérea e óssea, lateralização). Teste indicador –nariz. Teste
calcanhar -joelho oposto. Teste para disdiadococinesia. Avaliação do sensório.
Avaliação da sensibilidade dolorosa. Avaliação da sensibilidade térmica.
Avaliação da sensibilidade tátil.Avaliação da sensibilidade proprioceptiva.
Avaliação da orientação no tempo e espaço. Interpretação da escala de
Glasgow. Pesquisa do sinal de Làsegue. Pesquisa do sinal de Chvostek.
Pesquisa do sinal de Trousseau. Avaliação da condição de vitalidade da criança
(risco de vida). Avaliação do crescimento, do desenvolvimento e do estado
nutricional da criança nas várias faixas etárias. Exame físico detalhado da
criança nas várias faixas etárias. Realização de manobras semiológicas
específicas da Pediatria (oroscopia, otoscopia, pesquisa de sinais meníngeos,
escala de Glasgow pediátrica, sinais clínicos de desidratação). Exame
ortopédico da criança nas várias faixas etárias. Exame neurológico da criança
nas várias faixas etárias. Inspeção e palpação da genitália externa masculina e
feminina. Exame bimanual: palpação da vagina, colo, corpo uterino e ovários.
Palpação uterina. Exame ginecológico na gravidez. Exame clínico do abdome
grávido, incluindo ausculta dos batimentos cárdio-fetais. Exame obstétrico:
características do colo uterino (apagamento, posição, dilatação), integridade das
membranas, definição da altura e apresentação fetal. Anamnese e exame físico
do idoso, com ênfase nos aspectos peculiares.

c- Ser capaz de comunicação efetiva com o paciente no contexto médico,
inclusive na documentação de atos médicos, no contexto da família do
paciente e da comunidade, mantendo a confidencialidade e obediência aos
preceitos éticos e legais:

A comunicação, de forma culturalmente adequada, com pacientes e
famílias para a obtenção da história médica, para esclarecimento de problemas
e aconselhamento. A comunicação, de forma culturalmente adequada, com a
comunidade na aquisição e no fornecimento de informações relevantes para a
atenção à saúde. A comunicação com colegas e demais membros da equipe de
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saúde. A comunicação telefônica com pacientes e seus familiares, com colegas
e demais membros da equipe de saúde. A comunicação com portadores de
necessidades especiais. Preenchimento e atualização de prontuário. Prescrição
de dietas. Prescrição em receituário comum. Prescrição em receituário
controlado. Diagnóstico de óbito e preenchimento de atestado. Solicitação de
autópsia. Emissão de outros atestados. Emissão de relatórios médicos.
Obtenção de consentimento informado nas situações requeridas. Prescrição de
orientações na alta do recém-nascido do berçário. Aconselhamento sobre estilo
de vida. Comunicação de más notícias. Orientação de pacientes e familiares.
Esclarecimento às mães sobre amamentação. Comunicação clara comas mães
e familiares. Orientação aos pais sobre o desenvolvimento da criança nas várias
faixas etárias. Recomendação de 40 imunização da criança nas várias faixas
etárias. Interação adequada com a criança nas várias faixas etárias. Orientação
sobre o autoexame de mamas. Orientação de métodos contraceptivos.
Identificação de problemas com a família. Identificação de problemas em
situação de crise. Apresentação de casos clínicos.

d- Realização de procedimentos médicos de forma tecnicamente
adequada, considerando riscos e benefícios para o paciente, provendo
explicações para este e/ou familiares:

Punção

venosa

periférica.

Injeção

intramuscular.

Injeção

endovenosa. Injeção subcutânea; administração de insulina. Punção arterial
periférica. Assepsia e antissepsia; anestesia local. Preparação de campo
cirúrgico para pequenas cirurgias. Preparação para entrar no campo cirúrgico:
assepsia, roupas, luvas. Instalação de sonda nasogástrica. Cateterização
vesical. Punção supra-púbica. Drenagem de ascite. Punção lombar. Cuidados
de feridas. Retirada de suturas. Incisão e drenagem de abcessos superficiais.
Substituição de bolsa de colostomia. Retirada de pequenos cistos, lipomas e
nevus. Retirada de corpo estranho ou rolha ceruminosa do ouvido externo.
Retirada de corpos estranhos das fossas nasais. Detecção de evidências de
abuso e/ou maus tratos, abandono, negligência na criança. Iniciar processo de
ressuscitação cardiorrespiratória. Atendimento pré-hospitalar do paciente
politraumatizado. Atendimento inicial à criança politraumatizada. Avaliação de
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permeabilidade das vias aéreas. Intubação endotraqueal. Massagem cardíaca
externa. Manobras de suporte básico à vida. Suporte básico à vida na criança
(manobra de Heimlich, imoblização de coluna cervical). Controle de
sangramentos externos (compressão, curativos). Imobilização provisória de
fraturas fechadas. Ressuscitação volêmica na emergência. Ventilação com
máscara. Suturas de ferimentos superficiais. Identificação de queimaduras do 1º,
2º e 3º graus. Preparo de soluções para nebulização. Cálculo de soroterapia de
manutenção, reparação e reposição de líquidos na criança. Oxigenação sob
manutenção, reparação e reposição de líquidos na criança. Oxigenação sob
máscara e cateter nasal. Coleta de “swab” endocervical e raspado cervical e
exame da secreção genital: odor, pH. Teste urinário para diagnóstico de
gravidez. Anestesia pudenda. Parto normal e partograma. Episiotomia e
episiorrafia. Delivramento normal da placenta. Laqueadura de cordão umbilical.
Manobra de Credé (prevenção de conjuntivite).

e- Avaliação das manifestações clínicas, para prosseguir a investigacão
diagnóstica e proceder ao diagnóstico diferencial das patologias
prevalentes, considerando o custo-benefício:

Diagnóstico diferencial das grandes síndromes: febre, edema,
dispnéia, dor torácica. Solicitação e interpretação de exames complementares hemograma; testes bioquímicos; estudo liquórico; testes para imunodiagnóstico;
exames microbiológicos e parasitológicos; exames para detecção de
constituintes ou partículas virais, antígenos ou marcadores tumorais;
radiografiade

tórax,

abdome,

crânio,

coluna;

radiografia

contrastada

gastrointestinal, urológico e pélvico; endoscopia digestiva alta; ultrassonografia
abdominal e pélvica; tomografia computadorizada de crânio, tórax e abdome;
eletrocardiograma; gasometria arterial; exames radiológicos no abdome agudo;
cardiotocografia. Investigação de aspectos psicológicos e sociais e do estresse
na apresentação e impacto das doenças; detecção do abuso ou dependência de
álcool e substâncias químicas.
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f- Encaminhamento aos especialistas após diagnóstico ou mediante
suspeita diagnóstica, com base em critérios e evidências médicocientíficas, e obedecendo aos critérios de referência e contrarreferência:

Afecções reumáticas. Anemias hemolíticas. Anemia aplástica.
Síndrome mielodisplásica. Distúrbios da coagulação. Hipotireoidismo e
hipertireoidismo. Arritmias cardíacas. Hipertensão pulmonar. Doença péptica
gastroduodenal. Diarréias crônicas. Colelitíase. Colecistite aguda e crônica.
Pancreatite aguda e crônica. Hipertensão portal. Hemorragia digestiva baixa.
Abdome agudo inflamatório (apendicite aguda; colecistite aguda; pancreatites).
Abdome agudo obstrutivo (volvo, mega cólonchagásico; bridas e aderências;
divertículo

de

estrangulada).
traumatismos

Meckel;

hérnia

inguinal

Abdome

agudo

perfurativo

perfurantes

abdominais).

encarcerada;
(úlcera

Traumatismo

hérnia

péptica

inguinal
perfurada;

crânio-encefálico.

Traumatismo raquimedular. Infecções pós-operatórias. Tromboembolismo
venoso. Abscessos intracavitários (empiema, abscesso subfrênico, hepático e
de fundo de saco). Síndromes demenciais do paciente idoso. Neoplasias do
aparelho digestivo (tubo digestivo e glândulas anexas). Neoplasias do tórax e do
mediastino. Tumores de cabeça e pescoço. Neoplasias do sistema linfático
(leucemias, linfomas). Neoplasias cutâneas. Úlceras de membros inferiores.
RN com retardo do crescimento intra-uterino, pé torto congênito, luxação
congênita do quadril. Distúrbios menstruais. Síndrome pré-menstrual. Psicose e
depressão pós-parto. Indicação de: Holter, ecocardiografia, teste ergométrico,
Doppler vascular, ressonância nuclear magnética, espirometria e testes de
função

pulmonar,

broncoscopia,

mamografia,

densitometria

óssea,

ultrassonografia do abdômen inferior por via abdominal e vaginal, biópsia de
próstata, exames urodinâmicos. Indicação de psicoterapia. Indicação de diálise
peritoneal ou hemodiálise.
g- Condução de casos clínicos – diagnóstico, tratamento, negociação de
conduta terapêutica e orientação, nas situações prevalentes:

Diarreias agudas. Erros alimentares frequentes na criança.
Desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico.
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Anemias carenciais. Deficiências nutricionais. Infecções de ouvido, nariz e
garganta. Parasitoses intestinais. Doenças infecto-parasitárias mais prevalentes.
Meningite. Tuberculose. Pneumonias comunitárias. Bronquite aguda e crônica.
Enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Asma brônquica.
Hipertensão arterial sistêmica. Doença cardíaca hipertensiva. Angina pectoris.
Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Diabetes mellitus. Infecção do
trato urinário. Doença péptica gastroduodenal. Doenças exantemáticas. Infecção
da pele e tecido subcutâneo. Dermatomicoses. Ectoparasitoses. Doenças
inflamatórias

pélvicas

de

órgãos

femininos.

Doenças

sexualmente

transmissíveis. Gravidez sem risco. Trabalho de parto e puerpério. Violência
contra a mulher.

h- Reconhecimento, diagnóstico e tratamento das condições emergenciais
agudas, incluindo a realização de manobras de suporte à vida:

Choque Sepse. Insuficiência coronariana aguda. Insuficiência
cardíaca congestiva. Emergência hipertensiva. Déficit neurológico agudo.
Cefaléia aguda, Síndromes convulsivas, Hipoglicemia. Descompensação do
diabetes mellitus. Insuficiência renal aguda. Hemorragia digestiva alta. Afecções
alérgicas.

Insuficiência

respiratória

aguda.

Crise

de

asma brônquica.

Pneumotórax hipertensivo. Surto psicótico agudo. Depressão com risco de
suicídio. Estados confusionais agudos. Intoxicações exógenas.

3. COMPROMISSO SOCIAL DA IES

Responsabilidade social é a forma de gestão que se define pela
relação ética e transparente da instituição com todos os públicos com os quais
ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas compatíveis com o
desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e
culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a
redução das desigualdades sociais8.

8

www.ethos.org.br
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A consciência das necessidades da região em que está inserida, fará
com que a Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes busque ações
que visem melhorar a qualidade de vida dessas comunidades, integrando
atividades de saúde para população e indivíduos, aprendizagem e condução de
pesquisa em saúde.
Desse modo, considerando a realidade em que está inserida, este
projeto assume o compromisso social com a atenção à saúde, considerando as
necessidades

demográficas,

geográficas,

culturais,

epidemiológicas

e

determinantes socioculturais da região, através de ações de valorização
acadêmica da prática comunitária e de apoio ao fortalecimento da rede pública
de saúde.
Nessa direção, preocupada com o desenvolvimento regional,
atendendo ao disposto na nova legislação educacional e consciente do seu
papel junto à sociedade, formulou sua política de responsabilidade social.
A política de responsabilidade social estabelecida pela Faculdade
possui as seguintes diretrizes:
•

Fomento ao desenvolvimento de ações com vistas à educação ambiental
e à conscientização sobre a importância da sustentabilidade da sociedade
e do meio em todas as suas vertentes (ambiental, econômica e social);

•

Através integração com o SUS fortalecer o Programa de Saúde da Família
e Medicina Comunitária e da Família.

•

Promoção de ações voltadas para questões referentes a cultura
afrodescendentes e indígena, a exemplo de Seminários, Palestras,
inserção modular no currículo e Atividades de Extensão;

•

Fomento às ações acadêmicas para o reconhecimento e a aceitação das
diferenças étnicas, culturais, opção sexual, credo e direitos humanos;

•

Incentivo à preparação de estudantes pertencentes aos segmentos
sociais contemplados com bolsas, quando concluintes da graduação,
para continuidade de estudos e (ou) para o trabalho profissional;

•

Reforço à política de assistência e atendimento estudantil;

•

Desenvolvimento de ações conjuntas com a sociedade para promover a
inclusão social de alunos durante a vida acadêmica e ao iniciar as
atividades profissionais;
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•

Promoção

da

melhoria

do

desempenho

dos

estudantes

com

comprovadas lacunas de conhecimentos por meio de oficinas de
nivelamento em português e em matemática, voltadas para a superação
das dificuldades observadas na sua formação anterior ao ingresso na
Instituição.
Para atender a esta e a outras necessidades, o Curso de Medicina da
Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes em parceria com a gestão
do Sistema de Saúde, utilizará seus cenários como rede-escola com ênfase na
educação baseada na comunidade, visando contribuir para a consolidação do
SUS, e consequentemente, para a melhoria dos serviços de saúde de Jaboatão
dos Guararapes e toda região.
Desse modo, o compromisso social da Faculdade comportará, além
das suas funções específicas de geração e transmissão do saber e formação de
profissionais qualificados para o mercado de trabalho, a prestação de serviços à
sociedade, favorecendo o desenvolvimento econômico e social da região e do
país, na perspectiva da melhoria da qualidade de vida das pessoas.

4- ARTICULAÇÃO COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE LOCAL E REGIONAL

Como a proposta pedagógica do Curso de Medicina da Faculdade
Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes prevê que o estudante ingresse nas
atividades de atenção básica à saúde desde os primeiros ciclos de
aprendizagem, tem como condição primordial a integração deste com sistema
local e regional e o SUS, formalizado por meio de convênio, cuja relação
alunos/paciente ambulatorial/docente ou preceptor, atenda de maneira
excelente aos princípios éticos da formação e atuação profissional.
A articulação entre ensino e serviços de saúde será construída entre
a IES e o Sistema Único de Saúde local e regional, para que sejam viabilizados
parcerias e convênios, propiciando uma articulação e os estudantes possam
desenvolver atividades e práticas.
Essa parceira que envolverá o curso de medicina pressupõe o
trabalho articulado e participativo, no qual as instituições mantenham uma
relação horizontal, respeitando e preservando a identidade e especificidades de
cada uma. Os sujeitos envolvidos deverão analisar e compartilhar seus
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interesses e sua participação na resolução de situações, por meio de acordos
baseados na cooperação mútua.
As estratégias para operacionalização desta parceria residem em:
▪

Institucionalizar por meio de convênio focalizando ensino, pesquisa e

assistência à saúde a “Rede Escola” que se comporá dos serviços de saúde,
dentre eles os serviços hospitalares, ofertados pela Secretaria Estadual e
Municipal de Saúde.
▪

Redefinição das atribuições dos profissionais de saúde da rede de

atenção a saúde do Município no âmbito do governo do estado e da prefeitura
municipal, contemplando a participação desses na formação;
▪

Criação da figura do professor colaborador para os trabalhadores de

saúde com atuação direta nos processos de formação;
▪

Estabelecer

ações

de

Educação

Continuada

e

Permanente

desenvolvidos em parceria;
▪

Formar

compartilhando

equipes
e

de

construindo

professores

e

coletivamente

trabalhadores
o

processo

de
de

saúde
ensino-

aprendizagem, entre outras.
Tais estratégias buscam integrar o mundo da aprendizagem com o
mundo do trabalho construindo a aprendizagem significativa que contribuirá para
a qualificação da atenção prestada à população.
A parceria entre Faculdade/Serviços estabelecerão, assim, uma
articulação sistematizada e reflexiva entre o mundo do trabalho, da
aprendizagem e a sociedade. Pressupõe que o Sistema de Saúde passe a
operar com a lógica da formação e da educação permanente dos profissionais
de saúde, em toda a rede progressiva de serviços.
A Atenção Primária de Jaboatão dos Guararapes conta com 89
Equipes de Saúde da Família (ESF), distribuídas em 73 Unidades de Saúde da
Família (USF), com cobertura de 56% da população. Conta também com 12
Unidades Básicas de Saúde (UBS), 17 Estratégias de Agentes Comunitários de
Saúde (EACS), 77 Equipes de Saúde Bucal (ESB), 07 Núcleos de Apoio à Saúde
da Família (NASF) e 04 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
A Atenção Especializada encontra-se caracterizada pelo papel
complementar à Atenção Primária, proporcionando ao usuário a continuidade de
diagnóstico e/ ou assistência. Seus componentes são serviços de média
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complexidade, ambulatórios e serviços especializados que constituem as redes
de atenção, convergindo com a organização de linhas de cuidado. Neste
contexto,

conta

com

05

Policlínicas,

03

Centros

de

Especialidades

Odontológicas (CEO’s), 03 Centros de Reabilitação e Fisioterapia, 01
Laboratório Municipal, 01 Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), 01
Serviço de Abordagem e Tratamento ao fumante, 01 Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador (CEREST), 01 Serviço de Atenção Especializada (SAE),
com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 03 Unidades de
Pronto Atendimento (UPA), além da Rede Ambulatorial e da Rede Hospitalar
conveniada ao SUS.
Será desenvolvido o Programa de Residência Médica no Hospital
Memorial Jaboatão (hospital conveniado ao SUS de Jaboatão dos Guararapes),
sendo visualizada pela Fits de Jaboatão dos Guararapes como uma importante
parceria de contribuição mútua. Visto que irá qualificar o seu corpo clínico, além
de propiciar a oportunidade da permanência do médico (ex-residente) na região
ou na instituição, após conclusão. Além disso, existe o hospital com mais de 100
(cem) leitos exclusivos para o curso, propiciando uma excelente articulação com
o curso de medicina.
Diante do exposto, a Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos
Guararapes por meio de convênios e parcerias contribuirá para a construção e
aprimoramento do SUS de Pernambuco e, mais especificamente de Jaboatão
dos Guararapes, aproveitando a capacidade instalada da rede de serviços,
complementada pela utilização dos hospitais e/ou das unidades assistenciais
especializadas, funcionalmente integradas ao SUS.
A diversificação de cenários de prática, com ênfase na atenção
primária e na estratégia do PSF, deverá contribuir para o entendimento mais
adequado do sistema de referência e contra referência, essencial para a atenção
à saúde com qualidade e resolutividade. A interação entre os gestores dos
sistemas educacionais e do SUS deverá permitir a criação de condições para o
aproveitamento de ambos os sistemas, na perspectiva de garantir melhor
qualidade técnica e conceitual para a atenção aos indivíduos e à população e
para o processo de ensino-aprendizagem.
A parceria Faculdade Tiradentes /Serviços de Saúde do Estado e
Município deverá atender às necessidades concretas da população, visto que o
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curso visa contribuir para a ampliação e a qualificação da rede básica dos
serviços de saúde, na programação de ações prioritárias na atenção primária,
na vigilância em saúde, nos serviços especializados e na pactuação de ações
integradas entre as microrregionais de saúde.
Ciente de sua responsabilidade social na construção de um sistema
de saúde efetivo, sistemática de formação de médicos integrada às
necessidades sociais, individuais e coletivas a partir do reconhecimento e da
vivência cotidiana do estudante, a instituição irá celebrar parcerias com o Estado
de Pernambuco e Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, dentre os quais:
Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e Hospital Geral do Estado de forma a
atender a proposta de formação de futuros médicos dotados de competências,
que possibilitem interação e atuação multiprofissional, tendo como beneficiários
os indivíduos e a comunidade.
Estes convênios interinstitucionais permitirão a participação dos
alunos de medicina em unidades de atenção básica, núcleos de saúde da
família, unidades de urgência e emergência, hospitalares, ambulatórios
especializados, laboratórios e serviços de verificação de óbito e instituto médico
legal.

5- FORMAÇÃO MÉDICA CONTÍNUA

Ciente das necessidades da região e do município ao qual estará
inserido, a Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes desenvolverá
ações que visam melhorar a qualidade de vida dessas comunidades, integrando
atividades de saúde para população e indivíduos, aprendizagem e condução de
pesquisa em saúde. Esse compromisso, observado na sua missão e na do Curso
de Medicina, reflete-se na presença do eixo longitudinal Bases Psicossociais e
Práticas de Integração do Ensino em Saúde da Família – PIESF. Este, por sua
vez, contempla Escola, Serviço e Comunidade, trabalhando os aspectos
humanísticos, éticos, sócio-econômico-culturais e comunicacionais, ao mesmo
tempo em que buscará somar às responsabilidades de ensino, atenção à saúde,
pesquisa e gestão, com o serviço à comunidade como um aspecto da função
acadêmica.
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O Projeto Pedagógico do Curso enfatiza o processo dinâmico da
"ação-reflexão-ação", sobre os determinantes sociais, políticos, econômicos e
culturais no processo saúde-doença, em seu desenvolvimento curricular,
reconhecendo a comunidade local como um ator primordial nesse processo.
Desse modo, considerando a indissociabilidade entre a prática educativa e sua
teorização, propõe a inserção precoce dos estudantes nos serviços de saúde,
mais especificamente no Programa de Estratégia de Saúde da Família do SUS,
em pequenos grupos, visando uma educação médica integral, compartilhada e
contextualizada onde o mesmo atue em equipe multiprofissional dentro do
sistema hierarquizado de saúde, obedecendo aos princípios técnicos e éticos da
referência e contra referência.
Às atividades práticas serão supervisionadas pelos docentes e
realizadas ao longo dos 4 (quatro) anos de formação e dos 2 (dois) anos de
estágio supervisionado.
A inserção estratégica dos docentes e discentes do Curso de
Medicina desenvolvendo atividades dentro da Rede-Escola do SUS local se
traduz na contribuição para o bem público, auxiliando nas respostas aos
problemas de saúde regionais e locais, no uso da excelência acadêmica para
além dos muros da instituição. Assim, colaborando com o poder local para a
melhoria da qualidade de serviços de saúde prestados à população da
Microrregião, a Faculdade manifesta a sua valorização acadêmica da prática
comunitária e o apoio ao fortalecimento da rede local e regional de saúde.
De maneira hierarquizada estão previstas para o curso de Medicina,
atividades praticas, de atenção primaria, secundária e terciária, prioritariamente
nas áreas de clínica médica, cirurgia, pediatria, saúde coletiva, ginecologia e
obstetrícia em unidades básicas de saúde, ambulatórios ( de nível secundário)
ou unidade de internação através da inclusão dos discentes em disciplinas como
: integração ensino serviço comunidade , Habilidades profissionais , nascimento,
crescimento e desenvolvimento , saúde da mulher, saúde da criança e urgências
e emergências na criança e no adulto , finalizando com os estágios obrigatórios
em saúde da criança, do adulto, da mulher e do paciente crítico.

]
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5.1 Programa de Ensino: habilidades médicas

As Habilidades Médicas em um curso de Medicina com Currículo
Integrado em módulos, que se utiliza de Metodologias Ativas de Aprendizagem
tais como a ABP (Aprendizagem Baseada em Problemas), a Problematização,
Simulações e outras, constitui-se aspectos de um programa educativo
específico, estruturado longitudinalmente, que visa desenvolver as capacidades
necessárias para o exercício adequado da Medicina.
O programa compreende o treinamento de habilidades clínicas,
realização de exame físico, de procedimentos médicos, de exames laboratoriais,
das técnicas de comunicação social, acesso aos meios contemporâneos de
informação científica, capacitação para a leitura crítica e realização de
procedimentos indispensáveis a boa formação médica geral sólida e reflexiva.
O objetivo do programa de ensino intitulado de “Habilidades Médicas”
é capacitar o futuro profissional para uma atuação eficiente e eficaz de promover
a saúde, prevenir e tratar as doenças e de reabilitar os incapacitados sob uma
visão holística, humanista e ética. No currículo do curso de Medicina da
Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes entende-se que a atitude
médica é a postura individual do médico no exercício de sua profissão, que
depende de sua formação ética, humanista e psicológica. A prática de um
treinamento no qual é dada grande ênfase a tais aspectos constitui-se elemento
facilitador de um adequado relacionamento médico-paciente.
As habilidades clínicas referem-se a experiências vividas na prática
médica para dominar as técnicas semiológicas, os procedimentos médicos e
exames laboratoriais necessários para uma atenção primária, secundária e,
terciária definidos no currículo.
A comunicação social refere-se ao domínio das técnicas
necessárias para entender e informar os pacientes, familiares e comunidade em
relação à atenção integral à saúde e para o exercício adequado em equipe
multiprofissional.
O treinamento para o acesso à informação médica e técnicas de
leitura crítica são instrumentos indispensáveis para o médico frente à
sobrecarga de informações e da transitoriedade de conhecimentos teóricos e
técnicos atuais.
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As habilidades cirúrgicas constituem-se no aprendizado prático que
envolve a realização de um conjunto de procedimentos relevantes e
indispensáveis à boa formação.

5.2 Princípios Didáticos

O desenvolvimento de habilidades é centrado no estudante, com
resgate de suas experiências anteriores, baseando-se em alguns princípios,
abaixo relacionados:

 Interação entre teoria e prática visando a potencialização e o
sinergismo na aquisição do conhecimento e das habilidades.

 Desenvolvimento gradual de complexidade das habilidades,
das situações práticas e de integração entre habilidades e conhecimentos para
a solução de problemas: a cada passo o estudante será treinado em situações
práticas cada vez mais complexas e somente deverá prosseguir após o perfeito
domínio do passo anterior. A qualquer momento o aluno que se sentir inseguro,
poderá retornar ao treinamento precedente.

 A avaliação seguirá os princípios e métodos estabelecidos pelo
Corpo Docente e será realizada pelo mesmo.

5.3 Operacionalização

 O modo de treinamento dar-se-á com a utilização de
modelos/bonecos, pacientes atores, vídeos, dramatizações de várias situações
para análise e discussão, treinamento interpares (entre os próprios alunos), e
discussões de casos clínicos.

 O programa de habilidades prevê horários específicos para o
desenvolvimento dessas atividades, em que instrutores estarão à disposição de
grupos de alunos pré-estabelecidos. Os estudantes ainda poderão agendar
horários no Laboratório de Habilidades para treinamentos, com monitores.

 Treinamento em habilidades de exame físico: para este
treinamento, os alunos deverão conhecer a anatomia básica dos respectivos
sistemas e aparelhos.
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 Consultoria: em casos de dificuldades, poderão ser contactados
consultores de habilidades, específicos por área.
O treinamento de habilidades é um programa educativo estruturado
longitudinalmente em Módulos de duração semestral, que visa desenvolver as
capacidades necessárias para o exercício adequado da medicina.

5.4 Programação do Laboratório de Habilidades Médicas

O laboratório de habilidades implica no envolvimento de um conjunto
de saberes e práticas cujo objeto de estudo abrange o ser humano na sua
dimensão psíquica, biológica e social, além da capacidade de acessar, ler e
compreender, de forma crítica, a informação médica atualizada. Para tanto, o
estudante de medicina deverá familiarizar-se com técnicas voltadas para o
desenvolvimento da comunicação ao realizar histórias clínicas e destrezas
manuais e sensitivas para uma boa execução do exame físico, conhecimento de
informática, inglês e epidemiologia básica e clínica.
O programa do Laboratório de Habilidades propõe o treinamento de
habilidades clínicas, realização de exame físico, de procedimentos médicos, de
exames laboratoriais, das técnicas de comunicação, acesso aos meios
contemporâneos de informação médica e capacitação para a leitura crítica de
textos médicos.
Neste laboratório, o estudante aprenderá a exercer uma prática
médica humanística através do convívio com seres providos de peculiaridades
ímpares que os qualificam não apenas como objetos de estudo, mas também
sujeitos dotados de direitos, deveres, alegrias, sofrimentos, frustrações,
ambições, ancestralidades e esperanças.
É neste contexto que o Laboratório de Habilidades Profissionais
objetiva instrumentalizar o estudante no exercício do diagnóstico clínico e dar
por encerrada a falsa questão que envolve o uso da tecnologia no intuito de
substituir o saber médico. Inserido no contexto interno da Aprendizagem
Baseada em Problemas, o Laboratório de Habilidades Médicas propicia ao aluno
de medicina o desenvolvimento de uma programação destinada ao treinamento
de técnicas para a obtenção de história e exame físico normal e alterado.
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As habilidades são classificadas em quatro categorias, com seus
respectivos objetivos:
1) Acesso à informação médica:
✓ Capacitar e treinar o estudante para a utilização dos recursos oferecidos
pela biblioteca ;pelos meios eletrônicos de transmissão de informação
visando desenvolver uma leitura crítica da informação científica.
✓ Compreender conhecimentos de epidemiologia básica e clínica e a crítica
da relevância dos estudos baseados na medicina baseada em evidências.

2) Semiologia
✓ Capacitar e treinar o aluno em técnicas de anamnese e de exame físico
geral e específico, visando a proficiência em obter:
a) História (busca de sintomas e suas definições).
✓ Desenvolver a integração entre as destrezas de comunicação
e clínica.
✓ Realizar técnicas de observação do exame clínico.
b) Exame Físico Geral
✓ Reconhecer as alterações no exame físico (ectoscopia) dos
sistemas anatômicos (manifestações clínicas das patologias),
utilizando as técnicas de inspeção estática e dinâmica,
palpação, percussão e ausculta.
c) Uso de estudantes e manequins (pacientes atores)
✓ Os pacientes podem ser estudantes de anos mais avançados
do curso médico ou alunos do curso de comunicação e
jornalismo ou alunos de cursos de teatro que simularão
comportamentos específicos de portadores de patologias.
Podem ser utilizados também pacientes reais, portadores de
patologias que tenham expressão física significativa: aumento
de vísceras, patologias pulmonares, sopros cardíacos e
alterações cutâneas.
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d) Correlação morfofuncional
✓ Integrar os conhecimentos de fisiopatologia e patologia aos
sintomas e sinais observados durante o exame clínico.
✓ Integrar os conhecimentos de anatomia e fisiologia aos
achados do exame físico normal e alterado.
e) Experiência em sistema de transporte
✓ Desenvolver habilidades em técnicas de imobilização e
monitorização dos sinais vitais durante o transporte até o
hospital e em transporte intra-hospitalar.
✓ Na estruturação do sistema de saúde atual, tanto na prática
médica pública, quanto na privada, é fundamental que o
profissional tenha conhecimento teórico e prático nesta área.
✓ Aferição dos sinais vitais e seus instrumentos
✓ Discutir

e

praticar

a

aferição

dos

sinais

vitais,

correlacionando-os com o quadro fisiológico global do
paciente. Durante toda a prática médica, o profissional
necessitará da correta medição e interpretação fisiológica
dos sinais vitais.

3) Procedimentos Médicos
O programa prevê a capacitação e treinamento de habilidades de
complexidade crescente dos seguintes procedimentos em manequins-bonecos,
entre os estudantes, em pacientes atores e em atividades com o uso de
simuladores e computadores: punções - venosas, arteriais e lombares;
cateterização vesical e sondagem gástrica; drenagem pleural; realização de
curativos e suturas; acompanhamento pré- Barretos da gestante;trabalho de
parto;reanimação

do

recém-nascido;

imobilizações

e

transporte

de

politraumatizados; biossegurança; habilidades básicas cirúrgicas (fios, nós,
suturas, drenos, sondas); Basic Life Support (BLS), Advanced Trauma Life
Support (ATLS), Advanced Life Support (ACLS), PediatricAdvanced Life Support
(PALS);

exercícios

de

medicina

baseada

em

evidências

e

Decisão
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Clínica;exames complementares: glicemia, urina, fezes, gasometria, líquor;
radiologia, Ultrassom, CI, Ressonância.

4) Habilidades de Comunicação

✓ Favorecer o relacionamento médico-paciente, através de eficiente
abordagem e anamnese adequada.
✓ Entender, informar e educar os pacientes, seus familiares e
comunidades, em relação à promoção de saúde, prevenção,
tratamento

e

reabilitação

das

doenças,

usando

técnicas

adequadas de comunicação.
✓ Reconhecer as reações de pacientes e familiares frente à doença
e reconhecer as suas próprias emoções frente ao paciente.
✓ Compreender a capacidade de trabalho e interação com equipes
multidisciplinares e intersetoriais de profissionais de saúde:
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e
nutricionistas.
Prevê a participação de psiquiatras, sociólogos, psicólogos e
assistentes sociais para o integral desenvolvimento destas
habilidades.

Algumas situações especiais devem ser melhor enfatizadas e
treinadas por meio de diversas metodologias (rollplaying games ,por exemplo)
e práticas vivenciais para que o estudante saiba como lidar frente a elas:
situações de violência; terapia paliativa e terminal; comunicação de más notícias;
maltrato familiar; tendências suicidas; destrezas que assegurem dignidade e
direitos do paciente; manejo de pacientes de alto risco; pacientes agressivos;
ética do cotidiano; relações da equipe da saúde e educação de pacientes
Estão previstas avaliações periódicas de múltiplas habilidades,
visando o acompanhamento dos conhecimentos teóricos e práticos dos
estudantes.
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5.4.1 Estações Práticas de Habilidades

Nas Estações Práticas o estudante aprenderá a denominação e o
adequado manuseio dos diversos materiais utilizados nos principais campos da
medicina e terá a oportunidade de treinar de maneira simulada, por meio da
utilização de manequins, os procedimentos mais comumente utilizados na rotina
médica.
As estações práticas do Laboratório de Habilidades serão compostas
de bancadas/mesas, que estarão permanentemente montadas com os seus
respectivos materiais e manequins, onde o próprio estudante poderá fazer o
auto-estudo seguindo um roteiro dirigido pré-estabelecido ou acompanhado de
professor/tutor de áreas específicas da medicina para ênfase em determinados
procedimentos.
Estão previstas 12 estações de diferentes práticas médicas:

1- Medidas Auxiliares do Tratamento

Nesta estação prática, os estudantes terão a oportunidade de discutir
e realizar uma série de procedimentos que eles mesmos farão na prática médica
diária ou, pelo menos, deverão saber orientar a sua execução.
Os materiais a serem utilizados serão os seguintes: manequim para
punções arteriais; manequinm para cateterização vesical masculina;manequinm
paracateterização vesical feminina; manequim para sondagem gástrica; preparo
para a infusões de soros e medicamentos; ampolas ; diferentes tipos de soros
para infusão endovenosa; agulhas de diferentes tamanhos; seringas de
diferentes tamanhos; equipos de soro; gazes e compressas; esparadrapo.

2- Noções de Assepsia/Antissepsia e Biossegurança

Nesta estação prática, os estudantes terão noções teóricas e práticas
de biossegurança e a oportunidade de aprenderem a utilizar métodos de
proteção individual e às técnicas adequadas de paramentação e utilização do
material cirúrgico.
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Os materiais a serem utilizados são os seguintes: paramentação para
procedimentos que necessitem anti-sepsia (gorro, máscara, óculos, luvas e
aventais cirúrgicos); cuidados com materiais pérfuro-contusos; técnica para
realização de curativos e suturas einstrumentais cirúrgicos.

3- Equipamentos de Semiologia e Aferição dos Sinais Vitais

Nesta estação prática, os estudantes terão a possibilidade de discutir
o funcionamento e a utilização prática dos vários instrumentos de aferição de
sinais vitais e outros equipamentos utilizados na semiologia médica.
Os

materiais

a

serem

utilizados

são

os

seguintes:

estetoscópio;

esfigmomanômetro (aneróide e de coluna de mercúrio); termômetro axilar e de
membrana

timpânica;

otoscópio;

oftalmoscópio;

martelo

para

exame

neurológico; lanterna; simulador de ausculta pulmonar e cardíaca e tronco para
ausculta.

4- Estação de Vias Aéreas e Ventilação

Nesta estação prática, os estudantes terão a oportunidade de
conhecer os materiais, discutir e treinar todos os procedimentos que podem ser
utilizados na abordagem das vias aéreas e ventilação dos pacientes.
Os materiais a serem utilizados são: manequim para simulação de
procedimentos

em

pacientes

adultos

;manequim

para

simulação

de

procedimentos em pacientes pediátricos ; laringoscópios de diferentes tamanhos
e lâminas; cânulas oro e nasofaríngea de diversos tamanhos; abaixadores de
língua; materiais para aspiração de vias aéreas: rígidos e flexíveis; cânulas
traqueais de diversos tamanhos; fios-guias para cânulas; material para fixação
das

cânulas;

material

paracricotireoidostomia

percutânea;

cânulas

de

traqueostomia; AMBUS de vários tamanhos e modelos (simples e com
reservatório); válvulas para controle da pressão intra-traqueal; válvulas de
pressão positiva no final da expiração (PEEP); máscaras para ventilação bocamáscara; cateteres de oxigênio simples e “bigode”; máscaras de Venturi de
diversas frações inspiradas de oxigênio; ventilador manual pediátrico (“picapau”) ; máscaras de oxigênio com e sem reservatório; máscara laríngea;
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combitube; medidor de pressão de balonete traqueal (“cuff”); capnógrafo
colorimétrico e oxímetro de pulso portátil.

5- Estação de Acesso Vascular Periférico e Central

Nesta estação prática, os estudantes terão a oportunidade de discutir
a realização, treinar as diferentes vias de acesso vascular possíveis e conhecer
todos os materiais disponíveis para acesso vascular.
Os materiais necessários são os seguintes: manequim para punções
venosas ; manequim para acesso vascular central ; manequim para infusão intraóssea; abocaths de diferentes calibres; “buterflys” de diferentes calibres;
cateteres para punção venosa central de diferentes tamanhos; agulhas para
punção intra-óssea e vestimento pneumática anti-choque (PASG).

6- Estação Prática de Imobilização

Nesta estação prática, os estudantes terão a possibilidade de
conhecer, discutir as indicações e contra-indicações e treinar a realização de
todos os procedimentos de imobilização adequada do paciente traumatizado.
Os materiais a serem utilizados são os seguintes: prancha longa;
KED; colares cervicais de diversos tamanhos; imobilizadores de cabeça; talas
para membros de diferentes materiais; maca à vácuo para transporte ;
vestimenta pneumática anti-choque ; cadeira de bebê; lençóis; cobertores e kit
de simulação de feridas.
7- Estação Prática de Reanimação Cardiorrespiratória
Nesta estação prática, os estudantes terão a oportunidade de discutir
os aspectos teóricos das diferentes situações de parada cardiorrespiratória e
realizar todos os procedimentos necessários para a reanimação do paciente.
Os materiais necessários são os seguintes: manequim de reanimação
desfibrilador com monitor e pás; caixa de medicamentos para atendimento à
parada cardíaca; simulador de arritmias – cardiopump; outros materiais (AMBU,
máscara de ventilação).
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8- Interpretação de Exames Laboratoriais

Nesta estação prática, os estudantes conhecerão os diferentes
métodos de dosagem bioquímica das diversas substâncias, bem como as
variações de seus valores e a interpretação dos resultados. Poderá conhecer os
diversos métodos de cultura microbiológica e de sorologias.
Os materiais necessários são os seguintes: exames bioquímicos
séricos: gasometria; dosagem de eletrólitos; amilase; exames de função
hepática; exames hematológicos; leucograma; teste de coagulação; exames
microbiológicos; exames sorológicos ; hepatites; AIDS e Outras.

9- Interpretação de Exames Radiológicos

Nesta estação prática, os estudantes poderão discutir várias grafias
de exames radiológicos simples, contrastados, tomografias, ultra-som,
ressonância magnética e a sua interpretação. Poderão ter acesso aos vários
sites na Internet que disponibilizam atlas de lesões radiológicas e as suas
correlações anátomo-clínicas.
Os materiais necessários são os seguintes: negatoscópio de 4 corpos;
1 computador com CD/DVD e acesso à Internet; 1 televisão de 20 polegadas; 1
vídeo-cassete e 1 aparelho de DVD.

10- Estação de Exame Ginecológico
Nesta estação prática, os estudantes terão a possibilidade de discutir
os vários aspectos da consulta ginecológica e as técnicas que podem ser
utilizadas no exame físico, bem como as principais lesões que podem ser
encontradas.
Os materiais necessários são os seguintes: simulador ginecológico e
simulador de exame das mamas.
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11- Estação de Exame Obstétrico e Parto

Nesta estação prática, os estudantes terão a oportunidade de discutir
os aspectos teóricos e práticos da gestação e seus estágios, além das possíveis
técnicas a serem utilizadas no momento do parto.
Os materiais necessários são os seguintes: simulador de exame
cervicale simulador de situações de parto); estetoscópio de Pinard e kit para
monitorização fetal.

12- Estação de Procedimentos Cirúrgicos e Anestesia

Nesta estação prática, os estudantes poderão discutir as técnicas
para a realização de vários procedimentos que podem ser utilizados nas
emergências médicas, bem como as técnicas de anestesia espinhal e o exame
prostático normal e patológico.
Os materiais necessários são os seguintes: lavado peritoneal,
drenagem pleural, cricotireoidostomia, traqueostomia; manequim para anestesia
espinhal e manequim para simulação de exame prostático

5.5 Habilidades Médicas
5.5.1 Habilidades Médicas – 1ª Etapa

A anamnese representa parte fundamental da semiologia Médica.
Nesta primeira etapa os estudantes serão treinados nas formas mais eficientes
de retirada da história clínica em diferentes situações. Deverão compreender o
valor de uma relação médico-paciente adequada e a importância de se entender,
informar e educar os pacientes, seus familiares e comunidades, em relação à
promoção de saúde, prevenção, tratamento e reabilitação das doenças, através
do uso de técnicas adequadas de comunicação.
Terão situações que visem o reconhecimento das reações de
pacientes e familiares frente à doença e das suas próprias emoções frente ao
paciente serão temas de estudo, bem como a compreensão da capacidade de
trabalho e interação com equipes multidisciplinares e intersetoriais de
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profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem,
fisioterapeutas e nutricionistas.
O estudante construirá a anamnese gradualmente em etapas, e que
terão por bases casos clínicos e simulação de situações comuns na prática
médica diária. Os alunos serão divididos em grupos de quatro e farão a
confecção da anamnese, e posterior representação da mesma. A discussão dos
aspectos pertinentes será então realizada em sala.

Síntese das Atividades Desenvolvidas no Semestre

1- Relação médico-paciente

Diferentes situações clínicas que retratam os diversos aspectos que
norteiam esta interação serão estudadas e praticadas ao longo deste semestre.
O aluno será colocado frente a frente com situações que simularão a sua prática
médica diária, tais como: situações de violência; terapia paliativa e terminal;
comunicação de más notícias; maus-tratos familiares; tendências suicidas;
destrezas que assegurem dignidade e direitos do paciente; manejo de pacientes
de alto risco; macientes agressivos; ética do cotidiano; relações da equipe de
saúde; educação de pacientes.

2- Elementos da anamnese:

a) Identificação do paciente: possui múltiplos aspectos envolvidos
desde o de iniciar o relacionamento com o paciente através da apresentação e
identificação do mesmo como ser individual, até fatores epidemiológicos,
periciais e sanitários envolvidos e capacidade de criação de bancos de dados.
Os itens a serem pesquisados são: nome; idade; sexo; etnia; estado civil;
profissão; ocupação/ local de trabalho; naturalidade; procedência; endereço;
religião e outros dados (procedência e filiação);
b) Queixa principal e duração: registrar a principal queixa que levou o
paciente a procurar o serviço médico. Deve ser objetiva e repetir, quando
possível, as expressões do cliente;
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c) História da doença atual: é a parte principal da anamnese e
costuma ser a chave-mestra para chegar ao diagnóstico;
d) Interrogatório Sistemático dos diversos aparelhos (ISDA): nesta
etapa o aluno compreenderá a importância da realização de um interrogatório
completo dos diversos aparelhos e sistemas e que deverá ser realizada de uma
forma sistematizada em todas as anamneses posteriores. Serão discutidos
aspectos relevantes de cada sinal/sintoma a ser pesquisado;
d) Antecedentes pessoais: antecedentes fisiológicos e patológicos;
e) Antecedentes familiares: estado de saúde dos pais e irmãos e se
falecidos indagar a causa da morte e a idade que ocorreu;
f) Hábitos e costumes, condições socioeconômicas e culturais e
condições ambientais.
A construção da anamnese é um processo laborioso e que requer do
aluno a prática contínua na retirada e redação da mesma. Serão estimuladas
atividades extra-classe de construção de anamneses e posterior discussão em
sala e/ou portfólio com o objetivo de integrar o aluno neste primordial processo
e conscientizá-lo da importância do mesmo.

COMPETÊNCIAS:
O estudante deverá estar capacitado para:
✓ realizar uma identificação completa.
✓ compreender todos os aspectos (epidemiológicos, sanitários, clínicos)
envolvidos em cada um dos itens da identificação.
✓ identificar e descrever de forma adequada a queixa principal.
✓ abordar o indivíduo adequadamente de forma a retirar da sua história
clínica os aspectos mais importantes da mesma.
✓ Construir a História da Moléstia Atual de forma objetiva, completa
caracterizando todo sinal ou sintoma ou situação trazida pelo indivíduo
e que seja importante para a elucidação diagnóstica e tratamento do
mesmo e obedecendo uma ordem cronológica.
✓ construir de forma sistematizada o Interrogatório Sistemático dos
diversos aparelhos, obedecendo o sentido crânio-caudal.
✓ caracterizar cada sinal/ sintoma pertinente a cada sistema do ISDA.
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✓ compreender todos os aspectos associados aos antecedentes
pessoais: fisiológicos e patológicos e a sua importância para o estado
atual do indivíduo.
✓ compreender a importância da hereditariedade para determinados
processos patológicos. Construir heredograma adequado.
✓ caracterizar e pesquisar de forma adequada hábitos, costumes,
condições sociais; econômicas e ambientais. Entender a importância
das mesmas no início, desenvolvimento, manutenção e desfecho de
importantes situações clínicas encontradas na prática médica diária.

EXAME FÍSICO GERAL:
Nesta etapa os estudantes serão introduzidos a alguns dos aspectos
básicos que compõem o exame físico do indivíduo e que o ajudarão no seu
desempenho nas atividades do IESC. Serão abordados:
a) EXAME FÍSICO GERAL: exame externo do paciente, incluindo suas
condições gerais como estado geral, estado mental, tipo morfológico,
expressão facial.
Aspectos peculiares do exame clínico geral em relação à:
1. Impressão geral:
1.1 Dados vitais: pressão arterial, freqüência cardíaca e respiratória,
temperatura.
1.2 Medidas antropométricas: peso, altura, circunferência abdominal,
relação cintura-quadril.
1.3 Fácies.
O estudante estará apto ao final desta etapa em classificar o estado
geral do indivíduo (bom, regular e ruim); estado nutricional; estado de hidratação;
presença ou não de cianose; icterícia; coloração de mucosas. Os alunos deverão
reconhecer os diferentes tipos de fácies descritos na literatura.

CONTROLE DE SINAIS VITAIS:
✓ Aferição de pressão arterial segundo a normatização da Sociedade
Brasileira de cardiologia.
✓ Mensuração da temperatura corporal
✓ Mensuração da freqüência cardíaca
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✓ Mensuração e caracterização de pulso periférico.
✓ Mensuração de freqüência respiratória
O estudante deverá ao fim do semestre estar capacitado a realizar
estas medidas de forma adequada, bem como conhecer todos os mecanismos
fisiológicos implicados nas mesmas, além da importância de se efetuar de um
modo adequado cada uma delas. Os alunos serão introduzidos à prática de
mensuração de glicemia capilar. Serão discutidos os aspectos positivos,
momentos de aplicação desta medida e as limitações inerentes ao método.
Também serão estudadas as técnicas adequadas de lavagem de mãos,
enfatizando-se o porquê de se efetuá-las de uma forma completa.
Os estudantes terão o aprendizado dessas medidas reforçado no
IESC, quando irão aplicá-las nas campanhas realizadas nas comunidades, bem
como no acompanhamento continuo desses indivíduos nas unidades básicas de
saúde.

COMPETÊNCIAS:
O estudante deverá estar capacitado para:
✓ caracterizar de forma adequada o estado geral de um indivíduo.
✓ avaliar o seu estado de consciência.
✓ avaliar o biotipo.
✓ identificar e associar os principais tipos de fácies encontrados na
prática medica e os principais processos patológicos responsáveis.
✓ realizar de forma adequada e compreender os mecanismos
fisiológicos que regem a mensuração da pressão arterial.
✓ realizar de forma adequada e compreender os mecanismos
fisiológicos que regem a mensuração da freqüência cardíaca.
✓ realizar de forma adequada e compreender os mecanismos
fisiológicos que regem a verificação do pulso arterial.
✓ realizar de forma adequada e compreender os mecanismos
fisiológicos que regem a mensuração temperatura corporal.
✓ realizar de forma adequada e compreender os mecanismos
fisiológicos que regem a mensuração da freqüência respiratória.
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5.5.2 Habilidades Médicas - 2ª Etapa

O estudante deverá está capacitado para:
Os estudantes vivenciarão situações que compõem o exame físico
segmentar dos indivíduos e revisarão os aspectos do exame físico geral
estudado no semestre anterior. As etapas que constituem o exame físico de cada
segmento: inspeção estática e dinâmica; percussão; palpação e ausculta serão
realizadas e treinadas no sentido crânio-caudal.

Exame físico geral:
Serão revisadas as técnicas de mensuração dos dados vitais
estudados na etapa anterior com o objetivo de resgatar e reforçar conhecimentos
prévios. Assim serão abordadas as técnicas de mensuração adequada de
pressão arterial; freqüência cardíaca (discussão do que é considerado como
normal e alterado); frequência respiratória (reconhecimento dos tipos
respiratórios); temperatura axilar.
Iniciar-se-á o estudo e a prática do exame segmentar no sentido crânio-caudal e
com enfoque nas diferentes etapas que o compõe. Assim será praticado:
1. Exame de pele e tecido subcutâneo: Serão abordados os diferentes
aspectos do exame do nosso tecido de revestimento. A caracterização de
pele íntegra ou não e os diferentes aspectos que caracterizam as lesões
dermatológicas básicas, como: pápulas, mácula, bolhas, vesículas,
nódulos, massas, etc. Na avaliação do tecido subcutâneo se abordará a
técnica correta do exame de linfonodos e a usa adequada caracterização.
2. Exame da cabeça: crânio e face. Nesta etapa o aluno estudará: formato;
simetria e diferentes tipos de crânio. Palpação e percussão: possíveis
achados normais e patológicos. Face: estudo de olhos; nariz ; boca e
orelhas.
3. Exame do pescoço: forma; simetria. Inspeção para presença de massas;
cicatrizes; desvios; aumento de tireóide (bócio). Palpação: carótidas;
tireóide; cadeia ganglionar; traquéia, esternocleidomastoídeo e trapézio.
Ausculta de carótidas .
4. Exame de pulsos arteriais: estudo do pulso arterial: freqüência; amplitude;
simetria; ritmo e intensidade. Reconhecimento dos diferentes tipos de
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pulso arterial e suas correlações clínicas. Será enfatizada a palpação dos
seguintes pulsos: temporal; carotídeo; axilar; braquial; radial; ulnar;
aórtico; femural; poplíteo; tibial posterior e pedioso.
5. Exame de abdômen; no exame deste segmento corporal o aluno deverá
sair apto a reconhecer quanto à inspeção: abdomen plano; globoso;
batráquio, escavado. Diferentes tipos de cicatriz umbilical (normotrusa;
intrusa e protrusa); presença e diferentes tipos de circulação colateral;
estrias; cicatrizes. O aluno deverá saber a localização dos diferentes
achados nas diferentes regiões abdominais (pontos de referência), bem
como a sua correlação topográfica-anatômica. Será praticada a ausculta
abdominal e discutido os diferentes tipos de ruído e a sua correlação
clínica. Posteriormente será realizada o estudo da percussão abdominal,
com ênfase no reconhecimento e diferenciação dos sons e na técnica
correta de realização do ato de percurtir. Os alunos deverão ao fim do
semestre estar aptos a realizar a hepatimetria; percussão de baço e
abdômen como um todo. Por fim, o aluno será introduzido as diferentes
técnicas de palpação superficial e profunda e debaterá os diferentes
achados possíveis na prática médica.

COMPETÊNCIAS:
O estudante deverá estar capacitado para:
✓ caracterizar de forma adequada as lesões dermatológicas básicas e
fazer associações diagnósticas com algumas das entidades clínicas
mais comuns na nossa população.
✓ realizar o exame de palpação adequado das diferentes cadeias
ganglionares e caracterizar os diferentes aspectos de um gânglio
palpável, sabendo reconhecer possíveis aspectos patológicos.
✓ realizar o exame físico de cabeça (crânio e face), sabendo reconhecer
os diferentes e possíveis achados de formatos; fácies.
✓ realizar o exame físico: inspeção; palpação e percussão de nariz e
seios paranasais; boca e orelhas. Identificar e associar os principais
achados com processos patológicos responsáveis.
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✓ realizar de forma adequada o exame físico de pescoço envolvendo:
traquéia; exame da tireóide (palpação; ausculta); palpação de
esternocleidomastoídeo e trapézio e ausculta de carótidas..
✓ realizar de forma adequada e compreender os mecanismos
fisiológicos que regem a avaliação adequada do pulso arterial.
Caracterizar freqüência; amplitude; intensidade; ritmo e simetria.
Identificar e correlacionar os principais achados patológicos.
✓ realizar de forma adequada e compreender a relação anatômicatopográfica do exame de abdômen.
✓ reconhecer os diferentes tipos de abdômen.
✓ realizar de forma adequada a percussão abdominal e determinação de
hepatimetria..
Ainda nesta etapa serão estudados os temas de biossegurança
(técnicas de escovação e paramentação); injeções e técnicas de aplicação
subcutânea e intramuscular e avaliação de acidentes pérfuro-cortantes. O aluno
deverá ao fim do semestre estar apto a realizar um curativo adequado em
ferimento pérfuro-cortante, obedecendo todas as normas de assepsia e
antissepsia necessárias para a prática de um ato dentro de uma normatização
adequada de boa prática de saúde.

COMPETÊNCIAS:
O estudante deverá estar capacitado para:
✓ reconhecer a importância de uma escovação e paramentação
adequada nos diferentes procedimentos médicos.
✓ realizar escovação das mãos de forma adequada.
✓ realizar a paramentação de forma adequada.
✓ realizar a avaliação e o curativo de um ferimento pérfuro-cortante de
forma adequada obedecendo as regras da assepsia/antissepsia.
✓ realizar de forma adequada todo o procedimento envolvido na técnica
de injeção e aplicação subcutânea e intramuscular, bem como as suas
indicações.
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5.5.3 Habilidades Médicas – 3ª Etapa

NASCIMENTO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO

A

semiologia

pediátrica

compreende

vários

momentos,

procedimentos e apresenta características peculiares que a distinguem da
semiologia de adultos. Um outro aspecto a ser considerado é o fato de que a
criança, por estar em processo de crescimento e desenvolvimento, vivencia a
consulta de maneiras diferentes nas diversas faixas etárias. E a interpretação
dos achados ao exame clínico varia com a idade.
O comportamento da criança, de acordo com o seu desenvolvimento,
determina formas diferentes de interação com o médico que vão orientar
sistemáticas e modos diferentes de proceder ao exame clínico.
O aluno construirá em etapas, anamneses, baseadas em situações
comuns da prática pediátrica e que serão apresentadas na forma de casos
clínicos ou simulação de situações.
Ao final do módulo o estudante estará apto a construir uma anamnese
pediátrica completa; a realizar o exame físico pediátrico e produzir, no decorrer
do módulo, um relatório descritivo das atividades práticas.
Assim os estudantes deverão desenvolver suas habilidades
para:
A- ANAMNESE I, II, III:
ANAMNESE I
✓ Introdução à anamnese pediátrica.
✓ Aspectos peculiares da anamnese pediátrica em relação à:
A) Identificação do paciente.
B) Filiação e responsabilidade.
C) Procedência.
D) Características do informante (identificação, vínculo com a criança e
qualidade das informações fornecidas).
E) Queixa e duração.
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ANAMNESE II
✓ Aspectos peculiares da anamnese pediátrica em relação à:
F) História da moléstia atual: elaboração da história clínica.
G) Interrogatório sobre os diversos aparelhos:
1. Geral, pele e anexos, olhos, vias aéreas superiores, vias aéreas
inferiores, cardiovascular, digestório, genitourinário, membros
superiores, membros inferiores, coluna, outros, hábito intestinal e
padrão miccional.
H) Antecedentes maternos: antecedentes obstétricos:
2. pré-natal e número de consultas, duração da gestação, número de
gestações e partos, medicamentos utilizados na gravidez, tipo de
parto e intercorrências.

ANAMNESE III
✓ Aspectos peculiares da anamnese pediátrica em relação à:
I) Antecedentes pessoais:
1. Período neonatal: Peso de nascimento, estatura, perímetro
cefálico, perímetro torácico, Apgar, resultado do exame de triagem
neonatal, intercorrências neonatais, dias que permaneceu no
berçário, queda do coto umbilical, medicamentos utilizados.
2. Desenvolvimento neuropsicomotor:
Firmou a cabeça, sentou, primeiros passos, primeiras palavras,
controle esfincteriano anal, controle vesical, início escolar.
Situação do DNPM atual.
1. Imunizações: vacinas e número de doses.
2. Doenças anteriores, acidentes, transfusões de hemoderivados.
3. Alimentação pregressa e atual. Idade do desmame.
4. Rotina de vida (descrever as atividades da criança).

J) Antecedentes familiares (Doenças hematológicas, infecto-contagiosas
e parasitárias, auto-imunes, doenças mentais, convulsões, diabetes, alergia,
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tuberculose, doença nutricional, consangüinidade, transfusão, hipertensão
arterial, outros.MÃE: condições de saúde, idade, estatura e menarca.PAI:
condições de saúde, idade, estatura e puberdade.Irmãos vivos: condições de
saúde e idade.Irmãos mortos: causas.)
K) Condições sociais e ambientais:
Ocupação dos pais, escolaridade dos pais, renda familiar, saneamento
básico, presença de animais em casa, fatores alergênicos (fumo, ventilação e
pó).
L) Impressão sobre o informante.

ANTROPOMETRIA
✓ Discutir as medidas antropométricas realizadas na criança, e sua utilidade
na prática médica.
✓ Peso, comprimento/estatura, perímetro cefálico, perímetro torácico,
perímetro abdominal, índice de massa corpórea, circunferência do braço,
velocidade de crescimento, estatura final.
✓ Discutir a importância da utilização dos gráficos de desenvolvimento
pôndero–estatural.
✓ Realizar atividade prática de antropometria em manequins infantis.

EXAME FÍSICO
1- EXAME FÍSICO GERAL:
Aspectos peculiares do exame clínico geral em relação à:
A) A recepção da criança
B) Inspeção
C) Antropometria (revisão)
D) Aferição da temperatura, pressão arterial, freqüência cardíaca e
freqüência respiratória.
E) Impressão geral:pele e anexos; mucosas; gânglios; tecido celular
subcutâneo; musculatura.
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2-EXAME FÍSICO ESPECIAL:

F) Exame da cabeça, crânio, face, olhos, orelhas, otoscopia, nariz, lábios,
gengivas, dentes, língua, palato, orofaringe, pescoço, pele.
G) Exame do tórax, aparelho respiratório e cardiovascular.
1. Face anterior do tórax:
Inspeção (geral e mamas), palpação, ausculta, percussão.
2. Face posterior do tórax
Inspeção, palpação, ausculta, percussão.
I) Exame do abdome
Geral, fígado, baço, lojas renais, umbigo.
J) Osteoarticular e coluna.
K) Exame da pelve:
Genitália, ânus e desenvolvimento pubertário (classificação de
Tanner).
AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR
✓ Exame neurológico da criança em diferentes idades.
✓ Estudo do DNPM com enfoque nos marcos do desenvolvimento
através da prática em manequins infantis dos diversos reflexos com
ênfase nas faixas etárias de aparecimento e desaparecimento dos
mesmos. Serão discutidos os aspectos do desenvolvimento
neurológico em ralação à motricidade; marcha; cognição.

ANAMNESE DO ADOLESCENTE

A adolescência é a fase de transição entre a infância e a idade adulta
caracterizada por grandes transformações em nível somático, psíquico e social,
cujos limites etários, segundo a Organização Mundial de Saúde, abrangem o
período de 10 a 19 anos de idade.
É necessário considerar o adolescente como ser integral, biopsicossocial,
indivisível, em transformação e um adulto em potencial; ele possui
características próprias, diferentes da criança e do adulto e apresenta grande
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vulnerabilidade, o que torna necessária uma atenção especial e estruturada para
esse momento do ciclo vital. É preciso ressaltar as peculiaridades de sua
consulta e os aspectos específicos de sua semiologia.
✓ Aspectos peculiares da anamnese do adolescente.
1-Modelos de atendimento de primeira consulta.
2-Estratégias de abordagem do cliente adolescente.
3-Anamnese:
A) Identificação do paciente.
B) Queixa e duração.
C) História da moléstia atual.
D) Interrogatório sobre os diversos aparelhos
E) Antecedentes pessoais
F) Antecedentes familiares
G) Condições ambientais
H) Condições habituais de vida: alimentares, sono e repouso,
atividade física, escola, trabalho.
I) Vida social: família, amizades e vinculação a grupos, namoro e
outras formas de relacionamento, vivência de risco.
✓ Aspectos peculiares do exame físico do adolescente.
Exame físico geral.
Exame físico especial
Maturação sexual

COMPETÊNCIAS:

O estudante deverá estar capacitado para:
✓ realizar uma anamnese pediátrica nos seus diversos aspectos.
✓ realizar as diversas medidas antropométicas (Perímetro cefálico;
torácico;

abdominal;

peso;

comprimento;

relação

segmento

superior:inferior).
✓ Compreender adequadamente; aplicar e interpretar as curvas de
crescimento da OMS.
✓ Compreender e realizar o exame neurológico, com enfoque no
desenvolvimento neuropsicomotor da criança.
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✓ Reconhecer os aspectos particulares do exame físico do recémnascido, da criança, do adulto e do idoso em relação ao exame físico
geral e segmentar com enfoque no segmento cefálico: crânio
(fontanelas; formato; bossa serossanguínea X cefalohematoma;
implantação

de

cabelos;

craniotabes);

e

pescoço

(cadeias

ganglionares; cistos; tireóide; carótidas).
✓ Reconhecer as particularidades da anamnese do adolescentee que a
diferenciam da anamnese pediátrica.

PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO

Neste módulo os estudantes aprenderão a prática do exame
neurológico, cujo enfoque principal será a semiologia das funções sensoriais
como visão, audição, gustação, olfação e tato epicrítico. Para tal, será efetuada
o estudo do exame segmentar de olhos com enfoque na avaliação da acuidade
visual; boca; nariz e seios paranasais e orelhas bem como a abordagem
neurosemiológica dos 12 pares de nervos cranianos e o exame da sensibilidade,
além dos reflexos superficiais e profundos.
A avaliação do aparelho cardiovascular será realizada através do
estudo semiotécnico com ênfase na ausculta cardíaca e reconhecimento dos
achados auscultatórios normais e patológicos.
O estudo da circulação periférica nos seus diversos territórios e a
realização das manobras para determinação do estado do fluxo sanguíneo
arterial e venoso serão praticadas no laboratório de habilidades médicas.
O aluno deverá está capacitado para:
✓ realizar a avaliação das funções sensoriais e sensitivas através do exame
neurológico e da acuidade visual;
✓ reconhecer, entender e saber o significado fisiológico das bulhas
cardíacas e os seus desdobramentos, galopes e sopros;
✓ reconhecer os achados das diferentes patologias valvares, bem como da
síndrome de insuficiência cardíaca congestiva;
O aluno receberá um roteiro do exame neurológico referentes a estas
avaliações.
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A semiologia do sistema vascular arterial e venoso, através do exame
dos pulsos e da realização das manobras de fluxo com o entendimento dos
achados normais e patológicos serão aprendidos pelo aluno.

TÓPICOS DO EXAME NEUROLÓGICO:
✓ Avaliação semiológica da sensibilidade especial (visão/acuidade visual,
gustação, olfação) e geral: sensibilidade superficial- tato protopático, dor,
temperatura e pressão e sensibilidade profunda: tato epicrítico
propriocepção consciente, vibração, estereognosia e artroestesia).

TÓPICOS DO EXAME CARDIOVASCULAR/RESPIRATÓRIO:
✓ Exame cardiológico: serão estudados e discutidos:
✓ Inspeção do aparelho cardiovascular: avaliação do ictus cordis; presença
de impulsões; estase de jugulares.
✓ Palpação: ictus cordis (localização; intensidade; abrangência); frêmitos;
bulhas; refluxo hepatojugular.
✓ Ausculta cardíaca: normal com o reconhecimento das bulhas cardíacas
(B1 e B2); sopros cardíacos das diversas patologias valvares: estenose e
insuficiência mitral; estenose e insuficiência aórtica; estenose pulmonar e
insuficiência tricúspide; ritmos de galope (B3; B4 e soma) e
desdobramentos de bulhas.
✓ Os alunos realizarão o exame físico vascular com a palpação dos pulsos
arteriais nos diversos segmentos: temporal, carotídeo, axilar, cubital,
braquial, aórtico, femoral, poplíteo, tibial posterior e pedioso. Efetuarão as
manobras de fluxo arterial de membros superiores e inferiores, bem como
o exame do fluxo venoso de membros inferiores. Saberão reconhecer
achados compatíveis com trombose venosa profunda; insuficiência
venosa periférica; insuficiência arterial periférica.
✓ Exame respiratório:
✓ Serão estudados e aplicados em exame prático com estudo em
manequins e em alunos modelos os diferentes aspectos da semiologia
respiratória. Os alunos terão conhecimento para distinguir entre os
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diversos tipos de dispnéia e padrões respiratórios. Terão a capacidade de
diferenciar, quando possível, entre uma dispnéia de origem cardíaca e
respiratória. O exame físico envolverá:
✓ Inspeção: formato de tórax; uso de musculatura acessória.
✓ Palpação: expansibilidade; frêmito tóraco-vocal.
✓ Percussão: som claro pulmonar X macicez.
✓ Ausculta: murmúrio bronquial; brônquiovesicular e vesicular e ruídos
adventícios mais comuns.
Ao fim desta etapa estará apto a caracterizar os principais achados
ao exame físico das grandes síndromes pleuro-pilmonares.

COMPETÊNCIAS:
O estudante deverá estar capacitado para:
✓ Realizar adequadamente o exame físico (inspeção; palpação; percussão)
de olhos; boca; nariz e seios paranasais e orelhas.
✓ Realizar o exame de acuidade visual (snellen) e sei interpretar os
achados.
✓ Realizar o exame de fundo de olho.
✓ Realizar adequadamente o exame de nariz e seios paranasais
(nasoscopia direta); orelhas, incluindo a otoscopia e boca, sabendo
reconhecer os achados das principais patologias.
✓ Realizar adequadamente e interpreto os achados do exame dos 12 pares
cranianos.
✓ Reconhecer e interpretar adequadamente os achados das principais
patologias valvares e síndromes cardíacas.
✓ Realizar e interpretar adequadamente o exame físico vascular periférico
venosos e arterial, sabendo distinguir entre as patologias que acometem
distintamente esses diferentes segmentos vasculares.
✓ Realizar adequadamente o exame físico respiratório.
✓ Identificar e caracterizar os achados de história e exame físico das
grandes síndromes pulmonares.
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PROCESSO DEGENERATIVO E SAÚDE DO IDOSO

Síntese das Atividades Desenvolvidas no Semestre

As doenças degenerativas estão ocupando um lugar cada vez mais
relevante na saúde pública populacional, decorrente do envelhecimento
populacional observado, que pode ser considerado um momento sem
precedentes na nossa história. Bem como, da maior prevalência de fatores de
risco para o aparecimento de doenças, sobretudo as associadas com o aparelho
cardiovascular.
A semiologia do indivíduo idoso apresenta particularidades que a
distingue da do indivíduo adulto. A presença do cuidador; as condições sociais
e de isolamento impostas ao idoso; a maior prevalência de patologias já referidas
e as de cunho psiquiátrico e as limitações impostas pelo processo de
senilidade/senescência tornam necessário a elaboração de uma observação
clínica que saliente estes aspectos.
O estudante aprenderá a realizar a avaliação das funções cognitivas
e memória através do MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL (MINI-MENTAL
MEEM); do equilíbrio e coordenação, estudando as provas cerebelares e
vestibulares, a propriocepção consciente. Bem como realizará um estudo
detalhado dos distúrbios da marcha mais freqüentes.
O estudante receberá também um roteiro do exame neurológico
referente a estas avaliações, bem como um roteiro para avaliação do MEEM.
Na análise do indivíduo idoso serão enfocadas as particularidades da
observação clínica (anamnese e exame físico) pertinentes a esta faixa etária,
salientando o papel do cuidador; as diferenças entre senilidade e senescência e
a necessidade de questionamentos direcionados para os problemas mais
prevalentes nesta população. Serão utilizados casos clínicos problemas e a
dramatização em sala de aula. Os alunos aprenderão as diferenças entre uma
observação clínica de um indivíduo adulto e de um idoso.
Aspectos do exame físico selecionados pela a maior prevalência de
patologias desta população como as associadas ao estado mental, com
introdução, discussão e realização do teste do mini-mental. Serão discutidas as
diferentes escalas para determinação de funcionalidade e depressão no idoso.
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Ao final do módulo o aluno terá a capacidade de realizar uma observação clínica
completa do idoso e produzir, no decorrer do módulo, um relatório descritivo das
atividades práticas.

Temas desenvolvidos no Laboratório de Habilidades.
A- ANAMNESE I, II, III:
ANAMNESE I
✓ Introdução à anamnese do idoso.
✓ Aspectos peculiares da anamnese do idoso em relação à:
1. Características do informante-cuidador (identificação, vínculo com o
paciente e qualidade das informações fornecidas). Este ítem pode
também ser avaliado ao final da anamnese.
ANAMNESE II
✓ Aspectos peculiares da anamnese do idoso em relação à:
1. História da moléstia atual: elaboração da história clínica.
2. Interrogatório sobre os diversos aparelhos:
Geral, pele e anexos, olhos, vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores,
ouvidos, boca e orofaringe cardiovascular, digestório, genitourinário, locomotor,
neurológico e psiquiátrico.

ANAMNESE III
✓ Aspectos peculiares da anamnese do idoso em relação à:
1. Antecedentes pessoais: história médica pregressa, perfil sócioeconômico e hábitos de vida.
2. Antecedentes familiares: história de doenças cardiovasculares,
metabólicas, neoplásicas e neurológicas.
3.Papel do cuidador.
4.Importância da relação médico-paciente.
5. Papel preponderante do paciente.
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6. Aspectos particulares a serem abordados no idoso: depressão,
disacusias auditiva e visual, isolamento social, quedas.
7. Aplicação de escalas de atividades de vida diária; depressão e
alcoolismo.

EXAME FÍSICO

1-EXAME FÍSICO GERAL:
✓ Aspectos peculiares do exame clínico geral em relação à:
1. Impressão geral:
1.1 Dados vitais: pressão arterial, freqüência cardíaca e
respiratória, temperatura.
1.2 Medidas antropométricas: peso, altura, circunferência
abdominal, relação cintura-quadril.
1.3 Pele e anexos
1.4 mucosas
1.5 gânglios
1.6 tecido celular subcutâneo
1.7 musculatura.
1.8 fácies.

2-EXAME FÍSICO ESPECIAL:

2.1 Exame da cabeça, crânio, face, olhos, orelhas, otoscopia, nariz,
lábios, gengivas, dentes, língua, palato, orofaringe, pescoço, pele.
2.2 Exame do tórax, aparelho respiratório e cardiovascular.
✓ Face anterior do tórax:
✓ Inspeção (geral e mamas), palpação, ausculta, percussão.
✓ Face posterior do tórax
✓ Inspeção, palpação, ausculta, percussão.
2.3 Exame do abdome
Geral, fígado, baço, lojas renais, umbigo.
2.4 Osteoarticular e coluna.
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2.5. Exame da pelve:

Toque retal.

2.6. Vascular: pesquisa e avalição dos pulsos arteriais em seus diferentes
territórios. Pesquisa de sopros arteriais: carotideanos, aórtico, temporais
e ilíacos.
2.7. Exame Neurológico:
✓ Inspeção
✓ Movimentos

Involuntários:

tremores,

coréia,

distonia,

consciente,

cerebelo,

mioclonia,etc.
✓ Equilíbrio

estático:

Propriocepção

vestibular
✓ Equilíbrio dinâmico / marcha: múltiplos sistemas
✓ Motricidade voluntária
✓ Motricidade reflexa
✓ Coordenação / provas cerebelares

COMPETÊNCIAS:
O estudante deverá estar capacitado para:
✓ Entender as particularidades da observação clínica do paciente idoso.
✓ Realizar adequadamente a observação clínica do idoso, entendendo o
papel do cuidador.
✓ Realizar o mini-exame do estado mental.
✓ Aplicar as escalas de funcionalidade e depressão.
✓ Realizar o exame neurológico com ênfase emmarcha; equilíbrio;
motricidade e coordenação.

5.5.4 HABILIDADES MÉDICAS- 4ª Etapa

O laboratório de habilidades da quarta etapa do Curso de Medicina
da Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes busca capacitar os
estudantes em atividades práticas relacionadas aos módulos desenvolvidos
nesta etapa, que são Saúde da Mulher, Carcinogênese e Manejo Ambiental.
Desta forma, os objetivos gerais são de desenvolver habilidades na obtenção da
anamnese ginecológica e obstétrica e nos procedimentos relacionados à Saúde
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da Mulher (segundo orientações do Ministério da Saúde). Também faz parte das
atividades a capacitação para realização de procedimentos relacionados aos
programas de prevenção das neoplasias mais prevalentes em nossa população
e na elaboração de anamnese para investigação de intoxicações agudas e
crônicas.

Método

As atividades do Laboratório de Habilidades da quarta etapa serão
realizadas com a seguinte metodologia:
Inicialmente, em cada atividade, haverá um debate do grupo sobre o
assunto (previamente estudado) quando dois alunos serão sorteados para
comandar a discussão, com supervisão e orientação dos professores. A nota
deste debate é uma nota única do grupo. A seguir, no laboratório de habilidades,
serão realizadas as tarefas práticas também com supervisão e orientação dos
professores e auxílio dos monitores do Módulo previamente treinados e
selecionados. Sempre haverá um reforço em uma estação de trabalho da
atividades desenvolvidas na última semana.

Atividades a serem desenvolvidas

A) ANAMNESE GINECOLÓGICA E OBSTÉTRICA

Objetivo geral: Adquirir competência para realizar anamnese
ginecológica e obstétrica.
Objetivos específicos: Identificar antecedentes menstruais, sexuais,
obstétricos, mamários e leucorréia.

Método:
Os estudantes terão 20 minutos para debater sobre antecedentes
menstruais, sexuais, obstétricos, sintomas mamários e leucorréia. Serão
divididos em 6 grupos, que são denominadas estações de trabalho. Três
estações (serão duas iguais de cada) de 15 minutos, com pequenas histórias
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para eles treinarem anamnese dirigida sobre estes antecedentes e 15 minutos
para discutir algumas com os professores (EM CONJUNTO NA SALA DE AULA).
MATERIAL NECESSÁRIO: livros de propedêutica, folhas avulsas.

B) Exame da Genitália externa Feminina e Mamas

Objetivo geral: desenvolver competência na inspeção e descrição dos
órgãos genitais externos e na inspeção e palpação das mamas.
Objetivos específicos: descrever os órgãos genitais externos, realizar
a inspeção estática, dinâmica e a palpação de mamas e descrevê-las. Reforço
sobre elaboração de anamnese.
Método:
✓ debate com os alunos. Após o mesmo, os alunos serão divididos
em três grupos, tendo 20 minutos para a execução de cada tarefa
da estação respectiva. Nas estações 1 e 2 o professor ativa o
conhecimento prévio, pede para realizar e corrige os erros,
tornando os alunos aptos a realização do exame. Nos vinte minutos
restantes os alunos são reunidos em sala para comentar algumas
anamneses (a mais completa e a mais incompleta)
✓ Estação 1. Manequim com mamas e nódulos. Tempos de exame
✓ Estação 2. Mama com vários tipos de nódulos.Palpação.
✓ Estação 3. Continuação do treino de anamnese, incluindo mamas.
✓ Ex. D. Maria 60 anos, achou um caroço na mama esquerda.
Escreva como você realizaria a anamnese (geral e específica)

MATERIAL NECESSÁRIO: Mamas com nódulos, manequim com
genitália externa feminina.
Após o treinamento dos alunos entre si e aquele obtido com as
histórias e roteiros hospitalares será desenvolvido uma atividade em
ambulatório, com pacientes, supervisionado pelos professores.

C) Exame Especular e Toque Vaginal
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Objetivo geral: habilidade em inserir espéculo vaginal e realizar o
toque vaginal
Objetivos específicos: Descrever o toque vaginal, reconhecer
anormalidades

Método:
✓ Debate com os alunos
✓ Quatro estações: cada atividade será desenvolvida em 10 minutos
Na estação 1 o professor ativa conhecimentos e habilidades, pede
para mostrar como se realiza, corrige e torna os alunos aptos a realizar o exame.
Nas estações 2, 3 e 4 o professor corrige e reforça as atividades da aula anterior.
✓ Estação 1. especular e toque
✓ Estação 2. órgãos genitais externos
✓ Estação 3. Mama com nódulo para palpar e descrever em voz alta
✓ Estação 4. Manequim para realizar e escrever inspeção estática e
dinâmica das mamas.
MATERIAL NECESSÁRIO: pelvis feminina com possibilidade de inserção de
espéculo e toque vaginal, mamas com nódulos, pelvis com genitália externa.

D) Exame de Papanicolaou

Objetivo geral: competência para realizar a coleta da colpocitologia
oncológica
Objetivos específicos: identificar a ectocérvice e a endocérvice.
Utilizar o material adequado para a realização da colpocitologia oncológica.
Método:
✓ Debate com os alunos
✓ São elaboradas 3 estações diferentes, duas para reforço da atividade
anterior e uma nova sobre a coleta de Papanicolaou.
✓ Estação1. Utilizar moldes: úteros e colos uterinos avulsos, descrevendoos por escrito.
✓ Estação 2. No manequim: treino de especular e toque vaginal.
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✓ Estação 3: usando o molde de útero avulso, espátula de Ayre, lâmina,
luvas, fixador, escovinha, ativar os conhecimentos sobre a coleta do
exame e tornar o aluno apto a realizá-lo.
MATERIAL NECESSÁRIO: pelve feminina com possibilidade de inserção do
espéculo,

espátulas

de

Ayre,

espéculos,

lâminas,

fixador,

escovinha

endocervical, luvas, água, sabão líquido, toalha de papel.

COMPETÊNCIAS:

O estudante deverá estar capacitado para:
✓ realizar adequadamente uma anamnese ginecológica, identificando os
principais aspectos envolvidos nos antecedentes e achados menstruais;
sexuais; mamários e leucorréia.
✓ realizar a inspeção adequada e reconhecer os principais achados dos
órgãos genitais externos e interpretar os achados.
✓ realizar a inspeção estática, dinâmica e palpação das mamas e descrever
o exame adequadamente.
✓ reconhecer os principais achados patológicos em um exame de mamas e
correlacionar clinicamente.
✓ realizar adequadamente o toque vaginal e reconhecer os seus principais
achados.
✓ reconhecer e interpretar adequadamente a ectocérvice e endocérvice.
✓ realizar a coleta da colpocitologia oncótica (exame de Papanicolaou).

E) Exame obstétrico e partograma

Objetivo geral: desenvolver competência para realizar exame
obstétrico e construir um partograma.
Objetivos específicos: medir altura uterina, palpação de abdome
gravídico, ausculta do foco.
Método:
✓ Debate com os alunos
✓ Os alunos serão distribuídos em 3 estações sendo uma com reforço da
coleta de Papanicolaou.
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✓ Estação 1. Realize, descrevendo em voz alta, a coleta de Papanicolaou
✓ Estação 2. Exame obstétrico: usando o manequim de gestante, fita
métrica, sonar, discute-se sobre o exame obstétrico. Inspeção, altura
uterina, palpação, foco.
✓ Estação 3. Trabalho de parto: ativar conhecimentos prévios, discutir como
preencher o partograma. Será mostrado e discutido o preenchimento do
partograma.

MATERIAL NECESSÁRIO: Manequim de abdome gravídico, fita métrica,
estetoscópio de Pinard, sonar, fichas de partograma.
Após este treinamento, os alunos desenvolverão uma atividade
ambulatorial com gestantes, visando o exame obstétrico, supervisionado pelos
professores.

F) Toque vaginal no Trabalho de Parto

Objetivo geral: desenvolver competência para realizar e avaliar o
toque do colo uterino durante o trabalho de parto
Objetivos específicos: identificar as modificações do colo uterino
durante o trabalho de parto, realizar o toque nesta condição e descrevê-lo.

Método:
✓ Debate com os estudantes
✓ Estações 1 e 2 : aprendizagem prática de dilatação do colo uterino
durante o trabalho de parto
✓ Estação 3: nódulos de mama para descreverem por escrito (sólidos e
císticos) como tarefa de reforço ao aprendizado.
✓ Estação 4: coleta de Papanicolaou (reforço)
MATERIAL NECESSÁRIO: moldes de dilatação do colo uterino durante o
trabalho de parto mamas com nódulos, material para coleta de Papanicolaou.
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G) Evolução Clínica do Trabalho de Parto

Objetivo geral: Identificar a evolução clínica do parto
Objetivos específicos: identificar insinuação, descida e progressão do
feto durante o trabalho de parto, reconhecer o mecanismo de rotação interna da
apresentação cefálica e identificá-lano exame de toque.

Método:
✓ Debate com os alunos
✓ Serão colocadas 3 estações de trabalho, sendo as duas últimas visando
reforçar o aprendizado prévio.
✓ Estação 1: manequim com trabalho de parto e luvas, desenvolvendo os
passos do trabalho de parto com os alunos;
✓ Estação 2: moldes

que apresentam diferentes graus de dilatação e

esvaecimento do colo uterino durante o trabalho de parto.
✓ Estação 3: manequim para exame obstétrico
MATERIAL NECESSÁRIO: luvas, lubrificante, manequins de trabalho de parto,
para exame obstétrico e moldes de dilatação do colo uterino durante trabalho de
parto.

COMPETÊNCIAS:

O estudante deverá estar capacitado para:
✓ realizar adequadamente o exame obstétrico: mensuração de altura
uterina; palpação de abdômen gravídico e ausculta de foco.
✓ realizar o exame de toque de colo uterino durante o trabalho de parto,
identificando e descrevendo adequadamente as modificações do mesmo
durante o processo.
✓ identificar a evolução clínica de um trabalho de parto: insinuação; descida
e progressão do feto. Reconhecer o mecanismo de rotação interna da
apresentação cefálica e identificá-la ao toque.
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H) RASTREAMENTO DE CÂNCER DO COLO UTERINO E INSPEÇÃO DA
REGIÃO ANAL

Objetivo geral: competência para exames de rastreamento de
neoplasia de colo uterino e para inspeção da região anal.
Objetivos específicos: Interpretar laudos de colpocitologia oncológica.
Identificar imagens colposcópicas.

Realizar a inspeção da região anal e

descrevê-la.

Método:
✓ Debate com os estudantes
✓ Estação 1: Interpretação dos laudos de Papanicolaou. O aluno receberá
um laudo e será discutido como interpretar.
✓ Estação 2: Colposcopia: como realizar

e interpretação.Imagens em

notebook.
✓ Estação 3:Semiologia da inspeção anal e esfíncter anal. Padronização do
exame:explicação ao paciente sobre o exame, posicionamento em DLE
(decúbito lateral esquerdo - posição de SIMS) ou genu-peitoral, ou genupalmar ou decúbito dorsal. Inspeção anal (características peculiares às
regiões anal, perianal, perineal e comissura posterior), usando o
manequim. Orientação sobre a realização de manobra de esforço. Fotos
do exame normal e doenças mais freqüentes: lesões hemorroidárias
internas e externas (com e sem trombose), fissuras, prolapso retal e
procidência reto-cólica. Orientação sobre descrição de lesões.
MATERIAL NECESSÁRIO: laudos de Papanicolaou, imagens de colposcopia,
manequim para inspeção da região anal.

I) Toque retal e exame de próstata

Objetivo geral: habilidade em realizar o toque retal e o exame da
prostata.
Objetivos específicos: Desenvolver a habilidade em realizar o toque
retal e o exame da próstata através do toque retal identificando os parâmetros
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anatômicos e reconhecendo anormalidades, descrevendo os aspectos
referentes a essa prática.

Método:
✓ Debate com os estudantes
✓ Estação 1. Toque retal: como orientar o paciente, como posicioná-lo para
o exame, atitudes do médico frente à indicação do exame. Orientação
sobre uso adequado de luvas, palpação anal e técnica para relaxamento
do esfíncter. Descrever e executar o toque retal no manequim,
posicionamento do dedo, uso da polpa digital para avaliar as paredes
retais, descrevê-las e finalizar o toque retal avaliando saída de material
na luva e descrevendo-o. Descrever tonicidade.
✓ Estação 2. No paciente do sexo masculino, salientar que no mesmo
exame é realizado o exame da próstata quando se faz o toque retal.
Caracterizar a próstata do ponto de vista anatômico, descrevendo
tamanho, forma, consistência, mobilidade, superfície e sintomas
dolorosos ao toque
✓ Estação 3: reforço de aprendizado: Identificar a evolução clínica do parto.

MATERIAL NECESSÁRIO: manequins de genitália masculina, que possibilite o
toque retal e a avaliação da próstata, manequim de trabalho de parto.
COMPETÊNCIAS:

O estudante deverá estar capacitado para:
✓ interpretar adequadamente laudo de colpocitologia oncótica.
✓ identificar imagens colposcópicas.
✓ realizar a inspeção da região anal e descrever e correlacionar os achados
encontrados.
✓ realizar adequadamente o exame de toque retal e prostático.
✓ reconhecer os parâmetros anatômicos e os achados normais e
patológicos do exame de próstata.
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J) Anamnese em intoxicações

Objetivo geral: competência para realizar a anamnese em casos de
intoxicações agudas.
Objetivos específicos: Identificar as dificuldades de anamnese em
casos de intoxicações agudas

Método:
✓ Debate com os alunos
✓ Estação 1. Dados de intoxicação aguda para o aluno descrever quais
perguntas faria;
✓ Estação 2. Reforço de aprendizado com realização e descrição de toque
retal
✓ Estação 3. Reforço de aprendizado com realização e descrição de exame
da região perianal.
MATERIAL NECESSÁRIO: Folhas para anamnese; manequins para toque retal,
exame de próstata e da região perianal.

K) Intoxicação por animal peçonhento

Objetivo geral: reconhecer o quadro de intoxicações por animais
peçonhentos .
Objetivos específicos: reconhecer a relação causal entre o acidente
ou contato com animal venenoso ou peçonhento e o desenvolvimento do quadro
clínico, dados epidemiológicos de intoxicações devido a acidentes com animais
peçonhentos ou venenosos.

L) Intoxicações exógenas

Objetivo geral: reconhecer o quadro de intoxicações exógenas e sua
importância clinico - epidemiológica.
Objetivos específicos: identificar a epidemiologia das intoxicações na
cidade de Maceió, reconhecer a importância do serviço para o diagnóstico clínico
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e laboratorial das intoxicações, assim como orientação terapêutica para a equipe
de saúde que entra em contato com o serviço. Reconhecer o trabalho
multidisciplinar desta prestação de serviço, pelo trabalho realizado emconjunto
entre médicos, farmacêuticos, biólogos e psicólogos que atuam no cuidado do
paciente intoxicado.

Método:
✓ Visita e observação do trabalho laboratorial na detecção dos
principais agentes que causam intoxicações exógenas, como por
exemplo, dosagem de alcoolemia.
✓ Debate com os estudantes
✓ Estação 1. Caso clínico com discussão de intoxicação exógena
com carbamato (chumbinho)
✓ Estação 2. Caso clínico com discussão de intoxicação exógena
com produtos químicos de limpeza vendidos em recipientes pet
que levam a intoxicação em crianças.
COMPETÊNCIAS:
O estudante deverá estar capacitado para:
✓ realizar adequadamente a anamnese com enfoque em intoxicações
agudas.
✓ reconhecer as dificuldades de se realizar a anamnese em situações de
intoxicações agudas.
✓ reconhecer os principais

quadros

de

intoxicações por animais

peçonhentos.
✓ reconhecer o papel do profissional de saúde e de campanhas de
orientação a população geral e de risco no tema de intoxicação por animal
peçonhento.
✓ reconhecer a importância do papel do centro de controle de intoxicações
.
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IV. Avaliação:
1. Debates do grupo (média final do grupo, de zero a dez) Peso 2
2. OSCE (no final da etapa, de zero a dez) Peso 3
3. Portfólio (nota final individual, de zero a dez) Peso 5

5.5.5 - Habilidades Médicas: 5ª Etapa

DOR

Síntese das atividades a serem desenvolvidas no semestre

Neste módulo serão abordados todos os aspectos relevantes da
anamnese e exame físico dos pacientes que procuram o ambulatório com queixa
de dor crônica e aguda.
Discutiremos os aspectos biopsicossociais dos pacientes com dor
crônica, inclusive a maior incidência de depressão nestes pacientes e o
absenteísmo no trabalho.
Os Assuntos conteúdos trabalhados serão aspectos da anamnese e
exame físico mais relevantes para os pacientes com síndromes dolorosas.
O estudante aprenderá a realizar a anamnese do paciente com dor,
como graduar a intensidade (aplicar escalas da dor), localização, aspectos
clínicos (tipos de dor), fatores de melhora e piora, tempo da instalação e
freqüência da dor e receberá um roteiro da abordagem para pacientes com dor
e escalas existentes.
Será praticado e discutido no exame neurológico, o estudo das
sensibilidades profundas e superficiais, bem como os dermátomos, miótomos e
raízes nervosas dos membros e tronco.
Os professores supervisionarão a anamnese com problemas
apresentados abordando os seguintes assuntos:
✓ dor neuropática: síndrome de dor complexa regional tipo i (distrofia
simpático-reflexa) e tipo II (causalgia), neuropatia diabética,
síndrome do túnel do carpo.
✓ dor somática: fibromialgia e osteoartrose/artrites, lombalgia e
lombociatalgia.
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✓ dor visceral: visceras abdominais e torácicas.
✓ dor oncológica
Os estudantes serão treinados na abordagem diferencial de história e
exame físico de duas patologias comumente associadas a quadros de dor
crônica: fibromialgia e síndrome miofascial. Estarão aptos a realizar o exame
físico adequado com reconhecimento dos tender e trigger points.
Será efetuado o estudo da semiotécnica do aparelho osteoarticular
com ênfase no exame da coluna vertebral em seus diversos segmentos; exame
de ombro e joelho. Os alunos aprenderão a:
1. Coluna

cervical:

inspeção

estática

e

dinâmica;

palpação

e

determinação dos pontos de referencia na coluna cervical. Manobras
especiais: Spurling; Lhermitte; distração e Elvey. Diferenciação de
acometimento muscular; radicular e mielopático. Serão discutidos o
diagnóstico diferencial de cervicalgia e abordagem na história e exame
físico.
2. Coluna torácica: Será discutido o diagnostico diferencial de dor
torácica. No exame físico será enfatizado: inspeção estática e
dinâmica; palpação; manobras especiais: Adams; fio de prumo.
3. Coluna lombar: Discutirão o diagnóstico diferencial de lombalgia. No
exame Físico será enfatizado: inspeção estática e dinâmica; palpação
e

manobras

especiais

com

enfoque

na

diferenciação

de

comprometimento lombar X sacro-ilíaco.
4. Exame de ombro: discussão das principais queixas clínicas e
diagnóstico diferencial. No exame físico: inspeção estática e dinâmica;
provas de funcionalidade; manobras especiais para reconhecimento
da lesão do manguito rotador e do diferente comprometimento dos
seus músculos envolvidos.
5. Exame de joelho: discussão das principais queixas clínicas e
diagnóstico diferencial. No exame físico: inspeção estática e
dinâmica; palpação e manobras especiais para determinação de
lesão de ligamentos cruzado anterior e posterior e menisco medial e
lateral.
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TÓPICOS DO EXAME NEUROLÓGICO TREINADOS NO LABORATÓRIO DE
HABILIDADES:
✓ Motricidade reflexa
✓ Reflexos tendíneos / miotáticos profundos
✓ Estudo dos dermátomos e raízes relacionadas: MMSS e MMII.

COMPETÊNCIAS:
O estudante deverá estar capacitado para:
✓ Realizar a anamnese de um paciente com dor.
✓ Diferenciar com os dados da história os diferentes tipos fisiopatológicos
de dor.
✓ Realizar o exame físico adequado de uma história de síndrome
miofasciale fibromialgia.
✓ Diferenciar entre as diferentes causas de cervicalgia.
✓ Realizar o exame físico adequado de um paciente com cervicalgia.
✓ Diferenciar entre as principais causas de dor torácica.
✓ Realizar adequadamente o exame físico de um paciente com dorsalgia.
✓ Diferenciar entre as principais causas de lombalgia.
✓ Realizar o exame físico adequado de um paciente com lombalgia.
✓ Diferenciar entre as principais patologias que acometem o joelho.
✓ Realizar o exame físico adequado de um paciente com problemas no
joelho.
✓ Diferenciar entre as principais causas de ombro doloroso.
✓ Realizar um exame físico adequado de um paciente com ombro doloroso.

MANIFESTAÇÕES ABDOMINAIS

Síntese das atividades desenvolvidas no semestre

Neste módulo serão abordamos todos os aspectos relevantes da
anamnese e exame físico dos pacientes que procuram o ambulatório com
manifestações associadas à cavidade abdominal.
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As características do exame físico do abdômen desde a inspeção
estática e dinâmica, ausculta, percussão, até a palpação superficial e profunda
serão enfatizadas. Casos clínicos ilustrativos serão empregados para discussão
em sala de aula e para realização do exame pertinente no laboratório de
habilidades.

O QUE OS ESTUDANTES APRENDERÃO:

Assuntos: aspectos da anamnese e exame físico mais relevantes para
os pacientes com patologias abdominais.
O estudante aprenderá a realizar a anamnese do paciente com
manifestação abdominal e a realizar um exame físico adequado. Aprenderá as
diferentes manobras e sinais que podem ser encontrados nas diversas
patologias que afetam as vísceras abdominais. As seguintes patologias serão
abordadas: abdômen agudo inflamatório; obstrutivo; ascite; massas abdominais.
Em sala de aula os professores orientarão a discussão dos casos
clínicos entregues previamente abordando os seguintes assuntos:
✓ Abdômen inflamatório: colecistite aguda, pancreatite aguda,
apendicite aguda.
✓ Abdômen

obstrutivo:

megacólons,

impactação

(fecalomas),

massas abdominais.
✓ Ascite.
Os professores orientarão a discussão sobre os aspectos da
anamnese e coordenarão a realização das manobras para cada um destes
grupos, que serão praticadas pelos alunos no laboratório de Habilidades
Médicas.
Será

discutida

paracentese,

abrangendo:

indicações;

contra-

indicações; preparo; técnica; complicações e análise do liquido ascítico.
O estudante estará capacitado a realizar, pelos achados do exame
físico, o diagnóstico sindrômico de hepatopatia crônica e principais etiologias.

COMPETÊNCIAS:
O estudante deverá estar capacitado para:
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✓ Diferenciar entre as principais patologias determinantes de abdômen
agudo.
✓ Realizar o exame físico adequado para diferenciar entre as principais
causas abdômen agudo.
✓ Diferenciar as principais causas da ascite.
✓ Realizar o exame físico adequado para diagnóstico de ascite.
✓ Indicar; realizar paracentese eanalisar liquido ascítico.
✓ Realizar o diagnóstico sindrômico de hepatopatia crônica.

INFECÇÕES

Síntese das atividades desenvolvidas no semestre

Neste módulo serão abordados todos os aspectos relevantes na
anamnese

e

exame

físico

das

manifestações

das

meningites

e

meningoencefalites causadas por bactérias, vírus e parasitas.
Também serão estudados os aspectos semiotécnicos das síndromes
urinárias, com ênfase na análise do exame de urina tipo I.

O QUE OS ESTUDANTES APRENDERÃO:

Assuntos: aspectos da anamnese e exame físico das infecções do
sistema nervoso e do aparelho urinário.
O estudante aprenderá a realizar a anamnese do paciente com
infecção meníngea e encefálica.
Será

discutido

no

exame

neurológico,

a

avaliação

do

comprometimento da consciência e as provas de irritação meníngea (Rigidez de
nuca, Kernig e Brudizinski). Estudar-se-ão os sinais e sintomas de hipertensão
intra-craniana: cefaléia , náuseas, vômitos e papiledema no exame do fundo de
olho.
Será discutida e praticada a técnica de punção liquórica lombar
enfatizando-se: indicações; contra-indicações; preparo; punção; complicações e
análise do liquor.
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Serão discutidos os aspectos típicos encontrados no exame do
Liquorcéfalo-raquidiano (citologia e diferencial, bioquímica, culturas provas
imunológicas, bacterioscopia) para infecções virais, bacterianas, fúngicas,
parasitárias.
Os aspectos semiológicos das infecções do trato urinário, com a
diferenciação das infecções altas (pielonefrites) das baixas (cistites) serão
estudados e praticados em discussão de casos clínicos e exame físico no
laboratório de habilidades. Associadamente será efetuada uma análise
detalhada do exame de urina tipo I. Os possíveis achados do sobrenadante e
sedimento serão estudados e correlacionados com diversas situações clínicas:
síndrome nefrotica e nefrítica; particularidades da análise dos diferentes tipos de
cristais urinários.

COMPETÊNCIAS:
O estudante deverá estar capacitado para:
✓ Diagnosticar

uma síndrome de irritação meníngea, diferenciando

entre meningite e meningoencefalite.
✓ Realizar a punção lombar.
✓ Analisar o líquor e com base nos achados diferenciar os Possíveis
agentes etiológicos (bactéria; fungo; viral).
✓ Diferenciar com base em história e exame de urina as diferentes
síndromes do aparelho urinário.

5.6 Programa de Incentivo à fixação de Egressos

A Faculdade de Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes implantará
o Programa de Incentivo à fixação de Egressos com o objetivo de propiciar a
permanência do mesmo na IES e na rede de atenção à saúde do município,
desencadeando ações de aperfeiçoamento e aproximação, contato direto e
fixação do mesmo na comunidade.
Além disso, promoverá a manutenção do egresso na comunidade ao
qual sua formação foi desenvolvida, propiciando bolsas de intercâmbio entre a
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Faculdade e os egressos promovendo a formação continuada aos mesmos
através da extensão e pós-graduação;
O compromisso da Instituição com o seu egresso se traduzirá de
diferentes formas, dentre as quais: informação sobre notícias da sua área de
formação, informações científico-técnicas, eventos (jornadas, congressos,
cursos de atualização etc.), atividades de formação continuada, oportunidades,
pós-graduação, além do contato com colegas da turma.
A lei 12.871 do “Mais Médicos” publicada em outubro de 2013, lança
um amplo pacto com intenção de melhoria do atendimento aos usuários do
Sistema Único de Saúde. Nessa lei, mudanças importantes foram propostas
para o Programa de Residência Médica, cujas diretrizes visam dentre outros
aspectos a reordenação da oferta de cursos de Medicina e de vagas para
residência médica; promoção de aperfeiçoamento de médicos na área de
atenção básica em saúde, mediante integração ensino-serviço, inclusive por
meio de intercâmbio internacional, ente outros. Coadunada ao que preconiza o
“Mais Médicos”, serão ofertados na Faculdade Programas de Residência
Médicas nas principais áreas em parceria com o SUS.

6- INSERÇÃO DO CURSO NA REDE DE SAÚDE

O currículo proposto oferta aos estudantes experiências de
aprendizagem baseada na comunidade, inseridas no curso de forma longitudinal
do primeiro período até os internatos, com abordagem tanto teórica como
prática.
Isso se dá através do eixo longitudinal Programa de Integração do
Ensino em Saúde da Família – PIESF), que agrega aspectos da medicina social
e preventiva, utilizando a Estratégia de Saúde da Família como modelo
assistencial para a atenção primária à saúde no Brasil. As unidades de saúde da
Rede-Escola, estabelecida com a gestão da saúde pública local, serão utilizados
como cenários de prática, configurando os espaços de produção de cuidado à
saúde como espaços de aprendizagem, com foco na qualidade da atenção
dentro dosprincípios da política nacional de educação permanente em saúde.
A proposta de estágio por períodos extensos na Rede-Escola, onde
os estudantes recebam um papel ativo nas equipes de saúde, sob supervisão,
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com atividades definidas dentro das equipes de saúde, oferece aos alunos uma
boa oportunidade de desenvolvimento da relação médico-paciente e aumenta a
confiança clínica. Assim, capacita o estudante para compreender e agir sobre os
determinantes de saúde, as políticas de saúde pública do Brasil e a ganha r
apropriadas competências clínicas e habilidades de comunicação.
A partir do exposto acima, a unidade curricular que se constituirá no
Programa de Integração do Ensino em Saúde da Família – PIESF, agregará
aspectos da medicina social e preventiva, utilizando a Estratégia de Saúde da
Família como modelo assistencial para a atenção primária à saúde no Brasil. As
unidades de saúde da Rede-Escola, estabelecida com a gestão da saúde pública
local, serão utilizados como cenários de prática, configurando os espaços de
produção de cuidado à saúde como espaços de aprendizagem, com foco na
qualidade da atenção dentro dos princípios da política nacional de educação
permanente em saúde.
Desse modo, objetiva propiciar ao estudante o contato com atividades
de atenção à saúde na comunidade, além de fazê-lo conhecer uma Unidade de
Saúde da Família (USF), observando a rotina de uma Equipe de Saúde da
Família, e a forma como se estrutura o atendimento às necessidades da sua
área de abrangência proporcionando a docentes e discentes envolvidos no
processo a experiência do trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar,
juntamente com os profissionais da rede pública dos serviços de saúde e com a
comunidade da área de referência.
No PIESF o estudante deverá adquirir habilidades interpessoais que
lhe possibilitem trabalhar em grupo e em equipe; conhecer e refletir sobre os
principais problemas de saúde de uma determinada comunidade, além de
integrar-se a uma Unidade de Saúde Familiar, tendo como finalidades propor e
ampliar as alternativas de solução para problemas de saúde dessa comunidade.
Entre outros aspectos tais atividades procuram despertar o comportamento ético
no relacionamento com as pessoas da comunidade, famílias, equipe de saúde e
colega de grupo. Assim, capacitará o estudante para compreender e agir sobre
os determinantes de saúde, as políticas de saúde pública do Brasil e a ganhar
apropriadas competências clínicas e habilidades de comunicação.
As atividades seguirão um cronograma previamente estabelecido
pela coordenação do curso de Medicina e serão desenvolvidas em 04(quatro)
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horas semanais, se constituindo em um Módulo Vertical que o estudante seguirá
durante as primeiras 08 (oito) etapas do curso.
Os estudantes desenvolverão trabalhos em uma Unidade de Saúde
da Família- USF e estabelecerão contato com a realidade por meio de Visitas
Domiciliares (VD) e acompanhamento de atendimento em serviços e atividades
em espaços comunitários. Além de planejar e realizar atividades que possam
contribuir para a resolução dos problemas de saúde da comunidade.
Os preceptores terão a função de supervisionar as atividades dos
estudantes na USF e na comunidade, devendo orientá-los na busca de material
bibliográfico e outras fontes de conhecimento para o trabalho, na organização
de material didático e pedagógico para os trabalhos com a comunidade, na
construção de habilidades interpessoais que os capacitem a trabalhar com o
grupo e com a equipe multiprofissional da USF, na realização de trabalhos
interinstitucionais, na aquisição de comportamento ético, atitude crítica e criativa
para atuação profissional na área da saúde, na elaboração de portfólio e
relatórios de grupo e na apresentação oral e outras formas de divulgação das
atividades desenvolvidas no módulo.
Além disso, os grupos contarão com o acompanhamento, assistência
e orientação dos profissionais da UBS para as atividades do módulo.
A participação no PIESF requer a leitura prévia do programa da sua
etapa específica, discussão com o preceptor a respeito das atividades das
semanas seguintes e a leitura dos textos básicos relacionados na bibliografia.
Necessita-se ainda do levantamento de prontuários e/ou cadastros
das famílias a serem visitadas e planejamento das visitas domiciliárias junto com
a equipe de saúde da família, além do uso diário do caderno de campo para
anotações, construções de portfólios das atividades, impressões e registros das
informações das famílias visitadas.

6.1. - Avaliação do PIESF

Condizente com toda a proposta pedagógica do curso, a avaliação no
PIESF será realizada de forma processual e contínua e privilegiará o seu caráter
formativo. Será realizada por meio de cinco instrumentos:
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▪

Avaliação processual de desempenho, feita pelo preceptor em campo por
meio da planilha semanal;

▪

Avaliação processual de desempenho, feita pelo preceptor por meio do
instrumento “Portfólio do Aluno” ao longo do semestre;

▪

Prova teórica de conhecimentos gerais em Saúde Publica, realizada ao final
do semestre (bibliografia referenciada e textos disponíveis para cópia no
CA);

▪

Relatório das atividades do grupo, entregue ao final do semestre e avaliado
pelo preceptor do grupo;

▪

Apresentação formal das atividades do grupo em plenária, avaliada por
todos os preceptores da etapa.
A sistemática da avaliação, bem como os formulários utilizados,

constam no Manual de Avaliação.
Objetivando sintonizar a formação processual somando-se os
desafios gerados no mundo do trabalho, contemplando a ampliação das
possibilidades de prática e tendo por horizonte a melhoria da qualidade da
assistência à saúde, espera-se que os acadêmicos do Curso de Medicina da
Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes alcancem os objetivos
específicos previstos para cada uma das etapas em que esse programa será
desenvolvido:

PRIMEIRA ETAPA
•

Conhecer os princípios, as propostas e as diretrizes da Gestão Municipal
do Sistema Único de Saúde (SUS).

•

Conhecer as propostas, diretrizes e equipamentos de referência e contrareferência das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e das Unidades de
Saúde da Família (USF)

•

Conhecer a implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF), através
de levantamento de dados da população e o registro das informações no
Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), da delimitação da
territorialização, e da composição e funções da ESF, além do treinamento
dos agentes comunitários de saúde (ACS).

•

Participar das atividades propostas pela ESF.
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•

Entender a ESF como estratégia de mudança e promoção à saúde,
através de levantamentos de problemas, discussão e propostas de
solução para estes problemas.

•

Repensar práticas, valores e conhecimentos de todas as pessoas
envolvidas no processo de produção social da saúde, além da relação
médico-paciente.

•

Saber trabalhar em equipe, planejando ações, analisando a realidade
local, e propondo ações sobre as condições sanitárias da população, das
famílias e suas inter-relações, com os indivíduos da área abrangida pela
Unidade Saúde da Família (USF).

•

Realizar as visitas domiciliares para conhecer e acompanhar as
condições de vida e saúde das famílias, quanto as suas características
sociais e epidemiológicas, os problemas de saúde e de vulnerabilidade
aos agravos de saúde, como as condições ambientais dentro de sua área
de influência e abrangência.

SEGUNDA ETAPA
•

Planejar e desenvolver as atividades de intervenção na comunidade
propostas na etapa anterior.

•

Definir os objetivos do acolhimento na USF.

•

Descrever o processo e o papel de cada profissional no acolhimento dos
usuários na UBS

•

Identificar os fatores de risco para hipertensão arterial e diabete mellitus
e a formas de intervenção sobre esses fatores para prevenção primária
dessas patologias.

•

Definir os critérios de diagnóstico de hipertensão e diabetes e as formas
de encaminhamento na USF (sistema de Referência e ContraReferência).

•

Descrever e avaliar o papel dos profissionais de ESF na atenção básica
aos usuários com hipertensão arterial e/ou diabete mellitus.

•

Identificar e relacionar as complicações agudas e crônicas da hipertensão
arterial e diabete mellitus.
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•

Descrever as formas de encaminhamento de hipertensos e diabéticos que
apresentem complicações crônicas ou agudas (sistema de Referência)

•

Avaliar as ações desenvolvidas pela USF na prevenção das complicações
agudas e crônicas de hipertensão arterial e diabete mellitus.

•

Avaliar as ações da USF voltadas à promoção da saúde com impacto
sobre o controle de hipertensão arterial e diabete mellitus.

•

Planejar e organizar a reunião com usuários da USF hipertensos e
diabéticos

•

Avaliar

a

importância

para

a

Saúde

Pública

dos

programas

governamentais voltadas para hipertensão arterial e sua eficiência desses
programas no controle das patologias.

TERCEIRA ETAPA
•

Resgatar as visitas domiciliares para acompanhar as condições de vida e
saúde

das famílias,

quanto

as

suas características

sociais

e

epidemiológicas, os problemas de saúde e de vulnerabilidade aos
agravos de saúde, como as condições ambientais dentro de sua área de
influência e abrangência; deste modo, fortalece a formação e manutenção
de vínculos com suas famílias acompanhadas.
•

Articular o trabalho em equipe, planejando ações, analisando a realidade
local, e propondo ações sobre as condições sanitárias da população, das
famílias e suas inter-relações, com os indivíduos da área abrangida pela
USF.

•

Reconhecer a importância do monitoramento do crescimento infantil para
a promoção e manutenção da saúde, através do uso das tabelas de curva
de crescimento.

•

Identificar os programas do Ministério da Saúde/SUS relacionados à
atenção a saúde da criança e do adolescente, bem como de saúde
perinatal.

•

Realizar atividades respeitando os programas do Ministério da
Saúde/SUS relacionados à atenção a saúde da criança e do adolescente,
bem como de saúde perinatal.
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•

Avaliar

a

criança/adolescente

com

base

no

desenvolvimento

neuropsicomotor esperado para cada faixa etária; bem como o
fluxograma deste usuário na USF.
•

Reconhecer e atuar dentro dos programas de imunização disponíveis
para prevenção de doenças infectocontagiosas, bem como o calendário
de vacinas.

•

Reconhecer e saber propor soluções para situações de risco para o
crescimento e desenvolvimento infantil normais.

•

Reconhecer e saber propor soluções para doenças prevalentes na
infância em sua USF e relacionar a importância do saneamento básico no
controle dessas situações.

•

Reconhecer e atuar dentro dos princípios básico dos programas de
atenção à saúde do idoso, necessárias para que o envelhecimento seja
um processo que mantenha a qualidade de vida da população.

•

Identificar e propor soluções para as causas mais freqüentes de
adoecimento do idoso

•

Planejar e desenvolver atividades de avaliação da acuidade visual da
população (Tabela de Snellen).

QUARTA ETAPA
•

Acompanhar famílias com portadores de câncer.

•

Avaliar a aplicação de programas voltados ao paciente oncológico na área
de abrangência da USF.

•

Identificar as neoplasias mais prevalentes na área de abrangência da USF
e avaliar o acompanhamento dos casos diagnosticados.

•

Conhecer as Referências da USF para câncer.

•

Conhecer o Programa de Saúde da Mulher e as Referências e ContraReferências da USF.

•

Identificar as patologias ginecológicas e obstétricas mais prevalentes na
área de abrangência da USF e avaliar o acompanhamento dos casos
diagnosticados.

•

Desenvolver as atividades de Prevenção de Câncer Ginecológico (colo
uterino e mama), pré-natal, climatério e planejamento familiar.
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QUINTA ETAPA
•

Aplicar os conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores seguindo as
diretrizes da gestão do SUS.

•

Resgatar as propostas e os problemas levantados e/ou projetos não
executados junto às respectivas USF e viabilizar a implantação por meio
de ações específicas na USF.

•

Identificar e reconhecer os problemas e agravos à saúde com maior
prevalência e incidência na área de abrangência da USF e discutir as
soluções com a ESF.

•

Preparar estudo de caso clínico de dor crônica para proposta de
intervenção a partir de apresentação a especialistas na Instituição.

•

Propor junto à USF ações específicas para ESF tendo como foco principal
a satisfação da comunidade (eleger um programa ou ação existente).

•

Identificar os problemas ambientais com maior impacto sobre as
condições de saúde da população da área de abrangência da USF e
promover ações de educação ambiental focadas nestes problemas.

•

Identificar as parasitoses mais prevalentes na área de abrangência da
USF e encaminhar propostas de intervenção.

•

Conhecer e avaliar o controle de vetores e roedores na região da USF.

SEXTA ETAPA
•

Aplicar os conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores seguindo as
diretrizes da gestão do SUS.

•

Resgatar as propostas e os problemas levantados e/ou projetos não
executados junto às respectivas USF e viabilizar a implantação por meio
de ações específicas na USF.

•

Conhecer e refletir sobre os principais problemas de saúde mental na área
de abrangência da USF.

•

Discutir e avaliar o programa de Saúde Mental do Município.

•

Acompanhar atendimento em saúde mental em ambulatórios de
referência em Psiquiatria; CAPS I; II E III; CAPS infantil; CAPS ÁlcoolDrogas; Urgência Psiquiátrica e Residências Terapêuticas.
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•

Preparar estudo de caso clínico de transtorno mental para proposta de
intervenção a partir de apresentação a especialistas nada Faculdade.

•

Realizar levantamento e visitas domiciliares de famílias com indivíduos
que apresentem processos consuptivos (priorizar tuberculose e câncer).

•

Analisar e discutir o programa de controle de tuberculose do Município.

•

Analisar e discutir o papel da Vigilância em Saúde na área de abrangência
da USF.

SÉTIMA ETAPA
•

Aplicar os conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores seguindo as
diretrizes da gestão do SUS.

•

Resgatar as propostas e os problemas levantados e/ou projetos não
executados junto às respectivas USF e viabilizar a implantação por meio
de ações específicas na USF.

•

Conhecer os programas de reabilitação existentes no município.

•

Preparar estudo de caso clínico de distúrbios de locomoção e preensão
para proposta de intervenção a partir de apresentação a especialistas na
Faculdade.

•

Preparar estudo de caso clínico de distúrbios sensoriais-cognitivos de
consciência para proposta de intervenção a partir de apresentação a
especialistas na Faculdade.

•

Acompanhar atendimento em reabilitação motora, respiratória e
neurológica, em crianças e adultos, nos Centros de Referência em
Reabilitação que conformam a rede do SUS-Jaboatão dos Guararapes.

OITAVA ETAPA
•

Resgatar, refletir e relatar de forma sistemática a experiência do grupo na
UBS, em relação aos trabalhos desenvolvidos da primeira a oitava etapa.

•

Discutir o rol de competências desenvolvidas do primeiro ao sétimo
período nas atividades do PIESF.

•

Avaliar e discutir o acompanhamento de famílias.

•

Apresentar um projeto de intervenção em serviço de atenção básica.
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As atividades e objetivos anteriormente mencionados consolidam o
Curso de Medicina da Faculdade como parceiro ativo nos serviços de saúde do
Estado de Pernambuco e do Município de Jaboatão dos Guararapes, realidade
que se evidencia com a inserção cada vez mais significativa de acadêmicos em
instituições de saúde da região outros.
As atividades do PIESF acontecerão amparados por convênio com a
Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes e do Estado de Pernambuco
proporcionando aos estudantes uma vivência muito significativa em Unidades de
Saúde e por conseguinte, uma formação profissional adequada a realidade a
qual está inserido.

6.2 Metodologia adotado no PIESF

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste módulo é a
denominada Pedagogia da Problematização. Esta metodologia foi expressa
graficamente por Charles Maguarez como “Método do Arco” e supõe uma
concepção do ato do conhecimento através da investigação direta da realidade,
num esforço de construção de uma efetiva compreensão dessa mesma
realidade.
Teorização

Hipóteses de
Solução

Ponto-Chave

Observação da
Realidade
(“Problema”)

Observação da
Realidade
(“Problema”)

Realidade
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Os passos são os seguintes:

1º passo: Integração grupal e trabalho em grupo
Após a formação dos GIMs, designação de instrutores e local (UBS)
de atuação, os instrutores deverão trabalhar com os alunos no sentido de iniciar
uma integração e o desenvolvimento de habilidades para trabalhar em grupo.
2º passo: Profissional de saúde e a equipe multiprofissional
Ao mesmo tempo em que o instrutor desenvolve a integração do
grupo e habilidades para trabalhar em grupo, serão feitas discussões sobre o
que é ser um profissional de saúde e a importância da interdisciplinaridade.
3º passo: Conhecimento da realidade
O GIM terá o primeiro contato com a realidade fazendo um “passeio
ambiental” na área de abrangência da UBS. As suas percepções da realidade,
mais dados resultantes da

oficina

de territorialização,

propiciarão

o

conhecimento dos problemas de saúde da população, como ele os resolve e
como a UBS está organizada para resolvê-los.
4º Passo: Escolha do problema a ser estudado
Após o conhecimento da realidade, o GIM, a coordenação da UBS e
a comunidade farão uma discussão sobre os problemas levantados, seus
determinantes, suas conseqüências e possibilidades de solução.
Após essa discussão, comunidade, UBS e GIM escolhem um
problema, o mais relevante, para ser estudado e trabalhado. O planejamento de
atividades é feito em conjunto. Para isso, o grupo deve refletir sobre:
a) Razão da escolha dos problemas (objetivo);
b) Facilidades e dificuldades para trabalhar com o problema;
c) Recursos necessários para a solução do problema;
d) Identificação de quem pode ajudar na solução do problema;
e) Explicitação dos resultados esperados.
5º Passo: Teorização
Caracteriza-se pela busca de informações sobre o assunto ou
problema escolhido. Tais informações são obtidas por meio de levantamento
bibliográfico, consulta a profissionais especializados, à comunidade, à equipe da
UBS, etc.
6º Passo: Hipóteses de solução e aplicação à realidade
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De posse do conhecimento adquirido, o grupo levantará hipóteses
para solucionar em algum nível o problema e tomará decisões quanto ao plano
de ação para intervir na realidade. Aqui o grupo novamente retomará as
reflexões do passo 5 e trabalhará em conjunto com a UBS e comunidade para
planejar as ações, o cronograma de atividades e distribuir tarefas de acordo com
o papel de cada elemento do grupo.
Essa etapa segue os seguintes passos:
Bibliográfico, consulta a profissionais especializados, à comunidade,
à equipe da UBS, etc.
Essa etapa segue os seguintes passos:
1) o grupo analisa e discute o seu nível de conhecimento sobre o
assunto;
2) a seguir é feita uma lista do que é importante investigar sobre o
problema, visando à transformação da realidade;
3) os alunos do grupo checam o que já sabem e o que precisam saber
para alcançar o objetivo do item anterior;
4) iniciam a busca de informações, onde quer que elas estejam,
individualmente;
5) voltam ao grupo para trocar informações e organizar o conhecimento
adquirido.

Avaliação
1. Através de frases, que servirão para orientar e ou reorientar o
instrutor quanto à forma de conduzir o grupo. As frases serão solicitadas aos
estudantes ao final das atividades. Um pouco antes, o instrutor proporá aos
alunos que revejam e reflitam sobre as atividades do dia e só depois entregará
as fitas de papel para que eles escrevam o que de mais importante aconteceu
naquele dia (não é relato de atividades e sim o que resultou da experiência). Isto
se refere ao seu aprendizado, ao desempenho do grupo e do instrutor, assim
como à dinâmica do dia.
2. Avaliação Processual: oferece “feedback” constante do instrutor
para o aluno, auto avaliação do aluno quanto ao seu envolvimento com o grupo,
envolvimento com os trabalhos, características pessoais que favoreçam o bom
desempenho profissional, entre outros aspectos, possibilitando assim o seu
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crescimento e desenvolvimento ao longo do processo. Todas as avaliações
feitas durante o ano devem ser devolvidas aos alunos no final do projeto, para
que ele observe o seu desenvolvimento e transforme o seu desempenho em
nota.
O mesmo deve ocorrer com a nota dada pelo instrutor. Quando
realizar: no mínimo, três vezes durante o ano. Como realizar: no dia da avaliação
processual, se faz necessário dedicar um tempo maior para este “feedback”. O
aluno deve ser esclarecido quanto aos objetivos e à importância de cada aspecto
avaliado (e a relação com a sua formação). Quem avalia e quem é avaliado: a
avaliação processual é uma oportunidade de feedback tanto para o instrutor
como para o aluno, objetivando o crescimento de ambos e consequentemente
do grupo. Portanto, o processo envolve:
a) Auto avaliação do estudante
b) Avaliação do aluno pelo instrutor
c) Avaliação do instrutor pelo estudante
3. Avaliação por Comissão Externa: tem os seguintes objetivos: a)
levar o estudante a organizar as informações e experiências, sistematizá-las e
relatá-las (isto deve ser feito durante o processo de trabalho e não apenas no
fim); registrar o trabalho produzido; divulgar o trabalho. Quando realizar: o
trabalho escrito deve ser entregue no último dia do PIESF à coordenação. A
avaliação é feita por uma comissão, indicada pela coordenação, que deverá
atribuir uma nota de 0 a 10 ao trabalho.
Portanto o aluno terá 3 notas: auto avaliação; avaliação do instrutor,
avaliação do trabalho pela comissão externa.
Os cenários de prática que compõem o Projeto Pedagógico do Curso
de Medicina da Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes integrarão o
sistema de referência e contra referência das REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE
de Jaboatão dos Guararapes e Região constituindo uma verdadeira “REDEESCOLA”, de maneira que seu funcionamento assegure a integralidade da
atenção e a resolutividade dos problemas existentes, permitindo que o estudante
participe das diversas linhas de cuidado, do atendimento ambulatorial, bem
como acompanhe os pacientes que sejam referenciados ao hospital secundário
e ao de alta complexidade, todos conveniados junto ao curso de medicina da
Faculdade.
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As redes de atenção compostas de serviços parcialmente integrados
e com fluxos e mecanismos de referência e contra-referência tem como principal
objetivo a garantia da integralidade da assistência e o acesso da população aos
serviços e ações de saúde de acordo com suas necessidades. No Projeto de
Melhoria apresentado pelo município, foi verificado: ampliação de equipes de
Atenção Básica (construção de 15 USF); ampliação de leitos disponíveis para o
SUS (previsão de 121 leitos a mais).
Pautada no Projeto Pedagógico será de suma importância o
desenvolvimento de práticas de ensino-aprendizagem na rede de saúde e na
comunidade aos estudantes do curso, possibilitando papel ativo com atividades
definidas nas equipes de saúde. Visando atender essa proposta serão firmados
convênios com centros de referência regional, oferecendo ao estudante a
segurança para desenvolver suas habilidades e competências nas relações
teoria e prática do curso.
Os convênios serão firmados com garantias legais, bem como
celebrará parcerias através da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco
com o convênio do Hospital Memorial conveniado ao SUS do município e
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes. Estes
convênios interinstitucionais permitirão a participação dos estudantes de
medicina da em unidades de atenção básica, núcleos de saúde da família,
unidades de urgência e emergência, unidades hospitalares, ambulatórios
especializados, laboratórios e serviços de verificação de óbito e instituto médico
legal.
Encontra-se em processo de construção uma maternidade municipal
para gestantes de risco habitual e de alto risco, visando integrar a rede maternoinfantil da Região Metropolitana do Recife, seguindo as diretrizes da Rede
Cegonha, consolidando o modelo de atenção à saúde da mulher e criança,
servindo também de referência de alto risco para os Municípios de Ipojuca, Cabo
de Santo Agostinho e Moreno. A maternidade será composta por 100 leitos,
sendo 20 leitos de alojamento conjunto, 10 leitos de alojamento canguru, 10
leitos de risco habitual, 10 leitos de alto risco, 10 leitos de UTI neonatal e 30 de
UCI neonatal.
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No Curso de Graduação em Medicina o Sistema de Referência e
Contra–Referência em Jaboatão dos Guararapes funcionará de forma eficiente
permitindo ao aluno acompanhar o paciente nos diferentes níveis de atenção.
As ações desenvolvidas pelos estudantes serão acompanhadas por
professores do curso e preceptores (servidores das unidades), de modo a
propiciar uma supervisão e apoio adequados para o desenvolvimento das
atividades no que concerne a relação estudante-equipe e médico-paciente.
Neste contexto será promovida, continuamente, capacitação de recursos
humanos (RH) com vistas ao aprimoramento, por meio de treinamentos,
seminários, encontros, cursos, oficinas, dentre outros, de modo a propiciar a
formação e/ou atualização de funcionários comprometidos e motivados para
suas tarefas. Portanto, qualificar a gestão perpassa pela necessidade da oferta
de educação permanente para os trabalhadores do sistema.

7- DESEVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

ESTRUTURA MODULAR DO CURRÍCULO

O currículo de Medicina da Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos
Guararapes adotará a estrutura modular de currículo e está organizado de forma
a privilegiar, ao longo de todo o curso a interdisciplinaridade e a dimensão
biopsicossocial. Está, para tanto, organizado em módulos que se orientam por
ciclos de vida, sistemas orgânicos e apresentações clínicas.
O currículo privilegiará a integração das dimensões biológica e social
(psicológica, populacional, etc.), no qual os Módulos orientam a construção os
sistemas orgânicos, ciclos de vida e apresentações clínicas, estando em cada
um

deles

embutidos

os

conteúdos

que

serão

necessários

para

o

desenvolvimento de determinados conhecimentos, habilidades e atitudes.
A organização modular do currículo justifica-se em torno de uma série
de razões:
a) O módulo facilita a motivação do estudante, que pode observar melhor a
coerência e a relação dos conteúdos;
b) Permite estabelecer relações entre conteúdos diversos que poderiam se
conectar mais dificilmente se o mesmo professor os tratasse em
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momentos diversos ou distintos professores abordando-os em matérias e
horários diferentes;
c) Permite conectar conteúdos intelectuais à atividades práticas e
habilidades diversas contextualizadas;
d) Promove o desenvolvimento de atividades de forma integrada, com
significado para o estudante e permite a avaliação conjunta das atividades
diversas;
Desse modo, possibilitará uma aprendizagem mais significativa, na
medida em que permite ao estudante visualizar melhor a coerência e a relação
entre os diversos conteúdos das diferentes áreas.
O curso será desenvolvido em seis anos (12 semestres/etapas),
subdividido em três ciclos de aprendizagem:
•

O primeiro ciclo de aprendizagem é composto pelos dois primeiros anos, ou
seja, vai do 1º ao 4º semestre/etapa. A ênfase é nos conhecimentos básicos,
mas a organização curricular foi pensada de forma a possibilitar que eles
sejam trabalhados de forma integrada aos conhecimentos aplicados e aos
diferentes cenários de aprendizagem;

•

O segundo ciclo de aprendizagem abarca os dois anos seguintes, ou seja,
vai do 5º ao 8º semestre/etapa. A ênfase é nos conhecimentos aplicados,
embora não se deixe de trabalhá-los integradamente aos conhecimentos
básicos e aos diferentes cenários de aprendizagem;

•

O terceiro ciclo de aprendizagem corresponde aos dois últimos anos do
curso, ou seja, ao período que vai do 9º ao 12º semestre/etapa, e será
realizado na modalidade de Internato Médico.
O primeiro e o segundo ciclos de aprendizagem, ou seja, os 8

primeiros semestres/etapas do curso, serão desenvolvidos a partir de 5 módulos
a cada semestre/etapa:
•

3 Módulos Educacionais Temáticos (ou Horizontais): 1 terá duração de 6
semanas e 2 a duração de 7 semanas cada;

•

2 Módulos Verticais: os Módulo de Habilidades Profissionais e o PIESF.
Além disso, nos dois semestres/etapas iniciais e no oitavo

semestre/etapa, serão ofertados o Core Curriculum.
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Consonante com o que está preconizado nas novas DCNs/2014 para
o curso de Medicina, optou-se por uma abordagem dialógica de competência
que trabalha com o desenvolvimento de atributos (cognitivos, psicomotores e
afetivos) que, combinados, conformam distintas maneiras de realizar, com
sucesso, tarefas essenciais e características de uma determinada prática
profissional. Tal abordagem curricular propiciará, conforme já anunciado, a
inserção dos estudantes, desde o início do curso, em cenários da prática
profissional, com a realização de atividades educacionais que promovam o
desenvolvimento dos desempenhos (capacidades em ação), segundo contexto
e critérios.
Conforme já anunciado, a Proposta Pedagógica do Curso de Medicina
da Fits de Jaboatão dos Guararapes visa à construção de competências
específicas, pautadas por uma atuação fortemente comprometida com a
promoção da saúde e prevenção de doenças, à qualificação da intervenção
terapêutica, à ética e defesa da vida, com o trabalho em equipe, competência
social, de liderança e comunicação, e com o Sistema Único de Saúde.
Serão desenvolvidas atividades em ambiente de prática simulada
visando à aquisição de competências clínicas e de comunicação nos
Laboratórios de Simulação. No Eixo de Bases Psicossociais com atividades
pedagógicas, que serão desenvolvidos longitudinalmente do primeiro período ao
internato, serão trabalhadas competências relacionadas à tomada de decisões,
comunicação, liderança, e educação permanente. Inseridos desde o primeiro
período nas unidades de Estratégia de Saúde da Família locais e ambientes
simulados, os futuros médicos estarão expostos a oportunidades de
aprendizagem que estimulam o desenvolvimento das habilidades gerais
específicas descritas na DCNs.
Para atender às exigências das DCNs de 2014, a Faculdade irá
propiciar experiências na atenção primária e secundária à saúde em cenários
de prática real, de forma longitudinal ao longo dos seis anos de aprendizado.
Essas atividades serão desenvolvidas nas Práticas de Integração do Ensino em
Saúde da Família - PIESF onde serão vivenciadas práticas profissionais no SUS,
através da articulação da academia com a Rede-Escola e com experiências
pedagógicas que visam à conscientização para prevenção, promoção, proteção
e reabilitação da saúde.
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Com base no Parecer nº 116/2014 que deu origem as DCNs do curso
de graduação em medicina, as competências a serem alcançadas traduzirão a
excelência da prática médica nos cenários do SUS e serão alcançadas através
do desenvolvimento de três áreas: gestão em saúde, atenção à saúde e
educação em saúde. Cada área estará representada por um conjunto de açõeschaves que traduzirão a prática profissional. Tais ações representarão a
integração das capacidades cognitivas, psicomotoras e atitudinais em cada uma
das áreas de competência.

Áreas de Competência:

Atenção à saúde

Subáreas:
I - Atenção às necessidades individuais de saúde - Compõe-se de duas
ações–chave e respectivos desempenhos: (A) Identifica necessidades de saúde;
(B) Desenvolve e avalia planos terapêuticos.
II - Atenção às necessidades coletivas de saúde: compõe-se de duas ações–
chave e respectivos desempenhos: (A) Investiga problemas de saúde coletiva e
(B) Desenvolve e avalia projetos de intervenção coletiva.

Gestão em Saúde
A área compõe-se de duas ações–chave e respectivos desempenhos: (A)
Organiza o trabalho em saúde; e (B) Acompanha e avalia o trabalho em saúde.

Educação em Saúde
A área compõe-se por três ações-chave e respectivos desempenhos: (A)
Identifica necessidades de aprendizagem individuais e coletivas; (B) Promove a
construção e socialização de conhecimento; e (C) Promove o pensamento
científico e crítico e apoia a produção de novos conhecimentos.

A matriz de competências para o internato do curso de Medicina da
Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes é apresentada na
perspectiva de

identificar objetivos de aprendizagem essenciais (core
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competencies) em cada competência geral, sob pena de não conter o
detalhamento desejado por cada grupo de especialistas. Essa deve ser a base
para o desenvolvimento de propostas customizadas para cada grande área:
saúde do adulto, saúde da criança e saúde da mulher.
A matriz de Competências segue os passos descritos no processo de
construção apresentados previamente.

Atenção à Saúde + Conhecimento e Habilidades Médicas
Competências desenvolvidas:

•

Capacidade para obter informações, indicar exames complementares, interpretálos, fazer avaliações e formular diagnósticos diferenciais, manejar terapêuticas
para pacientes, e trabalhar em equipe para prover um cuidado focado na
necessidade do paciente.

•

Capacidade para realizar ações de prevenção, promoção, proteção, e reabilitação
da saúde, tanto no nível individual quanto coletivo, provendo atenção e cuidado
de modo apropriado e efetivo.

•

Capacidade de demonstrar conhecimento sobre ciências biomédicas, clínicas,
epidemiológicas, e sócio-comportamentais e a aplicação deste conhecimento
para o cuidado apropriado e efetivo do indivíduo e da comunidade.

•

Demonstrar conhecimento sobre ciências biomédicas básicas e clínicas,
epidemiologia e ciências sociais e sua aplicação no cuidado ao paciente e às
comunidades.

•

Habilidade para a realização dos procedimentos necessários ao cuidado da
criança, do adulto, do idoso e da mulher.

Capacidade para realizar seu trabalho dentro dos mais altos padrões de qualidade tendo
em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico,
mas sim, com a resolução do problema de saúde.
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Competência específica: Obtenção de informações do paciente e seus familiares
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz Oport.
de:

de Métodos

Aprendizage

de

Avaliação

m
- Realizar a anamnese completa e direcionada para
a criança, adulto, idoso e a mulher.

OSCE;

- Realizar o exame físico geral e específico, com
ênfase nas peculiaridades observadas no exame Prática Clínica;
“Feedback” do

físico da criança, adulto, idoso e da mulher.

- Identificar componentes do exame físico que são preceptor

Mini Cex;
Global Rating;
Observação
direta

críticos para aquele caso clínico
- Identificar e reportar adequadamente os achados
anormais e reportá-los de forma apropriada
Prática Clínica;
- Revisar as anotações do prontuário e obter Relatos
informações necessárias para a compreensão do Casos
caso clínico e a posterior tomada de decisão

de Observação
para direta;

tutorial

ou Global Rating;

visita clínica
-

Documentar

e

manter

anotações

clínicas

apropriadas e legíveis.

Prática Clínica; Global Rating;
“Feedback” do Revisão
preceptor

de

prontuário

Competência específica: Análise da informação, indicação e interpretação de exames
complementares e formulação de hipóteses e tomada de decisões.
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz Oport.
de:
- Avaliar o paciente e a partir das informações
obtidas:

formular

hipóteses

diagnósticas

de Métodos de

Aprendizagem

Avaliação

Prática Clínica;

OSCE;

e

diagnóstico diferencial para as condições clínicas
mais prevalentes.
- Indicar exames complementares apropriados para
o caso, considerando o contexto e os recursos

Discussão

de Mini Cex;

Casos;
“Feedback”
preceptor;

do

Global Rating
Observação
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disponíveis (tecnológicos e financeiros).
-

Interpretar

os

resultados

Aulas;

direta

dos

exames Seminários;
Prova teórica
complementares na elaboração do diagnóstico e do
“Feedback” do Teste
plano terapêutico.
preceptor
Progresso
- Reconhecer a necessidade de obter consentimento
do paciente e/ou responsáveis para realização dos
exames necessários à investigação diagnóstica.
- Tomar decisões baseado nas informações obtidas,
preferências do paciente, julgamento clínico e
evidências científicas atualizadas – (vide Tomada de
Decisões).
Competência específica: Plano terapêutico e de cuidados
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz Oport.
de:

de Métodos de

Aprendizagem

Avaliação

- Elaborar um plano terapêutico completo para as
condições prevalentes incluindo as urgências e

OCE;

emergências em crianças, adultos, idosos e mulher.

Mini CEx

- Demonstrar raciocínio clínico no manejo de

Global Rating

pacientes com co-morbidades.

Prática Clínica;

- Aconselhar e educar pacientes e familiares sobre Discussão

de Teste

de

Progresso

temas relevantes que contribuam para a prevenção Casos;
de agravos, promoção e recuperação da saúde

Prova teórica

Aulas teóricas;

- Reconhecer a autonomia do paciente e portanto a Seminários;
necessidade

de

obter

consentimento

para

a Tutoriais;
Role Playing;

realização do tratamento proposto.

- Reconhecer o objetivo descrito acima como uma “Feedback”
das

ações

básicas

de

boas

práticas

e

de preceptor

Portfolio
Global Rating
do Observação
direta

o

Prova teórica

- Compreender a importância do agendamento de

Global Rating

retornos para seguimento do paciente sempre que

Observação

necessário.

direta

minimização

de

demandas

judiciais

contra

profissional médico
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- Utilizar linguagem leiga e compreensível ao

OCE;Mini

paciente e familiares.

Cex

- Manter comportamento respeitoso e cuidadoso

Global Rating

para com o paciente e familiar

Competência específica: Demonstrar conhecimento e habilidades necessários ao
cuidado da criança, do adulto, do idoso e da mulher.
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz Oport.
de:

de Métodos

Aprendizagem

de

Avaliação

- Compreender e aplicar as ciências básicas e Aulas teóricas
clínicas apropriadas para a prática médica.

- Compreender e aplicar as noções de epidemiologia
e

mecanismos

fisiopatológicos

das

condições

Tutoriais
Discussão

de Prova teórica

Casos

Teste

de

Morfo- Progresso
clínicas prevalentes na atenção e cuidado à saúde Lab.
Funcional
da criança, adulto e da mulher.
Prática clínica
- Compreender como a nutrição, hábitos pessoais de
vida e medidas preventivas podem influenciar no Tutoriais
estado de saúde ou doença do indivíduo e da
Aulas teóricas
população
Discussão
de
- Reconhecer e compreender o poder da
Casos
metodologia científica em estabelecer relação de
causa e efeito em condições que afetam a saúde “Feedback” do
humana.

Portfolio
Prova teórica
Teste

de

Progresso

preceptor

- Reconhecer a eficácia de terapias tradicionais e
não tradicionais.
- Demonstrar pensamento crítico e analítico na
abordagem de situações clínicas.

Tutoriais
Discussão

OSCE
de Mini CEx

Casos
- Interpretar os achados clínicos e laboratoriais das Prática Clínica

Global Rating
Prova teórica
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condições clínicas prevalentes.

Discussão

- Elaborar diagnóstico diferencial e compreender as
medidas terapêuticas e preventivas nas condições

de Teste

Casos

de

Progresso

Tutoriais
Aulas teóricas

mais prevalentes na atenção básica em saúde.

Seminários
- Conhecer e aplicar os fundamentos para uma
adequada prescrição médica.
-

Aplicar

conhecimentos

farmacológicos

utilizados

“Feedback”

do

preceptor
sobre
no

os

agentes

tratamento

das

condições patológicas mais prevalentes.
- Conhecer as políticas públicas nacionais e

Avaliação

regionais que estruturam ações direcionadas para a Aulas teóricas
promoção, recuperação e atenção à saúde do Tutoriais

cognitiva

indivíduo e da comunidade

Progresso

-

Preencher

corretamente

os

Teste

de

formulários

e Prática Clínica
OSCE
documentos relacionados as ações medicas Discussão
de Observação
(Declarações de nascido vivo, de óbito, e Casos
Direta
notificações doenças compulsórias, AIH, APAC, etc) Aulas teóricas

Avaliação

- Compreender a base teórica para a indicação e
realização dos procedimentos elencados nos planos
de ensino de cada estágio – (vide Estágios
internato).

Prova teórica

Aulas teóricas

cognitiva

Prática Clínica

Teste

Tutoriais

Progresso

de

OSCE
-

Demonstrar

habilidade

para

realizar

com

proficiência os procedimentos elencados no plano de
ensino de cada estágio do internato – (vide Estágios
internato).

Prática Clínica

OSCE

Laboratório

Mini

Habilidades,

OSPE

CEx,

Tomada de Decisões + Educação Permanente e Aprendizagem Baseada na Prática:
Competências desenvolvidas:
•

Capacidade para tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-
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efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos
e de práticas.
•

Capacidade para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas,

baseadas em evidências científicas, aplicando-as ao cuidado do paciente e da
comunidade.
•

Reconhecer a necessidade de aprender continuamente, tanto na sua formação,

quanto na prática profissional futura.
•

Reconhecer sua responsabilidade e compromisso com a sua educação e o

treinamento das futuras gerações de profissionais, facilitando o aprendizado de outros
profissionais de saúde no ambiente de trabalho em equipe.
•

Capacidade de avaliar o próprio desempenho (auto-avaliação) no cuidado dos

pacientes e continuamente reconhecer o que “não sabe” (lacunas) e buscar a superação.

Competência específica: Capacidade para tomar decisões e prática da medicina
baseada em evidências
Ao final do estágio o estudante deverá ser Oport.
capaz de:

de Métodos

Aprendizagem

de

Avaliação

- Tomar decisão baseada nas informações
obtidas, preferências do paciente, julgamento
clínico e evidências científicas atualizadas

Prática Clínica;

- Utilizar a tecnologia da informação para dar Práticas
suporte a decisão tomada no cuidado e MBE;
educação ao paciente e comunidade

Aulas teóricas

- Aplicar os princípios da medicina baseada em Tutoriais
evidências (MBE) ao cuidado do paciente, “Feedback”
fazendo uso da melhor evidência de forma preceptor
consciente, explícita e judiciosa sobre o cuidado
do paciente que está sob seus cuidados.
-

Aplicar

conceitos

de

epidemiologia

de

e

bioestatística para triagem diagnóstica, manejo

do

Observação direta
Global Rating
Prova teórica
Teste de Progresso
OSCE
Portfólio
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de risco e decisões terapêuticas.
- Aplicar conhecimento sobre diferentes tipos de
estudos clínicos (relato de caso, coorte,
transversal,

ensaio

clínico

randomizado,

revisões sistemáticas, meta-análises, etc) no
diagnóstico e decisão terapêutica buscando
eficácia e efetividade
- Reconhecer que existe uma ordem para
solicitação de exames complementares visando
aperfeiçoar

o

processo

diagnóstico

e

terapêutico

Competência Específica: Promover o próprio aprendizado e facilitar o aprendizado de
outros profissionais de saúde no ambiente de trabalho.
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz Oport.
de:

de Métodos

Aprendizagem

de

Avaliação

- Reconhecer o seu papel no processo formação
de equipes de trabalho e no treinamento das
futuras gerações de profissionais da saúde
- Identificar estratégias de atualizar o próprio
conhecimento

e

habilidades

de

forma

permanente
- Desenvolver o hábito da prática reflexiva
visando a melhoria do próprio desempenho
- Reconhecer os limites do próprio conhecimento
e utilizando-se, sempre que necessário, da
prática da consultoria com outros profissionais
- Facilitar o aprendizado de outros estudantes e
profissionais de saúde em seu local de trabalho
- Participar de atividades educativas no ambiente
de trabalho

Vivências
práticas;
Seminários
Aulas teóricas
Grupos

de

trabalho
Reuniões
equipe

de

Portfolio
Provas teóricas
Observação direta
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- Reconhecer e utilizar os recursos de tecnologia
da

informação

especialmente

aqueles

relacionados a políticas públicas (telemedicina),
como estratégia para capacitação de equipes de
saúde

Competência específica: Analisar o próprio desempenho e as necessidades de
aprendizagem
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz Oport.
de:

de Métodos

Aprendizagem

de

Avaliação

- Identificar as próprias fortalezas e limitações Vivências
(auto-avaliação para reconhecer a existências de práticas;
lacunas de conhecimento e habilidades).

Grupos

de

trabalho;
Reuniões

de Portfólio

equipe; Prática Observação direta
diária;

Auto avaliação

Autoaprendizado;
“Feedback”
docente

Habilidades de Comunicação e relacionamento interpessoal
Resultados esperados:
•

Demonstrar habilidades de comunicação interpessoal que resulta na efetiva troca de

informações e na construção da relação médico-paciente, com familiares e outros
profissionais.
•

Valer-se de recursos de comunicação efetiva para trabalhar efetivamente como

membro da equipe
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Competência específica: Desenvolver e aperfeiçoar habilidades de comunicação verbal
e não-verbal efetiva na interação com pacientes, familiares e a comunidade.
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz de: Oport.

de Métodos

Aprendizagem

de

Avaliação

- Criar e sustentar uma relação terapêutica com
pacientes de modo a facilitar a comunicação sobre
cuidados com a saúde.
- Adaptar seu próprio estilo de comunicação às
necessidades do pacientes e do contexto
- Realizar a escuta ativa e utilizar a habilidade do Prática Clínica

OSCE

questionamento

Mini CEx

para

esclarecer

e

prover Role playing
“Feedback”

informações para paciente e seus familiares
-

Demonstrar

comportamento

do Global Rating

não-verbal preceptor

Observação
direta

apropriado
- Estimular o paciente questionar quando não tiver
entendido e a expressar suas preocupações e
dúvidas
- Prover informações verbais e escritas além de
questionar

sempre

o

paciente

sobre

sua

compreensão através de perguntas diretas.

Competência específica: Garantir a qualidade e a confidencialidade da informação
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz de: Oport.

de Métodos

Aprendizagem
-

Manter

registros

médicos

atualizados, e legíveis.

compreensíveis,
Prática Clínica

- Manter a confidencialidade das informações a ele “Feedback”

do

confiadas na interação com outros profissionais de preceptor

de

Avaliação
Revisão
prontuários
Observação
direta

saúde e o público em geral.

Competência específica: Informar más notícias e manejar situações sensíveis
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz Oport.
de:

de Métodos

Aprendizagem

Avaliação

de
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- Informar ao paciente/familiares diagnóstico de
doença grave mostrando respeito e compreensão à
sua resposta/reação.
- Identificar e manejar apropriadamente situações
em que haja suspeita de violência e/ou abuso
contra a a pessoa (criança, mulher, idoso, portador
de necessidades especiais).

Prática Clínica
Role playing

práticas

Observação
direta

Prática Clínica
Simulação

OSCE

OSCE

de Observação
direta

Liderança + Gerenciamento e Administração + Prática baseada no respeito à
ordenação do SUS:
Competências desenvolvidas:

•

Reconhecer-se como membro de uma equipe de trabalho multiprofissional

•

Estar ciente que ao longo da vida profissional poderá assumir papel de liderança
de uma equipe ou serviço de saúde, mantendo o compromisso com a equipe e as
necessidades de saúde da população

•

Ter visão do papel social do médico e disposição para atuar em atividades de
política e de planejamento em saúde.

•

Conhecer e respeitar o sistema de saúde vigente no país, trabalhando em prol da
atenção integral da saúde dentro de um sistema regionalizado e hierarquizado de
referência e contra-referência.

•

Lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as políticas de
saúde

•

Identificar opções de oferta de cuidado e atenção à saúde com melhor relação
custo-benefício

Competência específica: Liderança e administração da clínica
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz Oport.
de:

de Métodos

Aprendizagem

de

Avaliação

- Participar de forma efetiva no trabalho em Prática clínica
pequenos grupos

Tutoriais

- Cooperar com outros profissionais de saúde “Feedback”
da equipe (residentes, enfermagem, etc..).

preceptor

Portfolio
do Avaliação por pares
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- Reconhecer que o trabalho em equipes “Feedback” dos
multiprofissionais aumenta a segurança e a pares
qualidade do cuidado ao paciente

Competência específica: Prática baseada na ordenação do Sistema Único de Saúde
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz Oport.
de:

de Métodos

Aprendizagem

de

Avaliação

- Conhecer as peculiaridades que distinguem Aulas teóricas
os níveis de atenção à saúde (atenção básica, Vivências
2a e 3a).

com

gestores

do

sistema

de Prova teórica

saúde;

Portfólio

Reuniões

de Observação direta

equipe;
Simulações
Tutoriais

8- METODOLOGIA

8.1 Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem utilizadas no Curso
de Medicina

Compreendida como um conjunto de procedimentos e técnicas
utilizados para alcançar um determinado fim, as opções metodológicas se
respaldam em concepções e princípios pedagógicos que auxiliam a práxis do
professor, com vistas à aprendizagem dos estudantes.
As metodologias ativas de ensino-aprendizagem estão alicerçadas
em um princípio teórico significativo: a autonomia. A educação contemporânea
pressupõe um estudante capaz de autogerenciar ou autogovernar seu processo
de formação. Nesse contexto, o ato de ensinar exige respeito à autonomia e à
dignidade de cada indivíduo, alicerce para uma educação que considera o sujeito
como ser que constrói sua própria história. Nessa direção, metodologia adotada
no curso visa desenvolver as potencialidades dos educandos, baseando-se nos
princípios:
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a) da atividade (no sentido de aprender fazendo, experimentando,
observando), na qual o estudante é responsável pela construção
do conhecimento,
b) da individualidade (considerando os rítmos diferenciais de um
educando para outro),
c) daliberdade e responsabilidade; da integração dos conteúdos.

Os pilares básicos sobre os quais se assenta o Projeto Pedagógico
do Curso de Medicina da Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes
podem ser resumidos em quatro itens:

1. A educação centrada no estudante;
2. A adoção da metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP
ou PBL, pela sigla em inglês para “problem based learning”);
3. O aprender fazendo;
4. A formação orientada à comunidade

O conceito de educação centrada no estudante refere-se à ideia de
que o mesmo, terá o professor como facilitador e mediador do processo ensino
e aprendizagem. Deve, portanto, o estudante ter a total responsabilidade pelo
seu aprendizado. O que se visa, no curso de Medicina desta IES, é que os
estudantes desenvolvam a capacidade de “aprender a aprender”, ou seja, de
desenvolver seu próprio método de estudo, selecionando criticamente os
recursos educacionais mais adequados, avaliando os progressos de sua
formação e se tornando capazes do aperfeiçoamento contínuo.
A

formação

orientada

à

comunidade

está

relacionada

ao

compromisso desta IES de desenvolver um curso de formação médica que tenha
relevância em relação às necessidades de saúde da sociedade, definidas,
essencialmente, através de perfis epidemiológicos da população do estado de
Pernambuco da Região Nordeste e do Brasil.
Os docentes devem estar sempre atentos ao perfil do profissional a
ser formado, e que várias qualificações dependem essencialmente da
metodologia aplicada e, para tal, necessário se faz sua capacitação com
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estímulo à pós-graduação, bem como a sua preparação para a adoção de
metodologias inovadoras.
O curso de Medicina Faculdade Tiradentesde Jaboatão dos
Guararapes adotará as metodologias ativas de ensino-aprendizagem, cujas
características são:
•

O estudante é responsável por seu aprendizado, o que inclui a
organização de seu tempo e a busca de oportunidades para aprender;

•

O currículo é integrado e integrador e fornece uma linha condutora geral,
no intuito de facilitar e estimular o aprendizado. Esta linha se traduz nos
módulos educacionais temáticos do currículo e nos problemas, que
devem ser discutidos e resolvidos nos grupos tutoriais;

•

A instituição irá oferece uma grande variedade de oportunidades de
aprendizado através de laboratórios, ambulatórios, experiências e
estágios hospitalares e comunitários, bibliotecas e acesso a meios
eletrônicos (Internet);

•

O estudante é precocemente inserido em atividades práticas relevantes
para sua futura vida profissional;

•

O conteúdo curricular contempla os agravos a saúde mais frequentes e
relevantes a serem enfrentados na vida profissional de um médico geral;

•

O estudante é constantemente avaliado em relação a sua capacidade
cognitiva e ao desenvolvimento de habilidades e atitudes necessárias à
profissão;

•

O currículo é flexível e pode ser modificado pela experiência;

•

O trabalho em grupo e a cooperação interdisciplinar e multiprofissional
são constatemente estimulados;

•

A assistência ao estudante é individualizada, de modo a possibilitar que
ele discuta suas dificuldades com profissionais envolvidos com o
gerenciamento do currículo e outros, quando necessário.
Dentre as metodologias ativas adotadas, a ABP ou PBL– sigla em

inglês para Aprendizagem Baseada em Problemas – ocupará lugar central no
curso no curso de Medicina da Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos
Guararapes, cujo currículo, reflete os pressupostos filosóficos, políticos e socioculturais, que norteiam a construção de competências do futuro médico, para
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desenvolvimento dos objetivos propostos. Desse modo, o currículo é integrado,
está centrado no estudante, baseado em problemas e orientado à comunidade.
Os problemas constituem o artifício didático que fornece a linha
condutora dos conteúdos curriculares, a motivação para os estudos e o momento
da integração das disciplinas. Esses problemas serão organizados em torno das
questões de saúde vividas pelos indivíduos, pelas comunidades e pela
sociedade local. Cada Unidade Curricular contém aproximadamente de 6 a 9
problemas.
Um outro conceito chave neste projeto é o de “aprender fazendo”,
que propõe a mudança da sequencia clássica “teoria → prática” para a ideia de
que o processo de produção de conhecimentos ocorre de forma integrada e
dinâmica através da ação-reflexão-ação.
As

unidades

curriculares

serão

desenvolvidas

de

modo

interdisciplinar, com aprofundamento da articulação e conexão entre ensinopesquisa-extensão. Fundamentada na articulação entre teoria e prática, o
estudante será inserido na prática a partir de etapas em crescente grau de
autonomia e complexidade.
Constituem-se princípios norteadores do Curso de Medicina da
Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes:
•

Formação para a prática da cidadania;

•

desenvolvimento de competências para atuação profissional
na área de saúde, e da capacidade de avaliar, criticar, interagir,
integrar e reformular as práticas profissionais;

•

ênfase nos preceitos éticos, técnicos, políticos e ambientais
que revelem o respeito à diversidade;

•

compreensão do processo saúde;

•

revisão das relações de poder;

•

apropriação do processo saúde-doença pelos atores sociais;
conquista de autoconfiança e protagonismo dos atores sociais
em relação ao processo saúde-doençae à qualidade de vida;

•

construção de uma mentalidade de coparticipação em relação
às responsabilidades que cercam o processo saúde-doença.
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Vislumbra-se com essa metodologia a conjugação do enfoque
pedagógico que melhor desenvolve os aspectos cognitivos da educação
(aprender a aprender) com a abordagem que permite o melhor desenvolvimento
das habilidades psicomotoras e de atitudes (aprender fazendo).

8.2 Módulos Educacionais Temáticos: concepção e desenvolvimento

Os problemas serão preparados pelo grupo de planejamento do
curso, que será constituído por docentes provenientes de várias disciplinas
envolvidas na constituição das diversas Unidades Curriculares. Esses docentes
formularão os problemas, obedecendo a uma seqüência planejada para levar os
estudante ao estudo dos conteúdos curriculares programados para cada uma
das Unidades Curriculares.
Os Problemas serão discutidos e trabalhados nos grupos tutoriais. Os
grupos tutoriais serão constituídos por 10 alunos e um tutor, cujo encontro
ocorrerão duas vezes por semana com duração de 4 horas.
A discussão de um Problema em um grupo tutorial obedece a um
método padrão - o método dos 7 passos - cujo objetivo é fazer com que os
estudantes discutam o Problema, identifiquem objetivos de aprendizado,
estudem e rediscutam o problema face ao aprendizado obtido.
Além das atividades no grupo tutorial, que são obrigatórias para os
estudantes, serão ofertadas atividades em laboratórios de práticas e de
habilidades, e ainda práticas de atenção à saúde e conferências.A avaliação em
um currículo desta natureza será ampla e freqüente e buscará cobrir todas
competências desenvolvidas.
8.3 Os grupos tutoriais
Os grupos tutoriais serão constituídos por 10 a 12 estudantes e um
tutor, e sua atividade será discutir os Problemas planejados, de modo a propiciar
o aprendizado.
Essa atividade transcorrerá em três tempos para cada Problema:

153
•

O primeiro tempo será aquele no qual o grupo identificará o que já sabe
sobre o problema e formula objetivos de aprendizagem necessários para
aperfeiçoar os conhecimentos que já possui ou que deseja adquirir para
abordar aquele problema a partir dos embasamentos científicos;

•

O segundo tempo é de estudo individual, necessário para cumprir os
objetivos de aprendizado;

•

O terceiro tempo será o de retorno ao grupo para discutir o que foi
aprendido.

A discussão dos problemas pelo Grupo Tutorial obedece ao seguinte
método, o dos “Sete Passos”:

1. Ler atentamente o problema e esclarecer os termos desconhecidos.
2. Identificar as questões (problemas) propostas pelo enunciado.
3. Oferecer explicações para estas questões com base no conhecimento
prévio que o grupo tem sobre o assunto.
4. Resumir estas explicações.
5. Estabelecer objetivos de aprendizagem que levem o aluno ao
aprofundamento e complementação destas explicações.
6. Estudo individual respeitando os objetivos alcançados.
7. Rediscussão no grupo tutorial dos avanços do conhecimento obtidos pelo
grupo.

A frequência aos grupos tutoriais será obrigatória, pois estas
atividades serão fundamentais para o desenvolvimento do currículo. Serão elas
que orientarão o estudante sobre o que deve ser aprendido, conforme a
experiência e as expectativas do grupo no qual está inserido.
•

Papéis e Tarefas do Tutor

Pré-ativos (precedendo o grupo tutorial):
•

Conhecer o conteúdo do módulo temático.
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•

Conhecer os recursos de aprendizado disponíveis para este módulo no
ambiente da Faculdade (bibliográficos, audiovisuais, laboratoriais,
assistenciais).

•

Conhecer os problemas do módulo e os objetivos de aprendizado dos
problemas e do módulo como um todo.

•

Esclarecer suas dúvidas junto ao coordenador geral do módulo
previamente ao início das atividades tutoriais.

•

Obter informações sobre os alunos que pertencerão a seu grupo tutorial,
seus pontos positivos e negativos e seu desempenho em grupos tutoriais
prévios.

Ativos (durante o grupo tutorial)
•

Solicitar ao grupo que indique um coordenador de atividades e um
secretário para cada problema a ser trabalhado, garantindo a rotação
destes papéis entre os alunos do grupo durante o tutorial.

•

Cobrar dos alunos as fontes de aprendizado que consultaram
previamente ao início das atividades do grupo.

•

Observar a metodologia dos 7 (sete) passos.

•

Apoiar as atividades do coordenador e do secretário.

•

Lembrar que não é papel do tutor dar aula sobre o tema ou os temas dos
problemas, mas sim facilitar a discussão dos estudantes, de modo a que
os mesmos possam identificar o que precisam estudar para aprender os
fundamentos científicos sobre aquele tema.

•

Não intimidar os estudantes com seus próprios conhecimentos, mas
formular questões apropriadas para que os alunos enriqueçam suas
discussões, quando necessário.

•

Favorecer o bom relacionamento dos alunos entre si e com o tutor,
ajudando a construir um ambiente de confiança para o aprendizado.

•

Aplicar as avaliações pertinentes com critério e exigir que os alunos o
façam.
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Pós-ativos
•

Entregar as avaliações imediatamente após terem sido aplicadas.

•

Participar das reuniões semanais de tutores e apresentar críticas quanto
às debilidades do módulo e dos problemas e sugestões para melhorá-los.

•

Criticar individual e construtivamente os alunos do grupo em momentos
pertinentes.

•

Valorizar a avaliação, evitar criticar os instrumentos de avaliação na frente
dos alunos, mas exercer esta crítica nos foros pertinentes, quando
necessário.

•

Avaliar os membros do grupo tutorial sempre que for pertinente.

O Tutor não Deve:
•

tomar iniciativa no sentido de mudar os horários previstos para os
trabalhos do módulo;

•

suspender atividades dos tutoriais ou prever tutoriais extras ou fora de
horário;

•

dar folga para os estudantes quando não previsto em horário
daFaculdade;

•

contrair os tutoriais discutindo mais do que os problemas previstos sob
qualquer argumento, especialmente para deixar os estudantes livres para
as provas ou outro problema semelhante;

•

substituir os problemas previstos por outros de sua iniciativa ou agrado;

•

contratarem aulas teóricas ou similares para suprir aspectos que julgue
não terem sido abordados.

Os Papéis do Coordenador (estudante)

O coordenador será um estudante do grupo tutorial que deve orientar
os colegas na discussão do Problema segundo a metodologia dos sete passos,
favorecendo a participação de todos e mantendo o foco das discussões no
problema. Ele deve:
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•

Desestimular a monopolização ou a polarização das discussões entre
poucos membros do grupo, favorecer a participação de todos.

•

Apoiar as atividades do secretário.

•

Estimular a apresentação de hipóteses e o aprofundamento das
discussões pelos colegas.

•

Respeitar posições individuais e garantir que estas sejam discutidas pelo
grupo com seriedade, e que tenham representação nos objetivos de
aprendizado

sempre

que

o

grupo

não

conseguir

refutá-las

adequadamente.
•

Resumir as discussões quando pertinente.

•

Exigir que os objetivos de aprendizado sejam apresentados pelo grupo de
forma clara e objetiva e compreensível para todos e que sejam
específicos e não amplos e generalizados.

•

Solicitar auxílio do tutor quando pertinente e estar atento às orientações
do tutor quando estas forem oferecidas espontaneamente.

Os Papéis do Secretário (estudante)

O secretário também será um estudante do grupo tutorial. Ele é
responsável por anotar em quadro, de forma legível e compreensível, as
discussões e os eventos ocorridos no grupo tutorial de modo a facilitar uma boa
visão dos trabalhos por parte de todos os envolvidos. Ele deve:
•

Sempre que possível, ser claro e conciso em suas anotações e fiel às
discussões ocorridas – para isso solicitar a ajuda do coordenador dos
trabalhos e do tutor.

•

Respeitar as opiniões do grupo e evitar privilegiar suas próprias ou
aquelas com as quais concorda.

•

Anotar com rigor os objetivos de aprendizado apontados pelo grupo

•

Anotar as discussões posteriores e classificá-las segundo os objetivos de
aprendizado anteriormente apontados.
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8.4 Planejamento e Implementação dos Módulos Educacionais
Temáticos

Conforme já anunciado, o PBL não é organizado por disciplinas, mas
por módulos temáticos. Estes reúnem temas derivados do conjunto de
habilidades e conhecimentos previstos como necessários para a formação
profissional pretendido pelo currículo. As disciplinas, através de seus
especialistas participam desta fase elaborativa e reelaboração contínua do
currículo.
A implantação prática dos módulos temáticos traz o desafio de
articular contribuições de diferentes áreas do conhecimento em uma perspectiva
unitária, ou seja, em uma perspectiva que não seja a da mera justaposição, mas
que estas sejam articuladas inter e transdisciplinarmente.
Não se pode negar que a preservação da identidade das disciplinas é
importante para o desenvolvimento científico e tecnológico. No entanto, a
complexidade dos problemas relevantes de saúde torna imperativa a abordagem
inter e transdisciplinar.
A estrutura modular do Projeto Pedagógico aqui proposto se traduz
em uma excelente oportunidade para contemplar essas duas necessidades, pois
os módulos representam um maior fortalecimento das disciplinas no seu
verdadeiro papel nas áreas do conhecimento, e promovem oportunidades de
colaboração entre as mesmas.
Sua implementação, porém, exige um apurado e contínuo trabalho
em equipe. Dessa forma, o grupo de tutores e demais professores que fazem
parte do módulo, com o coordenador do módulo ficarão responsáveis por:
•

Estruturar o conteúdo geral do módulo;

•

definir seus objetivos educacionais; construir os problemas;

•

programar as atividades práticas e palestras pertinentes;

•

construir os manuais do aluno e do tutor;

•

acompanhar a operacionalização do módulo.
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Para isso, essa equipe tomará como referência o conteúdo geral
definido na ementa do módulo e o perfil do médico a ser formado pelo currículo
do curso.

9- VINCULAÇÃO COM O SUS

A consciência das necessidades da região em que está inserida, um
dos mais baixos Índices do Desenvolvimento Humano (IDH)do país, faz com que
a Faculdade de Medicina de Jaboatão dos Guararapes busque ações que visem
melhorar a qualidade de vida dessas comunidades, integrando atividades de
saúde para população e indivíduos, aprendizagem e condução de pesquisa em
saúde. Esse compromisso, observado na missão da Faculdade de Medicina de
Jaboatão dos Guararapes reflete no currículo na presença do eixo longitudinal
Bases Psicossociais e Práticas de Integração Escola,

Serviço e

Comunidade (PIESF). Que trabalha os aspectos humanísticos, éticos, sócioeconômico-culturais e comunicacionais, ao mesmo tempo em que busca somar
às responsabilidades de ensino, atenção à saúde, pesquisa e gestão, com o
serviço à comunidade como um aspecto da função acadêmica.
A proposta da Faculdade de Medicina de Jaboatão dos Guararapes
Curso de Medicina dá ênfase ao processo de reflexão sobre os determinantes
sociais, políticos, econômicos e culturais no processo saúde-doença, em seu
desenvolvimento curricular, reconhecendo a comunidade local como um ator
primordial nesse processo. Busca ainda familiarizar os estudantes com os
principais problemas de saúde locais e o SUS, inserindo oportunidades
educacionais específicas com estágios nos serviços locais.
A inserção estratégica dos docentes e discentes do Curso de
Medicina desenvolvendo atividades dentro da Rede-Escola do SUS local se
traduz na contribuição para o bem público, auxiliando nas respostas aos
problemas de saúde regionais e no uso da excelência acadêmica para além dos
muros da universidade. Assim, colaborando com o poder local para a melhoria
da qualidade de serviços de saúde prestados à população da Microrregião, a
Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes expressa a sua valorização
acadêmica da prática comunitária e o apoio ao fortalecimento da rede regional
de saúde.
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Desse modo durante todo o curso, o estudante desenvolverá
atividades de integração teórico-prática e estágios eletivos em serviços de
atenção primária, secundária e terciária de acordo com sua progressão no curso.
A Rede de Atenção à Saúde de Jaboatão dos Guararapes é vinculada
à Superintendência de Atenção à Saúde – SUAS - da Secretaria Estadual de
Saúde de Pernambuco que tem como missão programar, coordenar, orientar e
avaliar a condução da política e das ações de assistência à saúde em nível
estadual, articulando as diretorias e gerências sob sua responsabilidade.
Coordena as ações da atenção básica de saúde, de média e alta complexidade
e da assistência farmacêutica.
A Atenção Básica que se caracteriza por um conjunto de ações de
saúde, no âmbito individual e coletivo, abrange a promoção e a proteção da
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a
manutenção da saúde. A Atenção Básica tem como princípio considerar o sujeito
em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sóciocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças
e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas
possibilidades de viver de modo saudável. A Atenção Básica tem a Saúde da
Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os
preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS).
A Rede de Atenção à Saúde de Jaboatão dos Guararapes é vinculada
à Superintendência de Atenção à Saúde de Pernambuco que tem como missão
programar, coordenar, orientar e avaliar a condução da política e das ações de
assistência à saúde em nível estadual, articulando as diretorias e gerências sob
sua responsabilidade.
Dentre os princípios norteadores da Saúde da Família destacam-se o
caráter substitutivo das práticas tradicionais de assistência com foco nas
doenças, por um novo processo de trabalho comprometido com a prevenção,
com a promoção da qualidade de vida da população e com a resolubilidade da
assistência. Seguindo também os princípios da integralidade e intersetorialidade;
a territorialização; composição de equipe multiprofissional; a responsabilização
e vínculo; o estímulo a participação da comunidade e ao controle social.
Visando uma melhor operacionalização da assistência são definidas
linhas estratégicas de ação que abrangem todas as fases do ciclo de vida
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humano (crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens adultos e idosos); a
seleção de agravos prioritários; necessidades de saúde e doenças crônicas
transmissíveis e não transmissíveis (hipertensão, diabetes mellitus, tuberculose,
hanseníase, DST/AIDS, malária, dengue, alcoolismo e as ações programáticas,
saúde mental, saúde do trabalhador, programas de reabilitação comunitária).

10- ESTRUTURA CURRICULAR

1ª ETAPA / SEMESTRE
CH

CH

CH

Teórica Prática Total
Introdução ao Estudo da Medicina

72

24

96

Concepção e Formação do Ser Humano

84

28

112

Metabolismo

84

28

112

PIESF I

80

80

Habilidades Profissionais / Clínicas I

40

40

Habilidades Profissionais / Comunicação

40

40

Habilidades Profissionais / Informática I

40

40

240

280

520

CH

CH

CH

CH Total da etapa

2ª ETAPA / SEMESTRE

Teórica Prática Total
Funções Biológicas

72

24

96

Mecanismos de Agressão e Defesa

84

28

112

Abrangências das Ações de Saúde

84

28

112

PIESF II

80

80

Habilidades Profissionais / Clínicas II

80

80

Core Curriculum I

40

40

Habilidades Profissionais / Informática II

40

40

Habilidades Profissionais / Práticas Laboratoriais I

40

40

360

600

CH Total da etapa

240
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3ª ETAPA / SEMESTRE
CH

CH

CH

Teórica Prática Total
Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento

72

24

96

Percepção, Consciência e Emoção

84

28

112

Processo de Envelhecimento

84

28

112

PIESF III

80

80

Habilidades Profissionais / Clínicas III

80

80

Habilidades Profissionais / Práticas Laboratoriais

40

40

II
Core Curriculum II

80

80

CH Total da etapa

320

280

600

CH

CH

CH

4ª ETAPA / SEMESTRE

Teórica Prática Total
Proliferação Celular

72

24

96

Saúde da Mulher, Sexualidade Humana e 84

28

112

28

112

PIESF IV

80

80

Habilidades Profissionais / Clínicas IV

80

80

Habilidades Profissionais / Terapêuticas I

40

40

240

280

520

CH

CH

CH

Planejamento Familiar
Doenças Resultantes da Agressão do Meio 84
Ambiente

CH Total da etapa

5ª ETAPA / SEMESTRE

Teórica Prática Total
Dor

72

24

96

Dor Abdominal, Diarreia, Vômitos e Icterícia

84

28

112

Febre, Inflamação e Infecção

84

28

112

80

80

PIESF V
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Habilidades Profissionais / Clínicas V

40

40

Habilidades Profissionais / Terapêuticas II

40

40

Habilidades Profissionais / Ambulatório I

80

80

240

320

560

CH

CH

CH

CH Total da etapa

6ª ETAPA / SEMESTRE

Teórica Prática Total
Problemas Mentais e de Comportamento

72

24

96

Perda de Sangue

84

28

112

Fadiga, Perda de Peso e Anemias

84

28

112

PIESF VI

80

80

Habilidades Profissionais / Ambulatório II

80

80

Habilidades Profissionais / Cirúrgicas I

80

80

Habilidades Profissionais / Interpretação Clínica I

40

40

240

360

600

CH

CH

CH

CH Total da etapa

7ª ETAPA / SEMESTRE

Teórica Prática Total
Locomoção e Preensão

72

24

96

Distúrbios Sensoriais, Motores e da Consciência

84

28

112

Dispneia, Dor Torácica e Edemas

84

28

112

PIESF VII

80

80

Habilidades Profissionais / Ambulatório III

80

80

Habilidades Profissionais / Cirúrgicas II

80

80

Habilidades Profissionais / Interpretação Clínica II

40

40

240

360

600

CH

CH

CH

CH Total da etapa

8ª ETAPA / SEMESTRE

Teórica Prática Total
Desordens Nutricionais e Metabólicas

72

24

96
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Manifestações

Externas

das

Doenças 84

28

112

84

28

112

PIESF VIII

80

80

Habilidades Profissionais / Ambulatório IV

80

80

80

80

40

40

240

360

600

CH

CH

CH

Iatrogênicas
Emergências

Habilidades

Profissionais

/

Urgências

e

Emergências
Core Curriculum III
CH Total da etapa

9ª ETAPA / SEMESTRE

Teórica Prática Total
Estágio I - Cuidado em Saúde da Criança I

240

240

Estágio I - Cuidado em Saúde do Adulto I

240

240

Estágio I - Cuidado em Saúde da Mulher I

240

240

CH Total da etapa

720

720

CH

CH

10ª ETAPA / SEMESTRE
CH

Teórica Prática Total
TCC I

40

40

Estágio II - Cuidado em Saúde da Criança II

240

240

Estágio II - Cuidado em Saúde do Adulto II

240

240

Estágio II - Cuidado em Saúde da Mulher II

240

240

40

720

760

CH

CH

CH

CH Total da etapa

11ª ETAPA / SEMESTRE

Teórica Prática Total
TCC II

40

40

Estágio III - Cuidado em Saúde Mental e do Idoso

240

240

Estágio III - Urgências no Adulto

240

240
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Estágio III - Urgências na Criança
CH Total da etapa

240

240

40

720

760

CH

CH

CH

12ª ETAPA / SEMESTRE

Teórica Prática Total
Estágio IV - Estágio Regional

180

180

Estágio IV - Estágio em Medicina Legal

180

180

Estágio IV - Cuidado em Saúde Coletiva

180

180

Estágio IV - Eletivo

180

180

CH Total da etapa

720

720

CH

CH

QUADRO CORE CURRICULUM I - Optativas
2ª ETAPA / SEMESTRE
CH

Teórica Prática Total
Meio Ambiente e Sociedade

80

80

Filosofia e Cidadania

80

80

Metodologia Científica

80

80

CH

CH

3ª ETAPA / SEMESTRE
CH

Teórica Prática Total
Cultura Afro-Brasileira e Indígena

40

40

Sociedade e Contemporaneidade

40

40

Libras

40

40

CH

CH

8ª ETAPA / SEMESTRE
CH

Teórica Prática Total
Formação Sócio Histórico do Brasil

40

40

Fundamentos Antropológicos e Sociológicos

40

40

Empreendedorismo

40

40

165
QUADRO RESUMO

Carga

Carga

Horária

Horária

Teórica

Prática

2080

2600

Estágios

Atividades

Total

Complementares

de
Horas

2880

320

7880

10.1 Eixos Estruturantes da Formação Profissional

O Curso tem um desenho curricular direcionado por três eixos de
formação que perpassam os anos de graduação. Em cada um dos eixos,
Unidades Curriculares aglutinando áreas temáticas afins constituem a proposta
curricular.
Nesse sentido os eixos propostos são:
A- Eixo Humanístico-Profissional;
B- Eixo Técnico-Científico;
C- Eixo Comunitário Assistencial;

O médico formado pela Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos
Guararapes deverá estar apto a tratar o que é mais frequente na realidade
epidemiológica do Estado de Pernambuco e do Brasil, segundo um perfil de
complexidade traçado pelas áreas de conhecimento envolvidas no curso. A
abordagem destes agravos à saúde será realizada de forma interdisciplinar e
multiprofissional de modo a garantir os conhecimentos científicos necessários,
associados a uma visão humanista e ética da profissão, do paciente e da equipe
de saúde. Ainda, deve sempre abordar o ciclo vital, isto é, as várias idades
humanas e suas características e contemplar a relação do homem com seu meio
ambiente, a sociedade humana, como cenário onde ocorrerão sua vida, suas
doenças e suas curas, sua morte.
Os conteúdos de cada uma das Unidades Curriculares serão
preparados pelo grupo de planejamento do curso, que reúne os docentes de
várias áreas de conhecimento (básicas e aplicadas) envolvidas com os
conteúdos temáticos de cada Unidade a ser planejada. A definição dos
conteúdos será feita por meio de oficinas de trabalho onde os docentes pactuam
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por meio da elaboração coletiva de árvores temáticas (mapas conceituais)
para cada Unidade. A partir daí, delineiam-se os objetivos gerais e específicos
com as respectivas competências da cada Unidade Curricular, definindo-se os
conteúdos.
Assim sendo, o Currículo do Curso de Medicina da Faculdade
Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes, foi estruturado a partir de três eixos
que possibilitrãoo desenvolvimento de uma base integrada de conhecimentos,
práticas e atitudes do profissional:
* EIXO HUMANÍSTICO-PROFISSIONAL: A dimensão humanística da formação
do médico é uma dimensão central do currículo. Um dos mais significativos
aspectos a serem observados na educação médica contemporânea é a
necessidade de uma formação que resulte na aquisição de competências
atitudinais. Atitudes são a interface entre o profissional e o seu cliente, sua
família, sua comunidade, a instituição profissional a que é afiliado, aos colegas
de profissão e aos demais colegas de sua equipe de trabalho. Tal interface se
firma muito mais na experiência e na vivência do que no conhecimento, e,
portanto, é menos influenciada pelo ensino factual e didático. Este eixo propõe
que, longitudinalmente, em todos os blocos, sejam estruturados processos
experienciais de aprendizagem que maximizam o impacto desses domínios
atitudinais, particularmente no campo da reflexão centrada no estudante e no
desenvolvimento do pensamento crítico.
Em cada módulo o currículo, é estruturado com uma base de
experiências que viabilizam o desenvolvimento de atitudes como:
a) altruísmo, orientado para a consciência de que é necessário
atender ao melhor interesse de seus clientes, da sociedade e da saúde pública,
e de sua própria profissão;
b) responsabilidade social, dirigido à prática da solidariedade e do
genuíno interesse pelo desenvolvimento comunitário;
c) busca pela excelência, com uma constante valorização pelo auto
aprendizado e pela permanente autocrítica;
d) honra e integridade, orientadas para o compromisso com o justo,
o certo e o apropriado em sua prática; e
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e) vínculo e respeito aos outros, demonstrando clara preocupação
com sentimentos, valores e pensamentos de pacientes, colegas e profissionais
da equipe.

* EIXO TÉCNICO-CIENTÍFICO: Os conteúdos biomédicos do curso médico,
incluindo a base de conhecimentos e habilidades da prática médica, os princípios
científicos e o pensamento acadêmico em Medicina, associados aos domínios
de áreas amplas, tais como a Psicologia, a História da Medicina, a Antropologia
Médica, a Economia, a Medicina Legal, a Sociologia, a Cultura e outras Ciências
Humanas e Sociais, que formam a estrutura conceitual deste eixo. Como
explicitado anteriormente, os conteúdos técnico-científicos do currículo são, em
cada módulo, integrados de modo que, a partir da discussão de problemas, tais
campos do conhecimento sejam explorados de forma progressiva e estruturada.
Os conhecimentos são desenvolvidos com base na associação entre teoria e
prática. Desde o início do curso o estudante tem oportunidade de se apropriar
de um instrumental teórico-prático profissionalizante compatível com o estágio
do curso em que está inserido. Sob o ponto de vista estrutural, o primeiro ano
lida com sistemas regulatórios e estruturas orgânicas, respondendo pela
organização somato-funcional do organismo humano; o segundo ano lida com
ciclos de vida, trabalhando os processos de desenvolvimento do indivíduo em
fases

da

vida

(embriogênese,

nascimento,

crescimento,

vida

adulta,

envelhecimento e morte), e sua relação com o meio.
O

terceiro

e

quarto

anos

trabalham

processos

clínicos

e

manifestações da doença, organizados em módulos cuja ênfase é a integração
sistêmica das diversas manifestações fisiopatológicas de maior interesse
médico. Os dois últimos anos do curso (5º e 6º anos) são o período de internato
rotatório, quando o aluno segue em estágio pelas clínicas básicas (pediatria,
gineco-obstetrícia,

clínica

médica/medicina

interna,

cirurgia,

trauma/emergências médicas, saúde pública/atenção primária e estágios
eletivos). Durante todo o curso, o aluno desenvolve atividades de integração
entre teoria e prática e estágios em serviços de atenção primária, secundária e
terciária, de acordo com sua progressão no curso.
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* EIXO COMUNITÁRIO-ASSISTENCIAL: Desde o início do curso, haverá o
desenvolvimento de uma prática de ação comunitária, integrada em uma equipe
multidisciplinar, a partir da qual o estudante entra em estreita relação com a
comunidade e com ambientes e estruturas a ela pertencentes. Com isso, o curso
possibilitará um balanço adequado entre esses serviços e estruturas
ambulatoriais e hospitalares secundárias e terciárias.
Durante todo o processo de formação, todos os cenários de prática
estarão presentes: espaços sociais de convivência, unidades de atenção básica,
atenção domiciliar, ambulatórios de especialidades e hospital, articulados de
modo a proporcionar a experiência da continuidade da atenção, do
acompanhamento longitudinal de indivíduos, famílias e grupos sociais, bem
como a vivência dos diferentes arranjos tecnológicos envolvidos no trabalho em
saúde, em diferentes contextos.
A estrutura e conteúdos curriculares propostos resultam da
experiência acumulada no âmbito nacional e internacional no campo da
Educação Médica e se apresenta em plena consonância com a missão e objetivo
da Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes em oferecer aos
estudantes uma excelente qualificação profissional.

10.2 Core Curriculum

A Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes procura
desenvolver a formação de jovens para o exercício de uma atividade profissional,
contribuindo para a formação cidadã do ser humano. A atuação de um
profissional sempre carrega “marcas” recebidas durante seu percurso
acadêmico. É da boa combinação entre sua identidade profissional e pessoal,
construída durante sua formação, que resulta uma ação consciente e
responsável.
Ciente disso, ofertadas o Core Curriculum que são disciplinas de
conhecimentos gerais, caracterizadas como um conjunto de referências comuns
aos futuros profissionais. O Core Curriculum possibilita a ampliação do repertório
analítico e cultural do estudante, rompendo com a fragmentação do
conhecimento, e representa uma ferramenta primordial ao profissional do século
XXI, uma vez que oferece uma educação para o pensar e uma formação
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generalista. O estudante é desafiado a analisar um mesmo fenômeno por
diferentes ângulos, e com isso amplia sua compreensão de mundo.
O estudante terá a oportunidade de frequentar os seguintes módulos:

Optativos do 2º semestre/etapa:
•

Libras;

•

Cultura Afro-Brasileira e Indígena;

•

Sociedade e Contemporaneidade.

Optativos do 3º semestre/ etapa:
•

Metodologia Científica;

•

Filosofia e Cidadania;

•

Fundamentos Sociológicos e Antropológicos.

Optativos do 8º semestre/etapa:
•

Empreendedorismo;

•

Meio-Ambiente e Sociedade

•

Formação Sócio Histórica do Brasil

Partindo do que é hoje essencial, o Core Curriculum busca, antes de
tudo, propiciar o desenvolvimento e o aprimoramento das muitas habilidades
requeridas pelo moderno mundo do trabalho. Organizado em torno das
“generalcompetences”, traz em seu bojo tensões e dilemas das diferentes
dimensões que abrangem o mundo, e por isso é dinâmico, dialético e
transformador.
Através dos princípios da abrangência (focaliza as diferentes áreas
do conhecimento humano), do rompimento com o isolamento (organiza-se em
projetos), da ausência da classificação (ultrapassa a lógica disciplinar), do
respeito ao ritmo do aluno e seus modelos de aprendizagem (cada indivíduo é
único), promove o desenvolvimento e a mobilização das competências
essenciais que, por sua vez, promovem o diferencial da ação educativa na
Educação Superior.
Dessa forma, ao inscrever-se nos módulos que compõem o Core
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Curriculum, o participará de discussões atualizadas, feitas a partir de
instrumentos de análise do mundo real. Conceitos como Cultura, História e Artes
contribuem para discussões a respeito de Ética, Economia, Estado e Sociedade.
A interpretação dos fatos econômicos, sociais e artísticos está fundamentada na
leitura crítica dos jornais, revistas e das diferentes manifestações da
comunicação.
Pensando na formação ampla e necessária, o módulo de Libras irá
instrumentalizar o médico para o atendimento adequado das pessoas com
deficiências auditivas. Para isso, promove a compreensão dos conceitos de
língua e linguagem, e trabalha com os fundamentos históricos e socioculturais
da língua de sinais, além de exercitá-la.
No módulo Cultura Afro-Brasileira e Indígena, o estudante tem a
possibilidade de desenvolver o “raciocínio histórico”, refletir sobre o contexto
social, ampliando sua visão de mundo. Os principais conceitos desenvolvidos
são: mudança e permanência; sujeito e objeto; temporalidade; processo
histórico; dialética e contradição; análise histórica; influência negra e indígena
na cultura brasileira, na linguagem e na religião.
Em Sociedade e Contemporaneidade, trabalha-se com a reflexão
sobre os processos que estão intensificando as relações sociais globais, sobre
a variedade cultural e o funcionamento das instituições sociais no Brasil
contemporâneo. O módulo Metodologia Científica possibilita que o aluno se
aproprie da pesquisa enquanto instrumento de ação reflexiva, crítica e ética.
O módulo Filosofia e Cidadania desenvolverá a capacidade de ver o
mundo através de diversas perspectivas e de perceber as relações entre os
vários aspectos que o compõe.
Os Fundamentos Antropológicos e Sociológicos promoverão a
ampliação da leitura sobre as relações do homem com a sociedade.
No módulo Empreendedorismo, o aluno tem a oportunidade de
desenvolver as competências e habilidades necessárias para o empreendedor
da área da Saúde, apropriando-se dos conhecimentos sobre as diversas fases
da criação de um negócio.
Em Meio Ambiente e Sociedade, caracteriza-se o desenvolvimento
sustentável como novo paradigma, através da reflexão sobre a evolução
histórica da questão ambiental e dos estudos sobre as políticas e a gestão
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ambiental.
Com foco na importância da higidez ambiental na prevenção de
doenças, o tema permeia as diversas atividades pedagógicas do curso num
grande tema - Saúde e Sociedade com o objetivo de refletir e de construir
práticas concretas em contextos reais (ação-reflexão-ação), identificando e
discutindo sobre o processo saúde-doença de forma integrada com as questões
ecológicas,
Dessa forma, a questão da prevenção tratada desde o primeiro ano
do curso numa perspectiva sistêmica introduz, nas diversas atividades, os
conceitos de saúde relacionados à preservação do meio ambiente em suas
dimensões científica e ética. O processo ocorrerá no espaço dialógico,
possibilitando a revisão de valores e conceitos, com o objetivo de propiciar
mudança de atitude em relação ao meio, que conduz à melhora da qualidade de
vida no planeta.
E em Formação Sócio Histórica do Brasil, o estudante tem a
possibilidade de compreender a constituição sócio histórica da sociedade
brasileira, em seus aspectos sociais, políticos, culturais e econômicos, para uma
visão mais crítica e consciente sobre os processos do Brasil contemporâneo.
Portanto,

os

módulos

que

formam

o

Core

Curriculum

se

complementam, conferindo, na sua totalidade, leituras possíveis do mundo a
partir do reconhecimento dos limites de cada área, da experiência do aprender
coletivo e da busca de sentidos e significados. O movimento de ir e vir dos alunos
leva o core aos cursos e os cursos ao core, num diálogo em que um se
transforma com e a partir do outro.
O Core Curriculum se apresenta como uma ação propositiva que visa
manter sempre viva a memória de que temos um papel muito maior que o de
formar profissionais. Temos também o papel legítimo de, pela ação educativa,
produzirmos pessoas inteiras, legítimas e autônomas.
Além disso, as temáticas acima citadas estão inclusas tanto em
abordagem teórica, quanto na vivência prática. Além de atividades a serem
desenvolvidas pela Faculdade dentro das mesmas temáticas.
A concepção de currículo assumida pela Faculdade Tiradentes de
Jaboatão dos Guararapes é a que combina unidade e diversidade, comum e
diferente. É na interlocução entre a educação geral e a profissional que
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localizamos a formação do homem: o que deve ser comum a todos e onde reside
a especificidade de cada escolha.

Temas Transversais

Para acompanhar as mudanças que ocorrem no mundo, torna-se
necessário o desenvolvimento de temáticas de interesse da coletividade,
extrapolando a abrangência dos módulos curriculares. Nesse contexto,
conforme preconizado no PPI, os temas transversais ampliam a ação educativa,
adequando-se a novos processos exigidos pelos paradigmas atuais e as novas
exigências da sociedade pós-industrial, do conhecimento, dos serviços e da
informação, visando promover a educação de cidadãos conscientes do seu
papel no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil.
Desse modo, é por meio da transversalidade que são abordadas as
questões de interesse comum da coletividade, dentre os quais: relações étnicoraciais, ecologia, formação humanista e cidadã, desenvolvimento sustentável,
preservação cultural e diversidade, inclusão social, metas individuais versus
metas coletivas, competitividade versus solidariedade, empreendedorismo, meio
ambiente, ética corporativista versus ética centrada na pessoa, etc., todos
comprometidos com a missão institucional, com a educação como um todo e
com o Projeto Pedagógico Institucional:
Os temas transversais para o curso consideram os seguintes
aspectos:
- Propositura a partir de discussões fundamentadas junto ao corpo docente
envolvido em cada ação;
- Clara associação com demandas sociais e institucionais nos âmbitos nacional,
regional e local;
- Identificação de temas atuais e complementares às políticas públicas
de relevância social (inclusão, ampliação da cidadania, políticas
afirmativas, formação ética, ecologia, desenvolvimento etc.).
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Além dessas questões, em conformidade com as legislações
vigentes, o curso de Medicina fundamenta-se na premissa de que o profissional
médico deve estar consciente do seu papel profissional e de sua
responsabilidade social. Assim, encontram-se inclusas nos conteúdos dos
diversos módulos do curso, temáticas que envolvem competências, atitudes e
valores, atividades e ações voltadas para questões relativas às relações étnicoraciais e cultura afro-brasileira com vistas ao respeito a diversidade cultural.
Além disso, institucionalmente serão promovidas ações que envolvem
discussões acerca de ações afirmativas, na qual são envolvidos todos os
estudantes da instituição, contemplando palestras, campanhas e atividades de
extensão.
11- ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Compreende os dois últimos anos do curso (5º e 6º anos),
correspondendo ao estágio curricular obrigatório de treinamento. Seguindo as
recomendações das diretrizes curriculares o currículo contará com o estágio
curricular obrigatório de treinamento em serviço, em regime de internato, em
serviços próprios ou conveniados, e sob supervisão direta dos docentes da
Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes. O treinamento em serviço
nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria e
Saúde Comunitária de atenção em cada área. De acordo com as novas DCNs,
as atividades serão eminentemente práticas e sua carga horária teórica não
poderá ser superior a 20% (vinte por cento) do total do estágio.
Além disso, em concordância com a Lei nº 12.871/2013, 30% (trinta
por cento) da carga horária do internato médico na graduação será desenvolvida
na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS.
Os estágios curriculares de treinamento em serviço, serão realizados
em forma de rodízios e na modalidade de Internato Médico, compõem o terceiro
ciclo de aprendizagens, ou seja, os 04 semestres/etapas finais do curso. Ele
constitui-se elemento fundamental para capacitação dos estudantes de
Medicina. A orientação de tais estágios proporciona uma experiência que não
fica limitada ao terceiro nível de atenção, pois parte do tempo será destinada às
atividades no primeiro e no segundo níveis de atenção à saúde.
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Além disso, não há a excessiva fragmentação em minúsculos
períodos; são proporcionados estágios de maior duração em áreas abrangentes
como a saúde do adulto, saúde materno-infantil, urgência e trauma e saúde
coletiva. O estudante tem, ainda, a oportunidade de realizar um dos estágios na
área que lhe despertar maior interesse: trata-se do estágio eletivo, incluído no
12º semestre/etapa do curso.
No curso de Medicina da Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos
Guararapes, o estágio supervisionado, será realizado sob a forma de Internato
Médico, segue os princípios gerais do modelo pedagógico nos quais estão
assentados os pilares básicos do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina, que
se resumem em quatro itens:
1. A educação centrada no estudante;
2. A adoção da metodologia de aprendizagem baseada em problemas
(ABP ou PBL, pela sigla em inglês para “problem based learning”);
3. O aprender fazendo;
4. A formação orientada à comunidade
Para isso, o estudante é orientado segundo os princípios primordiais
da prática médica, fundamentados em três eixos, articulando a ciência e sua
técnica, a assistência com ênfase na família e na comunidade e ao humanismo,
visando o desenvolvimento integral do estudante e suas atitudes profissionais.
O Estágio Supervisionado acontece sob supervisão docente e obedece ao que
prevê a Lei Federal 11.788 que dispõe sobre os estágios de estudantes.
O estudante será estimulado a desenvolver habilidades educacionais,
profissionais, analíticas e de trabalho, ou seja, a adquirir um pensamento
científico e crítico, por meio do contato direto com doenças prevalentes na
atenção primária e secundária, não deixando de ter conhecimento das
ferramentas para o diagnóstico e tratamento de doenças consideradas de alta
complexidade.
O Internato Médico correspondente aos dois últimos anos do curso,
ou seja, ao período que vai do 9º ao 12º semestre/etapa. Cada estágio tem a
carga horaria de 40h semanais, duração de 18 semanas, com 240h, totalizando
por semestre 720h, o que corresponde a uma carga horária final de 2880 horas
que deverá ser integralizada pelo discente.
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Os Estágios Supervisionados serão realizados em ambiente de
atenção básica, ambulatorial de especialidades e hospitalar, visando sempre o
conhecimento de doenças prevalentes em nosso meio. Os dois anos de
Internato Médico são divididos em módulos que abordam todas as áreas básicas
da medicina, e são assim distribuídos:

9º SEMESTRE
Cuidado em Saúde da Criança I
- As atividades desse estágio ocorrem em Enfermaria de Pediatria, Pronto
Socorro de Pediatria, Ambulatório de Pediatria Geral.

Cuidado em Saúde do Adulto I
- Será desenvolvido mediante acompanhamento de rotinas em enfermarias de
Clínica Médica, Pronto Socorro e Ambulatórios de Clínica Médica.

Cuidado em Saúde da Mulher I
- As atividades desse estágio ocorrem em Enfermarias de Obstetrícia e Sala de
Parto, Admissão /OS e Ambulatórios de Pré-Natal.

10º SEMESTRE
Cuidado em Saúde da Criança II
- Será desenvolvido em Berçários e Salas de Parto, Ambulatórios – Baixo Peso,
Ambulatórios – Puerpério.

Cuidado em Saúde do Adulto II
- Desenvolvido em Enfermarias de Cirurgia Geral e Centros Cirúrgicos,
Enfermarias de Onco-Gastrocirurgia, Pronto Socorro, Ambulatórios de Cirurgia,
Ambulatórios de Oncologia, Ambulatórios de Cirurgia do Aparelho digestório.

Cuidado em Saúde da Mulher II
- Caracterizado pela atuação em Enfermarias de Ginecologia Geral, Enfermarias
de Onco-Ginecologia, Ambulatórios de Ginecologia, Ambulatórios de Oncologia
da Mulher.
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11ºSEMESTRE
Cuidado em Saúde Mental e do Idoso,
- As atividades desse estágio ocorrerão Ambulatórios de Saúde Mental,
Enfermarias de Geriatria, Ambulatórios de Geriatria.

Urgências no Adulto
- As atividades desse estágio ocorrerão em Pronto Socorro e UTI.

Urgências na Criança
- Atuação em Pronto Socorro e UTI.

12ºSEMESTRE
Cuidado em Saúde Coletiva
- As atividades desse estágio ocorrerão em Unidades de Atenção Primária,
Unidades de Saúde da Família.

Estágio em Medicina Legal
- Exercício de atividades pertinentes aos diversos ramos de pericias, em vivos e
mortos,

desenvolvidas

pela

medicina

legal,

capacitando

alunos

para

compreender a descrição, discursão e conclusão de laudos periciais, dentro de
um contexto social, cultural e humanístico adequados ao médico generalista.

Estágio Regional
- As atividades desse estágio ocorrerão em Serviço de Saúde, Secretarias de
Estado e Municípios conveniados, vigilância sanitária e epidemiológica.
Ocorrerão

atividades

acadêmicas

de

discussão

de

casos

clínicos

documentados, sessões anátomo-clínicas e seminários. O estudante torna-se
capaz de detectar e sugerir ações em relação a saúde ambiental, vigilância em
saúde, estatística em saúde, epidemiologia clínica e medicina baseada em
evidência e análise de decisão clínica.
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11.1 - Eletivo/Optativo. A ser definido pelo estudante
Tais práticas são caracterizadas por “estágio prático”, e ocorrerão
durante o curso, devidamente normatizadas pela Instituição por meio de
convênios com Serviços de Saúde locais, próximos do âmbito da Faculdade ou
mesmo de caráter nacional ou internacional. Esses estágios propiciam uma
visão mais real da situação local e geral (do país e do mundo) onde os futuros
médicos irão atuar.
Seguindo o que recomendam as Diretrizes Curriculares Nacionais, os
estágios curriculares serão desenvolvidos sob supervisão docente de forma
articulada ao longo do processo de formação.

Estes acontecerão sempre

através de termos previamente estabelecidos e em ambientes que permitam o
desenvolvimento de práticas relacionadas ao exercício da Medicina. Os
procedimentos de acompanhamento e avaliação se darão sob a supervisão de
um professor vinculado ao Estágio Supervisionado. Todas as informações,
etapas

e

procedimentos

encontram-se

no

Regulamento

de

Estágio

Supervisionado/Internato do Curso.

QUADRO COM A DIVISÃO DOS ESTÁGIOS (INTERNATO MÉDICO)
INTERNATO

Carga

Estágios Obrigatórios de 4 semestres

SEMANAS

9ª ETAPA / SEMESTRE

24 semanas – 30h

Horária

semanais
Cuidado em Saúde da Criança I

8 semanas

240h

Cuidado em Saúde do Adulto I

8 semanas

240h

Cuidado em Saúde da Mulher I

8 semanas

240h

Total no semestre

24 semanas

720h

10ª ETAPA / SEMESTRE

24 semanas – 30h
semanais

Cuidado em Saúde da Criança II

8 semanas

240h

Cuidado em Saúde do Adulto II

8 semanas

240h

Cuidado em Saúde da Mulher II

8 semanas

240h

Total no Semestre

24 semanas

720h
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24 semanas – 30h

11ª ETAPA / SEMESTRE

semanais
Cuidado em Saúde Mental e do Idoso

8 semanas

240h

Urgências no Adulto

8 semanas

240h

Urgências na Criança

8 semanas

240h

Total no Semestre

24 semanas

720h

12ª ETAPA / SEMESTRE

24 semanas – 30h
semanais

Estágio Regional

4 semanas

120h

Estágio em Medicina Legal

4 semanas

120h

Cuidado em Saúde Coletiva

8 semanas

240h

Eletivo/Optativo

8 semanas

240h

Total no Semestre

24 semanas

720h

TOTAL DO INTERNATO

96 semanas

2880h

11.2 Estágio Não-Obrigatório

O Estágio Supervisionado não-obrigatório, destinado a estudantes
regularmente matriculados no Curso de Medicina da Faculdade Tiradentes de
Jaboatão dos Guararapes, tem sua base legal na Lei 11.788 de 25 de setembro
de 2008, § 2º do Art. 2º, que define estágio não-obrigatório como “aquele
desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e
obrigatória”.
A caracterização e a definição do estágio em tela requerem
obrigatoriamente a existência de um contrato entre a instituição e pessoas
jurídicas

de

direito

público

ou

privado,

co-participantes

do

Estágio

Supervisionado não-obrigatório, em que devem estar acordadas todas as
condições.
A validação desse respectivo estágio como atividade complementar
será norteada pelos procedimentos e normas previstas na Portaria Institucional
que estabelece as diretrizes acerca das Atividades Complementares, sendo que
o estudante deve assinar o Termo de Compromisso, juntamente com os
representantes da instituição e do Campo de Estágio.
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O Termo de Compromisso contém o plano de atividades a ser
desempenhado pelo estagiário, a indicação de um profissional na empresa que
o supervisiona durante a realização de estágio, bem como todas as condições
de desenvolvimento do mesmo, incluindo aquelas relativas ao valor da bolsaestágio. É válido mencionar que as atividades desenvolvidas pelo estagiário
devem ter, obrigatoriamente, correlação com a etapa de estudos do Curso em
que estiver regularmente matriculado; a carga horária a ser cumprida e as
demais formalidades devem atender à legislação em vigor.

12- ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As Atividades Complementares são componentes curriculares
enriquecedores e implementadores do perfil do formando, possibilitam a
articulação entre a teoria, a prática e a pesquisa, favorecendo ainda a
flexibilização e formação complementar do aluno.
Tais características propiciam a atualização constante do estudante, a criação
do espírito crítico e possibilita uma maior experimentação, integração
multidisciplinar, aos aspectos metodológicos e científicos, aplicados ao ensino e
aprendizagem, interagindo com os eixos norteadores: o ensino, a pesquisa, e a
extensão.
Desse modo, a Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes
considera que as Atividades Complementares fortalecem a formação do
profissional de Medicina, permitindo aos estudantes trocas importantes, tanto no
âmbito acadêmico quanto no aspecto profissional.
Os estudantes do curso de Medicina serão constantemente
estimulados a participar de atividades como seminários; eventos científicos;
monitoria; atividades acadêmicas a distância; iniciação à pesquisa, vivência
profissional complementar; workshops, congressos, trabalhos orientados de
campo; artigos científicos; dentre outras.
Além das atividades propiciadas pela coordenação do curso e pela
instituição, serão também incentivados a participar fora do ambiente acadêmico,
incluindo a prática de estudos, atividades independentes e transversais de
interesse para a formação do profissional.
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As Atividades Complementares possuem a característica de serem
atemporais, respeitando o tempo de cada aluno, mantendo coerência com a
proposta curricular institucional. Então, podem ser desenvolvidas durante todos
os semestres, devendo estar contempladas até o final do curso de graduação.
Suas normas foram apreciadas pela Coordenação e aprovadas pelo Colegiado
do Curso.
Ciente de que o conhecimento é construído em diferentes e variados
cenários, possui regulamento próprio, no qual estarão explicitadas as regras e
normas para a organização dessas atividades. Nessa direção serão
consideradas Atividades Complementares:
I-

Monitorias (voluntária ou remunerada);

II-

Disciplinas cursadas fora do âmbito da estrutura curricular do
curso;

II-

Estágios Extracurriculares;

III-

Iniciação Científica;

III-

Participação em Congressos, seminários, simpósios, jornadas,
cursos, minicursos, etc.;

V-

Publicação de Trabalho científico em eventos de âmbito nacional,
regional ou internacional;

VI-

Elaboração

de

trabalho

científico

(autoria

ou

co-autoria)

apresentado em eventos de âmbito regional, nacional ou internacional;
VII-

Publicação de artigo científico completo (artigo publicado ou aceite

final

da publicação) em periódico especializado;

VIII-

Visitas técnicas fora do âmbito curricular;

IX-

Artigo em periódico;

X-

Autoria ou co-autoria de livro;

XI-

Participação na organização de eventos científicos;

XII-

Participação em programas de extensão promovidos ou não pela

Unit;
XIII-

Participação em Cursos de extensão e similares patrocinados ou

não pela

Unit;

XIV - Participação em jogos esportivos de representação estudantil;
XV -

Prestação de serviços e Atividades comunitárias, através de

entidade beneficente ou organização não governamental, legalmente
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instituída, com a anuência da coordenação do curso e devidamente
comprovada;
XVI - Participação em Palestra ou debate de mesas redondas e similares;
XVII - Fóruns de Desenvolvimento Regionais promovidos ou não pela
Unit;
Para reconhecimento e validação das atividades, o aluno deve
comprovar por meio de certificados de valor reconhecido a sua atividade
complementar junto à Coordenação e ao Colegiado do curso, conforme quadro
apresentado no regulamento.
A carga horária das atividades complementares para o curso de
Medicina será de 320 horas, registradas através da integralização, obedecendo
aos critérios estabelecidos no Regulamento Próprio.

13- AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

No contexto atual a formação de profissionais qualificados, em
condições de aprendizagem permanente, os processos educativos devem ser
compreendidos em suas relações com a construção da emancipação e
autonomia dos indivíduos e , por conseguinte da cidadania e das novas
competências técnicas e éticas. Qualidade em educação significa assumir
valores que constituem a complexidade da existência humana, ou seja, valores
técnico-científicos, culturais e ético-políticos.
A proposta pedagógica envolve a avaliação como um processo de
emissão de juízo consciente de valor, ação ética, reflexiva, dialógica e de
respeito às diferenças. Considerar a diversidade significa reconhecer que os
estudantes aprendem em ritmos diferentes. Fundamentada no princípio da
educabilidade, o qual dispõe que a grande maioria das pessoas pode aprender
e atingir a competência em quase tudo, desde que lhes sejam proporcionados
tempo e orientação, a avaliação deve se constituir de fato, em elemento do
processo ensino-aprendizagem, valorizando e promovendo o desenvolvimento
de capacidades dos estudantes.
Os Estudantes necessitam vivenciar diferentes processos de
aprendizagem para o desenvolvimento da mesma competência. Se o estudante
não alcançou as competências e habilidades esperadas em uma avaliação, ele
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poderá ter oportunidade de aprender e desenvolver a competência necessária
em outras situações.
Na prática avaliativa as fragilidades devem ser consideradas como
desafios que conduzem os estudantes a uma reflexão sobre as próprias
estratégias de aprendizagem, traçando formas de superar dificuldades e avançar
no domínio do conhecimento.
As metodologias ativas de aprendizagem, pressupõe a construção de
experiências educativas motivadoras, fazendo com que o estudante possa
refletir sobre os conceitos e noções em construção. O professor, a partir da
reflexão sobre o próprio trabalho e das etapas vividas pelo estudante, deve
regular, modificar, inovar, diversificar sua prática pedagógica, afim de alcançar
melhores resultados.
As ações educativas não podem ser instrumentos de punição e nem
contribuir para a discriminação das diferenças entre os estudantes. Por esse
motivo, a avaliação é critério referenciado, evidenciando que o perfil de
competência e os critérios de excelência para cada módulo serão utilizados
como referencial, a partir dos quais se compara e avalia o desempenho de cada
estudante.
O sistema de avaliação foi planejado como um todo e adequado para
as especificidades de cada momento do curso: pré-internato (tutoriais,
laboratório de Habilidades, aulas teóricas, atividades na comunidade, etc.) e
internato (práticas na atenção básica, hospitalar, ambulatorial, eletivos,
urgências e emergências, etc.).
Um sistema de avaliação deve acompanhar o processo de ensino e
aprendizagem em construção, acompanhamento e avaliação contínua, por sua
natureza dinâmica, desencadeando no efetivo sucesso na área médica através
de um consistente e permanente “feedback” e ajuste, oriundo, dentre outras
fontes, dos próprios recursos da avaliação do programa (auto-avaliação e
avaliação externa).
É fundamental considerar na estruturação do sistema de avaliação os
diferentes níveis de desenvolvimento do aprendiz (iniciante, iniciante avançado,
competente, proficiente, especialista), para que possa acompanhar o processo
de desenvolvimento do programa educacional.
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O Sistema de avaliação deverá contemplar a avaliação de
conhecimento, habilidades e atitudes no contexto das competências esperadas
do futuro médico, sempre respeitando o nível do aprendiz. Para cada
componente curricular apresentaremos a proposta de avaliação segundo sua
finalidade mais relevante: Avaliação Formativa ou Somativa.
A avaliação Formativa é aquela que tem como finalidade principal
prover “feedback” construtivo para o estudante durante o seu treinamento. Em
programas educacionais a avaliação formativa tem a finalidade de melhorar a
qualidade do mesmo. Em nenhuma delas, a avaliação formativa tem a intenção
de tomar a decisão de quem vai progredir ou não.
A avaliação Somativa decide sobre quem deve progredir ou não. É
usada para certificação do indivíduo. Na avaliação de programas, tem a
finalidade de julgar se o programa está à altura dos padrões aceitáveis e definir
pela continuidade, re-estruturação ou descontinuidade do mesmo.
Cada módulo tutorial do PBL deverá explicitar as competências que
devem ser desenvolvidas e estarão envolvidas nos objetivos de aprendizagem
de cada problema nos tutorias do PBL.
Os tutoriais são espaços ricos em termos de oportunidades de
aprendizagem. Eles compõem o eixo central para aquisição de conhecimento
médico do primeiro ao quarto ano. Além disso, estimulam a construção do
conhecimento de forma colaborativa e obrigam os componentes do grupo a
trabalhar junto.
Neste contexto o estudante tem a oportunidade de desenvolver outras
três competências cruciais: comunicação interpessoal, educação permanente,
liderança e gerenciamento, já que o sucesso do aprendizado depende em parte
do empenho pessoal e em parte da boa dinâmica do trabalho em equipe nos
tutoriais do PBL.
Sendo assim a proposta de avaliação como processo de
desenvolvimento curricular prevê a avaliação do estudante pelo tutor, por ele
mesmo (auto-avaliação) e pelos pares. Além disso, haverá uma avaliação de
conhecimento teórico e das práticas do morfofuncional no contexto do tema do
Módulo de PBL.
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AVALIAÇÃO DOS TUTORIAIS é composta por dois componentes:
a) Formativo: Avaliação e “feedback” durante os tutoriais. Além do componente
formativo essa avaliação comporá também a nota do estudante, tendo assim um
componente somativo.
 Auto-avaliação - realizada pelo estudante, sobre o seu
próprio

desempenho;

deve

englobar

conhecimento,

atitudes

e

habilidades, ajudando-o a reconhecer e assumir mais responsabilidade
em cada etapa do processo de aprendizagem; oral em cada grupo tutorial,
e escrita três vezes por módulo.
 Avaliação interpares - realizada pelos membros do grupo
sobre o desempenho de cada um dos participantes; oral em cada grupo
tutorial, e escrita três vezes por módulo.
 Avaliação pelo tutor - para identificar as atitudes,
habilidades e progresso de cada aluno em cada grupo tutorial.

b) Somativo: Avaliação de conhecimento que será feita através de provas
escritas dissertativas e com testes de múltipla escolha.
 Avaliação cognitiva do módulo - utilizando problemas
como aqueles usados para as discussões nos tutoriais que visam integrar
o conhecimento e a avaliação, guardando coerência com a proposta
pedagógica do curso.
 Avaliação prática do módulo – focada nas práticas do
laboratório morfofuncional e sua integração com os conhecimentos
teóricos desenvolvidos nos módulos tutoriais.

Sistema de Aprovação do Estudante

A avaliação formativa terá peso 5 (cinco), assim distribuído:
 peso 1 para auto-avaliação;
 peso 1 para avaliação inter-pares;
 peso 3 para avaliação pelo tutor.
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Em todos os grupos tutoriais teremos esta avaliação, durante toda a
extensão do curso. Teremos uma escala de pontuação de 1 a 5 com o seguinte
significado:
1. péssimo,
2. fraco,
3. médio,
4. bom e,
5. excelente.

A conversão da escala de pontuação para nota ocorrerá através da
multiplicação do escore obtido por 2 (dois). Ex. estudante com escore 2 terá
nota 4; estudante com escore 4 terá nota 8.
QUADRO 11 - Sistema de Pontuação – Notas na Avaliação Formativa.
Método

Escala

de Periodicidade Peso

Pontuação
Auto –avaliação
Avaliação

1a5

Grupo tutorial

1

inter- 1 a 5

Grupo tutorial

1

Grupo tutorial

3

pares
Avaliação pelo tutor

1a5

A avaliação somativa terá peso 5 (cinco) assim distribuído:
 avaliação cognitiva no final de cada módulo, com peso 2,5 (dois
e meio) e nota de 0 a 10;
 avaliação prática no final de cada módulo, com peso 2,5 (dois
e meio) e nota de 0 a 10.
QUADRO 12 - Sistema de Pontuação – Notas na Avaliação Somativa.
Método

Escala

de Periodicidade

Peso

Pontuação
Avaliação
Cognitiva

0 a 10

Módulo

2,5
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Avaliação Prática 0 a 10

Módulo

2,5

13.1 - Critérios de Aprovação

Constituem os critérios de aprovação e reprovação

Os principais critérios são:
A avaliação do ensino-aprendizagem, prevista no Regimento Geral,
pode ser resumida da seguinte forma:
- frequência: a aprovação nos módulos do curso de graduação exige
que o estudante obtenha, no mínimo, setenta e cinco por cento (75%) de
presença às atividades desenvolvidas, competindo os respectivos registros ao
professor responsável pelo módulo;
- rendimento nos estudos: a verificação do rendimento nos estudos
faz-se mediante a avaliação de atividades escolares dos módulos cursados, a
ser realizada exclusivamente por membro integrante do corpo docente.
A avaliação de cada módulo é expressa em pontos acumulados,
numa escala de zero (0) a cem (100), não fracionáveis, distribuídos conforme o
plano de ensino do modulo, exigindo-se, para aprovação, a obtenção de um
mínimo de sessenta (60) pontos.
As avaliações parciais, somando um total de sessenta (60) pontos,
serão feitas diretamente pelo professor, devendo o mesmo entregar à secretaria
do curso as notas obtidas pelos alunos, obedecido o seguinte cronograma:
I – primeira avaliação, com pontuação máxima de trinta (30) pontos,
até o final da oitava (8ª) semana letiva, do primeiro ou segundo semestre;
II – segunda avaliação, com pontuação máxima de trinta (30) pontos,
até o final da décima quinta (15ª) semana letiva, do primeiro ou segundo
semestre.
A avaliação final, que não poderá ultrapassar quarenta (40) pontos,
será realizada em seguida ao término de cada semestre letivo, exigindo-se do
aluno, para fazê-la, um mínimo de vinte (20) pontos nas avaliações parciais.
Será oferecido exame especial ao aluno que não obtiver o mínimo
exigido de sessenta (60) pontos nas avaliações parciais e na avaliação final em
determinado módulo.
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Nas atividades de integração com a comunidade, o estudante
vivencia o sistema de saúde, com seus recursos, possibilidades e limitações, na
qual as propostas de avaliação devem ir além da simples avaliação de
conhecimento, já que a diversidade de experiências e aprendizado transcende o
que é possível avaliar apenas com uma prova escrita. Neste caso está indicado
o uso de portfólios reflexivos e narrativas, além de apresentações das atividades
desenvolvidas pelos pequenos grupos de estudantes que trabalham junto a
comunidade após o término de cada semestre.

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNIDADE é composta também por
dois componentes:

Formativo:
Narrativas das práticas vivenciadas. Ao narrar, reconstruímos o
mundo vivido. E, mais do que isso, dotamos os fatos e vivências narrados de
sentidos e significados. Quando narramos, fazemos inevitáveis recortes que não
necessariamente nos obrigam a perder o contexto, mas que destacam aquilo
que nos pareceu relevante. O emprego desta metodologia tem ganhado espaço
na medicina e é uma excelente opção para cenários de prática em que as
interações com indivíduos e comunidade é privilegiado.
Portfólio reflexivo:
A utilização da estratégia portfólio reflexivo no processo de ensinoaprendizagem privilegia o pensamento pedagógico reflexivo, pois dá
oportunidade ao estudante para refletir, identificar suas dificuldades, fazer
autoavaliação de seu desempenho e assim regular a sua própria aprendizagem.
Somativo:
Avaliação de conhecimento: relacionado a temática desenvolvida
durante o semestre, sempre com foco nos objetivos do curso públicas de saúde
e epidemiologia.
Apresentações de trabalhos em grupo no final de cada etapa
relatando a experiência dos grupos numa oficina que reúne todos os trabalhos
desenvolvidos junto à comunidade durante o semestre.
Maiores detalhes sobre a organização dos estágios de integração
com a comunidade estão disponíveis no capítulo específico para esse tema.
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O eixo de desenvolvimento de habilidades e competências para a
prática médica tem diferentes conformações, desde o início do curso com
ênfase em habilidades de comunicação interpessoal, passando pelas atividades
de semiologia médica, técnica cirúrgica, prática médica na atenção básica, e
ambulatórios especializados, hospital geral. Essa evolução acontece num
movimento de crescente complexidade e autenticidade profissional.

AVALIAÇÃO BASEADA NO DESEMPENHO CLÍNICO utiliza diferentes
metodologias para a composição do sistema de avaliação.

Formativo:
Práticas monitoradas e ou filmadas onde o grupo faz a discussão do
que foi observado durante as aulas garantindo assim o” feedback” imediato aos
estudantes participantes e como uma oportunidade para aqueles que
participaram apenas como observadores.
Somativo:
Avaliação de desempenho em situações simuladas através do Exame
Clínico Objetivo Estruturado (Objective Structured Clinical Examination - OSCE),
organizado com base em um número variado de estações com emprego de
diversos materiais e recursos - exames laboratoriais - peças anatômicas pacientes - imagens - vídeos etc. Essa modalidade de exame permite que o
avaliador observe diretamente o estudante em ação. “Apesar de não ser descrito
a possibilidade de prover” feedback” durante um exame de OSCE, existe a
possibilidade de reservar 1 minuto ao finald e cada estação para que o avaliador
comente o desempenho do estudante. Essa possibilidade é especialmente
interessante para os exames intermediários do curso, onde o estudante pode
ainda rever sua prática a partir do feedback recebido do avaliador.

Avaliação cognitiva através do TESTE DE PROGRESSO

O teste de progresso é uma avaliação de conhecimento médicos
constituída por 120 testes de múltipla escolha que é elaborada para fornecer
uma avaliação longitudinal do progresso do aluno durante o curso, em todas as
áreas da ciência médica pertinentes à formação profissional. O mesmo teste
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será aplicado duas vezes ao ano a todos os alunos do curso de Medicina (1º ao
6º ano). O resultado não entra no cômputo da nota final. Do primeiro ao quarto
ano ele não compõe a nota final do estudante e durante o internato passa a ter
um peso, já que se espera que o o interno tenha condições de ter um melhor
desempenho neste tipo de avaliação quando comparado com os alunos do
período pré-internato.

13.2 O Sistema de Avaliação do Internato

O Sistema de Avaliação do Internato guarda estreita relação com o
apresentado acima e privilegia a avaliação do desempenho clínico e do fazer
próprio da profissão médica. Acrescentando aos métodos já citados aqueles que
tem maior potencial de avaliar o aprendizado nos cenários reais de prática
(Workbasedassessment). Dentre as técnicas mais promissoras estã o uso do
Exerciçio de mini-avaliação clínica (Mini-CEx). O Mini-CExenvolve um estudante
ou residente que será observado e avaliado durante um encontro clínico. O MiniCEx é um instrumento capaz de avaliar a prática clínica em múltiplas dimensões
e que pretende avaliar o estudante durante a prática clínica, em ambientes reais
com pacientes reais. A atividade pressupõe que o avaliador esteja preparado
para dar “feedback” imediato sobre o desempenho do estudante.
O Docente, o médico assistente e até um residente (terceiro ou quarto
ano) poderá conduzir um Mini-CEx, desde que esteja devidamente treinado. Os
avaliadores não precisam ter tido contato com o estudante previamente. O
exame poderá ser feito no ambulatório, na enfermaria, sala de observação ou de
urgência.
Tanto o estudante quanto o preceptor pode escolher uma situação
para ser avaliada no formato Mini-CEx. Equipes com menor experiência devem
contar com os preceptores para coordenar os exames. Equipes mais experientes
podem deixar a escolha para o estudante. É necessário obter um consentimento
verbal do paciente antes da avaliação começar. O tempo de observação de cada
encontro não deve durar mais que 15 minutos. Às vezes um pouco mais
demorado se o paciente for um caso novo. O “feedback “não deve demorar mais
que 5 minutos.
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Maiores detalhes sobre a organização e a avaliação do internato
serão apresentadas no capítulo 15 deste documento.

13.3 Avaliação de Programa no Curso de Medicina

Para que o modelo pedagógico em vigor seja constantemente
aperfeiçoado, o sistema de monitoramento do curso deve ser amplo,
participativo, contínuo e todo informatizado, permitindo a compilação e análise
dos dados para a oportuna tomada de decisões.
Nos tutoriais do PBL essas informações serão obtidas das
avaliações realizadas pelos alunos, pelos tutores e docentes nos seguintes
quesitos:
 avaliação do tutor - pelo aluno, ao final de cada módulo.
 avaliação de problemas - pelo aluno, ao final de cada grupo tutorial.
 avaliação do módulo - pelo aluno, ao final de cada módulo,
contendo variáveis como:
• organização do módulo
• conteúdo do módulo
• sistema de avaliação
• recursos materiais (bibliotecas e laboratórios)
• recursos humanos
Por fim, o sistema de avaliação do curso de Medicina buscará
assegurar a abrangência de métodos e estratégias, no sentido de cobrir com
profundidade necessária – sem perder de vista a factibilidade – todo o complexo
rol de clientes, insumos, recursos, estruturas e produtos de um processo
educacional da formação médica.

14- ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO

As atividades práticas de ensino previstas deverão compreender 35%
(trinta e cinco por cento) das atividades de ensino, contemplando situações de
saúde e agravos de maior prevalência com ênfase na Medicina Geral de família
e Comunidade e Saúde Coletiva, na atenção básica; e estão apresentadas
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desde o início do curso no Módulo Horizontal de Prática e acontecerão dentro
de uma estrutura de práticas programadas de atividades visando o
desenvolvimento de habilidades clínicas, sempre relacionados aos objetivos de
aprendizagem de cada etapa de formação profissional, passando pelas grandes
áreas da medicina estruturada na clínica médica, cirurgia, pediatria, ginecologia
e obstetrícia, saúde mental, saúde em ambientes ambulatoriais especializados,
urgências e emergência e unidades de internação e supervisionadas pelos
docentes especialistas que também assumirão a assistência médica de
supervisão.
Os estágios no quinto e sexto ano do internato são complementares
na

medida

em

que

buscam

o

desenvolvimento

de

desempenhos

progressivamente mais elaborados, com graus crescentes de autonomia de
tomada de decisão e que vão permitir a construção das competências do futuro
médico.
As competências do médico se explicitam no desempenho de tarefas
pertinentes à profissão, nos diferentes cenários de trabalho nos quais elas serão
realizadas. É no desenvolvimento das tarefas do dia-a-dia nas enfermarias,
ambulatórios, no cuidado de pacientes e suas famílias, na relação com outros
profissionais de saúde e na reflexão sobre o conhecimento que sustenta essas
práticas, que o estudante irá adquirir e aprimorar as competências necessárias
para o exercício profissional, em estágios supervisionados também pelos
docentes no internato. Os cenários do internato serão os ambulatórios (de nível
secundário e terciário), e unidades de internação, dentro do enfoque da
hierarquização dos serviços de saúde e da atenção médica. Os estudantes
participarão das estratégias de proteção e de cuidados à saúde, desenvolvidas
pela rede básica da região. São características do projeto:
a) inserção do estudante, por meio de pequenos grupos, na equipe da
Unidade Básica de Saúde (UBS), priorizando a atenção básica
especialmente nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Pediatria,
Ginecologia-obstetrícia e Saúde Coletiva, sob supervisão do docente do
Curso;
b) inserção do estudante, por meio de pequenos grupos, nos ambulatórios
(nível secundário e terciário), unidades de internação dentro do enfoque
da hierarquização dos serviços de saúde e da atenção médica;
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c) estabelecimento de vínculo com a Comunidade e com as equipes de
agentes de saúde, desenvolvimento de atividades, apresentando aos
estudantes diferentes formas de inserção da prática do trabalho médico,
articulando o conhecimento médico com a realização de ações na
comunidade;
d) priorização de atividades de aprendizagem que tenham pertinência e
relevância social, a partir da problematização de questões, intimamente
ligadas ao contexto de cada região, ao modo de vida da população e ao
perfil demográfico e epidemiológico;
e) ampliação do diálogo entre profissionais de saúde, entre profissionais e
população, entre profissionais de saúde e administração para tornar as
relações mais equânimes; e
f) desenvolvimento de atividades de aprendizagem e de pesquisa que
resultem em benefícios concretos para a saúde da comunidade.
15 - RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
As Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC’S podem ser
definidas como um conjunto de recursos tecnológicos, utilizados de forma
integrada, com um objetivo comum. Sua utilização na educação presencial vem
potencializando os processos de ensino-aprendizagem, além de possibilitar o
maior desenvolvimento da aprendizagem-comunicação entre os envolvidos no
processo.
O Curso de Graduação em Medicina buscará favorecer a
institucionalização de métodos e práticas de ensino aprendizagem inovadoras,
que se apoiem no uso das tecnologias da comunicação e informação, visando
criar uma cultura acadêmica que considere tais recursos como instrumentos
otimizadores da aprendizagem individual e em grupo.
Nesse sentido, pretende desenvolver conteúdos educacionais e
materiais didáticos por meio da utilização de recursos tecnológicos tais como,
ambientes virtuais de aprendizagem, programas de indexação e busca de
conteúdos, objetos educacionais e outros.
O Curso usará a tecnologia como mediação pedagógica, buscando
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abrir um caminho de diálogo permanente com as questões atuais, trocar
experiências, debater dúvidas, apresentar perguntas orientadoras, orientar nas
carências e dificuldades técnicas ou de conhecimento, propor situaçõesproblema e desafios, desencadear e incentivar reflexões, criando intercâmbio
entre a aprendizagem e a sociedade real. Desta forma, tem por objetivo a
formação de qualidade, cujos profissionais sejam capazes de reconhecer nas
TIC’s as possibilidades de aprender a aprender, desenvolvendo a habilidade de
manusear os recursos tecnológicos existentes em favor de sua formação e
atualização, bem como a sua competência para conceber ações em direção ao
bem estar social.
A coordenação do curso, junto ao Colegiado e NDE proporcionarão
aos estudantes durante o desenvolvimento dos módulos e também por meio de
cursos, seminários, treinamentos, entre outros meios, o uso de tecnologias da
informação e comunicação.
Os estudantes do curso de Medicina da Faculdade Tiradentes de
Jaboatão dos Guararapes utilizarão ferramentas tecnológicas de Informação e
Comunicação desenvolvendo de modo interativo sua autonomia nos estudos
acadêmicos.
Para os professores, o sistema possibilitará a postagem de avisos,
material didático, fórum, chats, que propiciarão maior comunicação e,
consequentemente, melhoria do processo de ensino e aprendizagem e para os
estudantes a possibilidade de acompanhamento da programação das
atividades, as notas e frequências de modo a imprimir transparência das ações
acadêmicas e pedagógicas no curso.
Outra ferramenta que o tanto o estudante quanto o professor será o
acesso à Biblioteca on-line, podendo realizar pesquisa em livros ou periódicos
acerca de assuntos sobre sua área de formação e/ou de interesse diversos. O
curso irá dispor de sala de estudos com computadores disponíveis aos
estudantes, com acesso à internet, aos periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e a biblioteca médica
virtual.
Desse modo, as várias formas de atualização do conhecimento são
oportunizadas aos alunos do curso por meio da tecnologia da informação e
comunicação, relevante para a atualização e sua atuação ao mundo do de

194
trabalho.
16- MÓDULOS CURRICULARES

1º Período / 1ª Etapa
Título do Módulo:

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA

Carga Horária:

96h

1º Período / 1ª Etapa

Ementa:
História da Medicina. O corpo humano, sua organização e constituição. Políticas
Públicas de Saúde os princípios e diretrizes que regem o SUS. Ensino Baseado em
Evidências.

Aprendizagem

Baseada

em

Problemas

como

ferramenta

de

autoaprendizagem. O homem e a sociedade e meio ambiente em que vive.
Metodologia Estudo das células, tecidos e órgãos. Ética e bioética nas relações
médico-paciente. O médico, sociedade, cidadania, religião e saúde. Os aspectos
emocionais envolvidos na prática médica. A promoção e manutenção da saúde.
Introdução ao estudo da morfologia macro e microscópicas, imagenologia e
processos patológicos.
Bibliografia Básica:
HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed., 4. tiragem. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2011.
JUNQUEIRA, L. C. Histologia básica. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
MOORE, K.L. Anatomia orientada para a clínica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
YOKOCHI, C. & ROHEN, J. W. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia
sistêmica e regional. 6ª ed. São Paulo: Manole, 2007.
E-BOOKS
CUNNINGHAM, F. Gary. Obstetrícia de Williams. 23ª edição. AMGH, 2012. Vital
Book file. Bookshelf.
FREITAS, V. de. Anatomia: Conceitos e fundamentos.
PEZZI, L.H.A. et al. Anatomia clínica baseada em problemas. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
Bibliografia Complementar:
AUSIELLO, D. & GOLDMAN, L. Cecil- tratado de medicina interna. 2 Vol. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2009.
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BALINT, M. O médico, seu paciente e a doença. 2ª ed. Rio de janeiro: Atheneu,
2005.
BARCHIFONTAINE, C. de P. Problemas atuais de bioética. 7ª ed. São Paulo:
Loyola, 2002.
BEREK, J. (ed.) Novak tratado de ginecologia: auto-avaliação e revisão. 2ª ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
BERQUO, E.S. Bioestatística. 2ª ed. São Pulo: EPU, 2001.
DI FIORE, M.S.H. Atlas de histologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara
koogan,1991.
ENKIN, M. et. Al. Guia para atenção efetiva na gravidez e no parto. 3ª ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan 2005. + ebook.
FOCACCIA, R. (ed.) Veronese: tratado de infectologia. 3ª ed. São Paulo: Atheneu,
2007.
PASTORE, A. R. & CERRI, G.G. (orgs.) Ultrassonografia em ginecologia e
obstetrícia. Rio de Janeiro: Revinter, 2006.
REZENDE, J. de Obstetrícia fundamental. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan,2011.
RIBEIRO, L. R. de C. Aprendizagem baseada em problemas (PBL): uma
experiência no ensino superior. São Carlos, SP: EdUFSCar, 2010.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho cientifico. 22.ed. São Paulo: Cortez,
2002..
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio. 6ª ed. São Paulo: Gente,1996.
VAN DE GRAAFF, K. M. Anatomia humana. 6ª ed. São Paulo: Manole, 2003.
E-BOOKS
MARTINS, M.C. F. N. Humanização na saúde: relação médico paciente no
microscópio, ser Médico. São Paulo, v. 2, n. 18, p. 1216, jan./mar 2002. Documento
eletrônico.
SCHRAIBER, L. B.. Humanizaçao e humanidades em medicina. Unesp.
Título do Módulo:

CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO

Carga Horária:

112h

1º Período / 1ª Etapa

Ementa:
Reprodução, ato sexual, fecundação, hereditariedade, teratogênese, malformações
congênitas, doenças hereditárias. Órgãos reprodutores. Embriogênese, folhetos
embrionários, a membrana placentária. O desenvolvimento embrionário e fetal. A
dinâmica psicossocial da gravidez, as influências culturais, o papel da bioética. As
formas de concepção na modernidade. Políticas Públicas relacionadas ao
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Planejamento Familiar, IST, gravidez e adolescência e o Pré-Natal. O aborto.
Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à
temática do módulo.
Bibliografia Básica:
FOCACCIA, R. (ed.) Veronense: tratado de infectologia. 3ª. ed. São Paulo:
Atheneu, 2007.
JUNQUEIRA, L. C. CARNEIRO, J. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia clínica. 9. ed. Rio de Janeiro,
RJ: Elservier, 2013.
NEME, B. Obstetrícia básica. 3ª. ed. São Paulo: Sarvier, 2006.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 4ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
PASTORE, A. R. & CERRI, G.G. (orgs.) Ultrassonografia em ginecologia e
obstetrícia. Rio de Janeiro: Revinter, 2012.
ROSS, M.H.; REITH, E.J.; ROMRELL, L.J. Histologia: texto e atlas. 6ª. ed. São
Paulo, SP: Panamericana, 2012.
WILLIAMS, J. et al. Obstetrícia. 20. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
YOKOCHI, C. & ROHEN, J. W. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia
sistêmica e regional. 7ª. ed. São Paulo: Manole, 2010.
E-BOOKS
DOUGLAS, C. R. . Tratado de Fisiologia Aplicada às Ciências Médicas. 6ª edição.
VILAR, L. Endocrinologia Clínica. 5ª edição.
Bibliografia Complementar:
ALBERTS, B. Biologia molecular da célula. 5ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
BALINT, M. O médico, seu paciente e a doença. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Atheneu,
2005.
BARCHOFINTAINE, C. de P. Problemas atuais de bioética. 8ª. ed. São Paulo:
Loyola, 2012.
BEREK, J. (ed.) Novak tratado de ginecologia: auto-avaliação e revisão. 2ª ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
BOLTANSKI, L. As classes sociais e o corpo. 4ª. ed. São Paulo: Graal, 2004.
BRUHNS, H. T. Conversando sobre o corpo. 5ª. ed. Campinas, SP: Papirus, 1994.

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
2012.
GANONG, W. F. Fisiologia médica. 22ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan,
2007.
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GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
LANGMAN, J. SADLER-REDMOND, S. L. Embriologia médica. 9. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
MARIANI NETO, C. (org.) Obstetrícia e ginecologia: manual para o residente. São
Paulo: Roca, 2002.
MOORE, K. L. Anatomia orientada para a clínica. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
PESSINI, L. & BARCHIFONTAINE, C. de P. de. Problemas atuais de bioética. 8ª.
ed. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2007.
REZENDE, J. de; MONTENEGRO, C.A.B. Obstetrícia fundamental. 12ª. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2011.
SILVA, M.J.P. Comunicação tem remédio. 6ª. ed. São Paulo: Gente, 1996.
Título do Módulo:

METABOLISMO

Carga Horária:

112h

1º Período / 1ª Etapa

Ementa:
Vias metabólicas A nutrição. As principais fontes alimentares e sua composição.
Macro, micro e oligonutrientes e as necessidades nutricionais do ser humano. Os
hábitos alimentares e a influência sociocultural. Políticas de Alimentação, desnutrição,
subnutrição e obesidade. Vias metabólicas de síntese e degradação dos nutrientes.
Psicopatologia

do

metabolismo.

Erros

inatos

do

metabolismo.

Aspectos

Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos relacionados à temática do
módulo.
Bibliografia Básica:
CAMPBELL, M.K.; FARRELL, S.O. Bioquímica: volume 1 - Bioquímica básica.
São Paulo, SP: Cengage Learning, 2011.
CHAMPE, P. C.; HARVEY, R. A. & FERRIER, D. R. Bioquímica ilustrada. 5. ed.
Porto Alegre. Artmed, 2012.
GUYTON, A.C. et al. Tratado de fisiologia médica. 12.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
LEHNINGER, A. L. et al: Princípios de bioquímica. 5.ed. São Paulo: Sarvier, 2011.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
E-BOOKS
BERG, J. M.; TYMOCZKO, J. L.; STRYER, L. Bioquímica. 6. ed. Rio de Janeiro,
RJ: Guanabara Koogan, 2008.
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MURRAY, R. K. Bioquímica Ilustrada de Harper (Lange). 29th Edition. AMGH,
2013.
Bibliografia Complementar:
AIRES, M. M. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
BALINT, M. O médico, seu paciente e a doença. 2.ed. Rio de Janeiro: Atheneu,
2005.
CAMACHO, P.M.; GHARIB, H. & SIZEMORE, G.W. Endocrinologia baseada em
evidências. 2ª ed. São Paulo: ARTMED, 2008.
CECIL, R.L.; GOLDMAN, L. & AUSIELLO, D. Tratado de medicina interna.2.ed. Rio
de janeiro: Elsevier, 2009.
COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
2012.
FERREIRA, C. P. Bioquímica básica. 8.ed. São Paulo: MNP, 2008.
GANONG, W.F. Fisiologia médica. 22.ed. Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan,
2007.
GARDINER, D.G.. Endocrinologia básica & clínica. 5 ed. Rio de Janeiro: Artmed,
2013.
GLASS, R.H. & KASE, N.G. Endocrinologia ginecológica clínica e infertilidade.
5ª ed. São Paulo: Manole, 1995.
JUNQUEIRA, L.C. Histologia básica. 11ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
KASPER, D.L. et. al. Harrison medicina interna. 18ª Ed. Rio de Janeiro: Mc-GrawHill, 2013.
LOPES, A.C. (ed.) Tratado de clínica médica. 2ºed. São Paulo: Roca, 2009.
POLLARD, T. D. Biologia celular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
SETIAN, N. (coord.) Endocrinologia pediátrica: aspectos físicos e metabólicos
do recém-nascido ao adolescente. 2ª ed. São Paulo: Sarvier, 2002.
SILVERTHORN, D. Fisiologia Humana. 5ª ed. Porto Alegre, RS: ArtMed, 2010.
VILAR, L. Endocrinologia clínica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
YOKOCHI, C. ROHEN, J. W. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia
sistêmica e regional. 7.ed. São Paulo: Manole, 2010.
Título do Módulo:

PIESF I

Carga Horária:

80h

1º Período / 1ª Etapa

Ementa:
Princípios e diretrizes da Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). O Programa de
Saúde da Família (PIESF). Família como estratégia de mudança e promoção à saúde.
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Visitas domiciliárias e conhecimentos de todas as pessoas envolvidas no processo
de produção social da saúde.
Bibliografia Básica:
ALMEIDA FILHO, N. de. Epidemiologia & saúde: fundamentos, métodos e
aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
FLETCHER, R. H. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 4.ed. Porto
Alegre: Artes Médicas, 2007.
FREEMAN, T. Manual de medicina de familia e comunidade. 3. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2010.
ROUQUAYROL, M. Z.; SILVA, M. G. C. da. Epidemiologia & saúde. 7. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Medbook, 2013.
SANTOS FILHO, S. B.. Avaliação e humanização em saúde. 2. ed. Ijui: Unijui, 2010.
E-BOOK
DUNCAN, B. B. Medicina ambulatorial: condutas de Atenção Primária Baseada
em Evidências. 3 ª ed. Artmed, 2011. arquivo VitalBook.
Bibliografia Complementar:
BALINT, M. O médico, seu paciente e a doença. 2.ed. Rio de Janeiro: Atheneu,
2005.
COSTA, E. M. A. Saúde da família: uma abordagem interdisciplinar. 2ºed., Rio de
Janeiro: Rubio, 2009.
CUNHA, G. T. Construção da clínica na atenção básica. São Paulo: Hucitec, 2010.
HELMAN, C. G. Cultura, saúde e doença. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
MARTINS, M. CEZIRA, F. N. Humanização na saúde. relação médico-paciente no
microscópio, Ser Médico. São Paulo, v. 18, n. 18, p. 12-16, jan 2002.
PHILIPPI, S. T. (Coord.). Nutrição e transtornos alimentares: avaliação e
tratamento. Barueri, SP: Manole, 2011. (Guias de Nutrição e Alimentação).
SANEAMENTO, saúde e ambiente: fundamentos para um desenvolvimento
sustentável. 2. reimpr.. Barueri, SP: Manole, 2010.
Título do Módulo:

HABILIDADES PROFISSIONAIS/CLÍNICAS I

Carga Horária:

40h

1º Período / 1ª Etapa

Ementa:
Elementos da anamnese. Queixa principal e duração. História da doença atual.
Interrogatório

Sistemático

dos

diversos

aparelhos.

Antecedentes pessoais.

Antecedentes familiares. Hábitos e costumes, condições socioeconômicas e culturais
e condições ambientais.
Bibliografia Básica:
ALVES, Rubem. O médico. 9.ed. São Paulo: Papirus, 2013.
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CAMPANA, A. O. Exame clínico: sintomas e sinais em clínica médica. Rio de
Janeiro, RJ: Guanabara, 2010.
CECIL Medicina: v. 1.

23.ed., 2. tiragem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier/Campus,

2009. V.1
HARRISON, T. R. et al, Medicina interna de Harrison. 18.ed. Porto Alegre, RS:
McGraw-Hill, 2011.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. 2.ed. São Paulo, SP: Roca, 2009.
PORTO, C. C. Exame clínico. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
PORTO, C.C. Semiologia médica. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan, 2012.
SILVA, M. J. P. da. Comunicação tem remédio. 8. ed. São Paulo: Gente, 2011.
TOY, E. C. Casos clínicos em medicina interna. 3. ed. Porto Alegre, RS: AMGH,
2011.
E-BOOK
GUYATT, G.; RENNIE, D.; MEADE, Maureen O.; COOK, D. J. .Diretrizes para
Utilização da Literatura Médica: Manual para Prática Clínica da Medicina
Baseada em Evidência. 2ed. Porto Alegre: ArtMed, Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
BALINT, M.. O médico, seu paciente e a doença. 2.ed. Rio de Janeiro: Atheneu,
2005.
BICKLEY, L. S. Bates propedêutica médica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara &
Koogan, 2013.
COSTANZO, L. S. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan, 2012.
ENDLETON, D. Nova consulta: entre o médico e o paciente. Porto Alegre: Artmed,
2011.
GANONG, W.F. Fisiologia médica. 22ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan,
2007.
JEAMMET, P. Manual de psicologia médica. São Paulo: Masson, 1999.
LOPEZ, M. Semiologia médica: as bases do diagnóstico clínico, 5.ed. Rio de
Janeiro: Atheneu, 2004.

E-BOOK
ROSA, A. A. A. Sintomas e Sinais na Prática Médica - Consulta Rápida.
Porto Alegre:.ArtMed, Minha Biblioteca.
Título do Módulo:

HABILIDADES PROFISSIONAIS/COMUNICAÇÃO

Carga Horária:

40h

1º Período / 1ª Etapa

Ementa:
Compreender a importância da interação medica paciente. A relação dos familiares
com os médicos. Conhecimento de técnicas de comunicação e atitudes de empatia
com os pacientes. Técnicas de entrevista e de abordagem do paciente em visita
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domiciliar. Princípios, ética da profissão e do estudante de medicina. A inserção do
médico na comunidade e sociedade em geral.
Bibliografia Básica:
PENDLETON, D. Nova consulta. Porto Alegre: Artmed, 2011.
PORTO,C.C. Semiologia médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 7 Koogan, 2012.
SILVA, M. J. A comunicação tem remédio. 6.ed. São Paulo: Gente, 2011.
E-BOOK
SCHWARTZ, A.; BERGUS, G. Decisões Médicas Baseadas em Evidências.
Guanabara Koogan, Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
ALVES, R. O médico. 8ª ed. São Paulo: Papirus, 2009.
BALINT, M. O médico, seu paciente e a doença. 2ªed. Rio de Janeiro: Atheneu,
2005.
BICKLEY, L.S. Propedêutica médica Bates. 8ed. Rio de Janeiro: Guanabara &
Koogan, 2001.
EXAME clínico.

7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012.

KAUFMAN, A. (Org). De estudante a médico: a psicologia médica e a construção
de relações. São Paulo, SP: Casa do Psicólogo, 2010.
LÓPEZ, M.; LAURENTYS-MEDEIROS, J. de. Semiologia médica: as bases do
diagnóstico clínico. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Revinter, 2004.
SEIDEL, H. M. Mosby guia do exame físico. 6ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
CD-ROM.
SWARTZ, M. H. Tratado de semiologia médica: história e exame clínico. 5ªed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
Título do Módulo:

HABILIDADES PROFISSIONAIS/INFORMÁTICA I

Carga Horária:

40h

1º Período / 1ª Etapa

Ementa:
Formas de utilização dos recursos bibliográficos disponíveis para a pesquisa médica.
Conhecimento da informática médica básica.
Bibliografia Básica:
TRIOLA, M. F. Introdução à estatística. 11. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013.
NORTON, P. Introdução à informática. São Paulo, SP: Makron, 2011.
VELLOSO, F. de C. Informática: conceitos básicos. 7. ed., rev. e atual., 7. tiragem.
Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2004.
E-BOOK
TEIXEIRA, A. C. Inclusão digital: novas perspectivas para a informática
educativa. Ijuí, RS: UNIJUÍ, 2010.
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Bibliografia Complementar:
A informática no consultório médico: Computing in medical practice. Jornal de
Pediatria .
CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. 8. ed., 6. reimpr. São
Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2010.
INCLUSÃO digital: tecendo redes afetivas/cognitivas.

Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

LESK, A. M. Introdução à Bioinformática. 2ª ed. São Paulo. Artmed, 2008.
MARÇULA, M.; BENINI FILHO, P. A. Informática: conceitos e aplicações. 3. ed.,
rev. São Paulo, SP: Érica 2010.
TAJRA, S. F. Informática na educação. 8. ed., rev., ampl. São Paulo, SP: Érica,
2011.

2º Período / 2ª Etapa
Título do Módulo:

FUNÇÕES BIOLÓGICAS

Carga Horária:

96h

2º Período / 2ª Etapa

Ementa:
Mecanismos de controle neuroendócrino das funções orgânicas na manutenção do
meio interno e seu papel no controle das funções: respiratória, cardiovascular,
urinária, digestiva, ritmo circadiano e termorregulação. A influência ambiental no
equilíbrio do meio interno. Mecanismos de comunicação intra e intercelular para
integração das funções orgânicas. O estresse na homeostase. Aspectos
Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos relacionados à temática do
módulo.
Bibliografia Básica:
AIRES, M. M. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 934p.
AUSIELLO, D. & GOLDMAN, L. Cecil- tratado de medicina interna 23ºed. 2 Vol. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2009.
HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed., 4. tiragem. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2011.
JOHNSON, L.R. Fundamentos de fisiologia médica. 2ªed. Rio de Janeiro:
Guanabara-Koogan, 2000.
JUNQUEIRA, L.C. Histologia básica. 11ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
TORTORA, G. J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 8. ed.
Porto Alegre. Artmed, 2012.
E-BOOK
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FERREIRA, C.; PÓVOA, R. Cardiologia para o clínico geral. São Paulo, SP:
Atheneu, 1999.
Bibliografia Complementar:
BALINT, M. O médico, seu paciente e a doença. 2ª.ed. Rio de Janeiro: Atheneu,
2005.
CECIL, R.L.; GOLDMAN, L. & AUSIELLO, D. Tratado de medicina interna. Rio de
janeiro: Elsevier, 2005.
CINGOLANI, H. E. et.al. Fisiologia humana de Houssay. 7ª ed., atual. e amp. São
Paulo: Artmed, 2004.
COSTANZO, L.S. Fisiologia. 3ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan, 2005.
DEVLIN, T. M. Manual de bioquímica com correlações clínicas. 7. ed. São Paulo.
Blucher, 2011.
DUTRA-DE-OLIVEIRA, J. E.; MARCHINI, J. S. Ciências nutricionais: aprendendo
a aprender. 2ª ed. São Paulo: Sarvier, 2008.
GANONG, W.F. Fisiologia médica. 19ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan,
2000.
GUYTON, A.C. Tratado de fisiologia médica. 11ª.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
INTRODUÇÃO à nutrição humana. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
2010.
KASPER, D.L. et. al. Harrison medicina interna. 18ª Ed. Rio de Janeiro: Mc-GrawHill, 2013.
LANGMAN, J. SADLER-REDMOND, S. L. Embriologia médica. 9.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005.
LOPES, A.C. (ed.) Tratado de clínica médica. São Paulo: Roca, 2006.
MACHADO, B.M. Neuroanatomia funcional. 2ªed..São Paulo: Atheneu, 2005.
MOORE, K.L. Anatomia orientada para a clínica. 5ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2007.
NETTER, F.H. Atlas de anatomia humana. 3ª.ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.
PIEZZI, R. S. Novo atlas de histologia normal de di Fiore. Rio de Janeiro:
Guanabara-Koogan, 2008.
SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 2. ed. Porto
Alegre. Artmed, 2011. + ebook.
SOBOTTA, J.; WELSCH, U. Histologia: atlas colorido de citologia, histologia e
anatomia microscópica humana. 7ª ed., rev. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan,
2007.
VAN DE GRAAFF, K. M. Anatomia humana.. 6ª ed. São Paulo: Manole, 2003.
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YOKOCHI, C. & ROHEN, J.W. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia
sistêmica e regional. 6ª.ed. São Paulo: Manole, 2007.
Título do Módulo:

MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA

Carga Horária:

112h

2º Período / 2ª Etapa

Ementa:
Aspectos Nutricionais e Genéticos. Os diversos tipos de agentes agressores: físicos,
químicos, biológicos e psicossociais, e mecanismos de agressão. Doenças
ocupacionais e psicossomáticas. A influência dos aspectos genéticos, nutricionais e
psicológicos na defesa do organismo. O papel da imunidade inata e adquirida.
Mecanismos de defesa específicos, inespecíficos, inflamação aguda, crônica,
resposta imune celular, humoral e o desenvolvimento da memória imunológica.
Mecanismos envolvidos na imunização ativa e passiva. As imunodeficiências
congênitas e adquiridas. Os tipos de resposta de hipersensibilidade (Tipo I, II, III, IV)
e suas principais diferenças. Mecanismos de lesão celular reversível, irreversível e
reparação

tecidual.

Aspectos

Morfofuncionais,

normais

e

patológicos,

e

imagenológicos relacionados à temática do módulo.
Bibliografia Básica:
ABBAS, A. K.; LINCHTMAN, A.; PROBER, J. Imunologia celular e molecular.5ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
BOGLIOLO, L. Patologia.8ºed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 2011. + EBOOK
HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed., 4. tiragem. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2011.
REY, L. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2013. + EBOOK.
E-BOOKS
AUSIELLO, D. & GOLDMAN, L. Cecil- tratado de medicina interna 23ºed. 2 Vol. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2009.
COICO, R.; SUNSHINE, G. Imunologia, 6ª ed. Guanabara Koogan, 2010. VitalBook
file. Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
BALINT, M. O médico, seu paciente e a doença. 2ª.ed. Rio de Janeiro: Atheneu,
2005.
CIGOLANI.H. E. HOUSSAY, B. A. Fisiologia humana de Houssay. 7ªed. Porto
Alegre: Artmed, 2004.
COSTANZO, L.S. Fisiologia. 3ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan, 2005
DUTRA-DE-OLIVEIRA, J. E.; MARCHINI, J. S. Ciências nutricionais. 4. Reimpr. São
Paulo: Sarvier, 2006.
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FOCACCIA, R. Veronese tratado de infectologia. 3º.ed. São Paulo: Atheneu, 2007.
GANONG, W. F. Fisiologia médica. 19ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan,
2000.
GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 11ª.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2006.
JUNQUEIRA, L. C. Histologia básica. 11ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
KASPER, D. L. et. al. Harrison medicina interna. 16ª Ed. Rio de Janeiro: Mc-GrawHill, 2006.
LOPES, A. C. (ed.) Tratado de clínica médica. São Paulo: Roca, 2006.
MOORE, K. L. Anatomia orientada para a clínica. 5ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2007.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
PIEZZI, R. S. Novo atlas de histologia normal de di Fiore. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan, 2008.
ROBBINS, S. L. CONTRAN, R. S. & KUMAR, V. Patologia: Bases patologicas das
doenças. 8ºed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
ROBBINS, S. L.; CONTRAN, R. S. & KUMAR, V. Patologia estrutural e funcional.
6ºed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
SHERWOOD, L. Fisiologia humana: das células aos sistemas. São Paulo, SP:
Cengage Learning, 2011.
YOKOCHI, C. & ROHEN, J.W. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia
sistêmica e regional. 6ª. ed. São Paulo: Manole, 2007.
Título do Módulo:

ABRANGÊNCIAS DAS AÇÕES DE SAÚDE

Carga Horária:

112h

2º Período / 2ª Etapa

Ementa:
Ética Médica. Relação Médico-Paciente. Políticas de Saúde. O sistema de saúde do
Brasil – SUS: suas origens, normatização, princípios e implantação. Os níveis de
atenção à saúde primária, secundária e terciária. Sistema de regulação médica,
destacando

os

mecanismos

de

referência

e

contra-referência.

Vigilância

Epidemiológica e Sanitária. Doenças de notificação compulsória. .SAMU, urgência e
emergência, o resgate. O Programa de Agentes Comunitários em Saúde e Saúde da
Família. Sistema suplementar de Saúde do Brasil. Princípios de cidadania e seus
aspectos sociais e legais. Os indicadores de saúde.
Bibliografia Básica:
ALMEIDA FILHO, N. de. Epidemiologia e saúde: fundamentos, métodos e
aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
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CIMERMAN, B. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais. 2ºed. São
Paulo: Atheneu, 2008.
FLETCHER, R. H. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 4.ed. Porto
Alegre: Artes Médicas, 2007.
MEDRONHO, R. A. (Et. al.). Epidemiologia.

2. ed. reimp. São Paulo, SP: Atheneu,

2011.
PEREIRA, M.G. Epidemiologia: Teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.
E-BOOK
COUTO, R. C.; PEDROSA, T. M. G.; CUNHA, A. F. A.; AMARAL, D.. Infecção
Hospitalar e Outras Complicações Não-infecciosas da Doença - Epidemiologia,
Controle e Tratamento. 4ª edição. Guanabara Koogan, 2010. VitalBook file. Minha
Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
AUSIELLO, D. & GOLDMAN, L. Cecil- tratado de medicina interna 23ºed. 2 Vol. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2009.
BALINT, M. O médico, seu paciente e a doença. 2ª.ed. Rio de Janeiro: Atheneu,
2005.
CECIL, R.L.; GOLDMAN, L. & AUSIELLO, D. Tratado de medicina interna. Rio de
janeiro: Elsevier, 2005.
CIMERMAN, B.; CIMERMAN, S. Parasitologia humana e seus fundamentos
gerais. 2. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2008.
CINGOLANI, H. E. et.al. Fisiologia humana de Houssay. 7ª ed., atual. e amp. São
Paulo: Artmed, 2004.
COSTANZO, L.S. Fisiologia. 3ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan, 2005.
DUNCAN,B.B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseadas em evidência. 3ºed. Rio de Janeiro: Artmed, 2006.
DUTRA-DE-OLIVEIRA,J. E.; MARCHINI, J.S. Ciências nutricionais: aprendendo a
aprender. 2ºed. São Paulo: Sarvier,2011.
GANONG, W.F. Fisiologia médica. 19ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabra & Koogan,
2000.
GUYTON, A.C. Tratado de fisiologia médica. 11ª.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
IBAÑEZ, Nelson (Organização). Política e gestão pública em saúde. São Paulo,
SP: HUCITEC, 2011..
JUNQUEIRA, L.C. Histologia básica. 10ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2004.
KASPER, D.L. et. al. Harrison medicina interna. 16ª Ed. Rio de Janeiro: Mc-GrawHill, 2006.
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LAURENTI, R.et al: Estatística de saúde. 2ed. São Paulo: EPU,2005.
LOPES, A.C. (ed.) Tratado de clínica médica. São Paulo: Roca, 2006.
MOORE, K.L. Anatomia orientada para a clínica. 5ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2007.
NETTER, F.H. Atlas de anatomia humana. 3ª.ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.
PIEZZI, R. S. Novo atlas de histologia normal de di Fiore. Rio de Janeiro:
Guanabara-Koogan, 2008.
REY, L. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2013.
REY, L. Parasitologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
SOBOTTA, J.; WELSCH, U. Histologia: atlas colorido de citologia, histologia e
anatomia microscópica humana. 7ª ed., rev. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan,
2007.
YOKOCHI, C. & ROHEN, J.W. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia
sistêmica e regional. 6ª.ed. São Paulo: Manole, 2007.
E-BOOKS
BRASIL, Ministério da Saúde. Política nacional de atenção às urgências. Brasília:
Ministério da Saúde, 2004. Ebook.
DUARTE. E. C. Epidemiologia das desigualdades em saúde no Brasil. Brasília:
OPAS, 2002. Disponível em: w.opas.org.br/ambiente/uploadArq/epidesig.pdf>
Acesso em: 14 sep 2010.
Título do Módulo:

PIESF II

Carga Horária:

80h

2º Período / 2ª Etapa

Ementa:
Acolhimento na UBS - papel de cada profissional no acolhimento dos usuários na
UBS. Sistema de referência e contra referência de hipertensos e diabéticos com
complicações crônicas ou agudas Programas governamentais voltados para
hipertensão arterial e sua eficiência no controle das patologias.
Bibliografia Básica:
ALVES, R. O médico. 3.ed. São Paulo: Papirus, 2002. 96p.
ALMEIDA FILHO, N. de; BARRETO, M. L. Epidemiologia e saúde: fundamentos,
métodos, aplicações. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012.
ALMEIDA FILHO, N. de. Introdução à Epidemiologia . Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
FLETCHER, R. H. Epidemiologia clínica. 4.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2006.
IBAÑEZ, N. (Organização). Política e gestão pública em saúde. São Paulo, SP:
HUCITEC, 2011.
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MEDRONHO, R. A. (Et. al.). Epidemiologia.

2. ed. reimp. São Paulo, SP: Atheneu,

2011.
Bibliografia Complementar:
BALINT, M. O médico, seu paciente e a doença. 2ªed. Rio de Janeiro: Atheneu,
2005.
CAMPOS, C.W.S. Os médicos e a política de saúde. 2ºed. São Paulo: Hucitec,
2006.
HOCHMAN, G. (Organizador). Políticas públicas no Brasil. 3. reimp. Rio de Janeiro,
RJ: Fiocruz, 2012.
NUTRIÇÃO em saúde pública.
NUTRIÇÃO humana.
Metabolismo).

Rio de Janeiro, RJ: Rubio, 2012.

Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012. (Nutrição e

PHILIPPI JUNIOR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamento para um
desenvolvimento sustentável. Barueri, SP: Manole, 2005.
E-BOOK
TOY, Eugene C. Casos Clínicos em Medicina de Família e Comunidade. 3rd
Edition. AMGH, 2013. VitalBook file. Minha Biblioteca.
Título do Módulo:

HABILIDADES PROFISSIONAIS/CLÍNICAS II

Carga Horária:

80h

2º Período / 2ª Etapa

Ementa:

Exame de pele e tecido subcutâneo. Lesões dermatológicas básicas Exame
de linfonodos. Exame da cabeça: crânio e face. Exame do pescoço. Exame de
pulsos arteriais. Exame de abdômen.
Bibliografia Básica:
ALVES, R. O médico. 8.ed. São Paulo: Papirus, 2007.
GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 12.ed. Rio de Janeiro: Elsevier 2011
GUYTON, A.C. Fisiologia e mecanismos das doenças. 6ªed. Rio de Janeiro:
Guanabora Koogan, 1998.
PORTO,C.C. Semiologia médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 7 Koogan, 2012.
E-BOOK
SCHWARTZ, A.; BERGUS, G. Decisões Médicas Baseadas em Evidências.
Guanabara Koogan, Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
BICKLEY, L.S. Propedêutica médica Bates 8ed. Rio de Janeiro: Guanabara &
Koogan, 2001.
CAMPANA, A. O. Exame clinico: sintomas e sinais em clínica médica. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
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COSTANZO, L. S. Fisiologia. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
GANONG, W. F. Fisiologia médica. 19.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2010.
HELMAN, C. G. Cultura, saúde e doença. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
E-BOOKS
JOSÉ, F. F.; L.FILHO, Fernando Sergio S. ; MENEZES, I. B. S.
Colaboradoress. Gestão do Conhecimento Médico. ArtMed, Minha Biblioteca.

e

MARTINS, C. e Colaboradores. Relação Médico-Paciente 30 anos. ArtMed, Minha
Biblioteca.
Título do Módulo:

CORE CURRICULUM I (LIBRAS)

Carga Horária:

40h

2º Período / 2ª Etapa

Ementa:
Fundamentos históricos, socioculturais e definições referentes a língua de sinais.
Legislação e conceitos sobre língua e linguagem. Entendimentos dos conhecimentos
necessários para a inclusão dos surdos quanto aos aspectos Biológicos, Pedagógicos
e Psicossociais.
Bibliografia Básica:
QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais
Brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.
SOUZA,Regina Maria; SILVESTRE, Núria. Educação de Surdos: pontos e contra
pontos. São Paulo: Summus, 2007.
PINTO, Daniel Neves. Língua Brasileira de Sinais - Libras. Aracaju: Gráf. UNIT,
2010.
Bibliografia Complementar:
BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: Ideologias
e práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.
MOURA, Maria Cecília de; VERGAMINI, Sabine A. A.; CAMPOS, Sandra R. L. de.
Educação para Surdos: Práticas e perspectivas. São Paulo: Santos, 2008.
O Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa.
Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação de
Surdos – Brasília: MEC; SEESP, 2004.
PLANK, D. Desenvolvendo competências pata atendimentos às necessidades
educacionais de alunos surdos. Petrópolis: Vozes, 2002.
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QUITES, Tatiana P. Pimenta. Estudo básico da Gramática da Libras. Belo
Horizonte: Centro de Capacitação de Profissionais e de Educação às pessoas com
Surdez, 2007.
RAPHAEL, Walkiria Duarte; CAPOVILLZ, Fernando Cesar.
Enciclopédico
Ilustrado
Trilingue:
língua
de
sinais
português/inglês/Libras. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2008. 1632p. 2 v.

Dicionário
brasileira

CAPOVILLA, F.C. Enciclopédia da língua de sinais brasileira: o mundo do surdo
em libras.
reimp. São Paulo, SP: EDUSP, 2012. v. 8 (Palavras de Função
Gramatical)
RAPHAEL, W.D; CAPOVILLZ, F.C. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilingue:
língua de sinais brasileira português/inglês/Libras. 3. ed. São Paulo: EDUSP,
2008.

Título do Módulo:

CORE DISCIPLINA I (Cultura Afro-Brasileira e Indígena)

Carga Horária:

40h

2º Período / 2ª Etapa

Ementa:
Retrospectiva da história da África e dos africanos; O contato entre o europeu e o
africano e a chegada dos africanos no Brasil; As diversas formas e tipos de
escravidão. Os negros e sua luta no Brasil. A história de um povo resistente. A cultura
negra e a cultura indígena. Influência no Brasil. A formação da sociedade nacional.
Bibliografia Básica:
CHAUÍ, M. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. 12. ed.
São Paulo: Cortez, 2007.
FIORIN, J.L.; PETTER, M. (Org.). África no Brasil: a formação da língua
portuguesa. São Paulo: Contexto, 2008.
HERNANDEZ, L.L. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. São
Paulo: Selo Negro, 2008.
Bibliografia Complementar:
DEL PRIORE, M. Ancestrais: uma introdução à história da África Atlântica. 9. ed.
São Paulo: Campus, 2004.
GIORDANI, M.C. História da África: anterior aos descobrimentos : idade
moderna I. 2. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1993.
JOLY, F.D. A escravidão na Roma antiga: política, economia e cultura. São Paulo:
Alameda, 2005.
MATTOS, H.M. Escravidão e cidadania no Brasil monárquico. 2. ed. Rio de
Janeiro: J. Zahar, 2003.
SOUZA, M. de M. e. África e Brasil africano. São Paulo: Ática, 2006.
VAN HAECHT, A. Sociologia da educação: a escola posta à prova. 3. ed. Porto
Alegre: ARTMED, 2008.
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Título do Módulo:

CORE DISCIPLINA I (Sociedade e Contemporaneidade)

Carga Horária:

40h

2º Período / 2ª Etapa

Ementa:
Processos que estão intensificando as relações e a interdependência sociais globais.
Variedade cultural e funcionamento das instituições sociais. Questão social no Brasil
contemporâneo.
Bibliografia Básica:
GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005.
IAMAMOTO, M.V. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro,
trabalho e questão social. São Paulo: Cortez, 2008.
MOTA, A.E. (org.) O mito da assistência social: ensaios sobre Estado, Política e
Sociedade. São Paulo: Cortez, 2006.
Bibliografia Complementar:
BOBBIO, N. O futuro da Democracia. 10. Ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006.
BARBOSA, L. Sociedade de Consumo. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. (Ciências
Sociais passo-a-passo; 49).
DURIGUETTO, M.L. Sociedade Civil e Democracia: um debate necessário. São
Paulo: Cortez, 2007.
CASTELLS, M. A sociedade em rede. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007.
SILVA, J.P. da (org.) Por uma sociologia do século XX. São Paulo: Annablume,
2007.
Título do Módulo:

HABILIDADES PROFISSIONAIS / INFORMÁTICA II

Carga Horária:

40h

2º Período / 2ª Etapa

Ementa:
Raciocínio crítico, busca, seleção e utilização de informações pertinentes aos
cuidados médicos. Acesso às informações médicas através do computador em sites
específicos. Leitura crítica baseada em conhecimentos de epidemiologia básica e
clínica (Medicina Baseada em Evidências).
Bibliografia Básica:
ALVES, R. O médico. 3.ed. São Paulo: Papirus, 2002.
GUYTON, A. C. Fisiologia humana e mecanismos das doenças. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
PORTO, C. C. Semiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
2012.
E-BOOK
Science Direct - Coleção eletrônica de livros eletrônicos Elsevier.
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Bibliografia Complementar:
DENEGA, M. A. Como pesquisar na Internet: vá em frente e aventure-se já !. São
Paulo: Berkeley, 2000.
FERRETTI, C. J. (Org.). Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate
multidisciplinar. 11. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
http://www-periodicos-capes-govbr.ez320.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome
MEDLINE é uma base de dados da literatura internacional da área médica e
biomédica, produzida pela NLM (National Library of Medicine, USA).
MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação
pedagógica. 16. ed. Campinas, SP: Papirus, 2009.
RECUERO, R. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina 2009. (Coleção
Cibercultura).
YOUNG, K. S. (Organizador). Dependência de internet: manual e guia de
avaliação e tratamento. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2011.
Título do Módulo:

HABILIDADES

PROFISSIONAIS

/

PRÁTICAS

LABORATORIAIS I
Carga Horária:

40h

2º Período / 2ª Etapa

Ementa:
Análise dos interferentes pré-analíticos. Interpretação dos exames hematológicos,
bioquímicos, imunológicos, parasitológicos, microbiológicos e de uroanálise.
Conhecimento para solicitação e correlação dos exames laboratoriais à clínica.
Bibliografia Básica:
HENRY JB, Clinical Diagnosis and Management by laboratory methods. 21th
edition, 2007.
MANDELL GL, BENNETT JE, DOLIN R, Principles and Practice of Infectious
Diseases. 6ª ed. Orlando: Churchill Livingstone; 2006.
REY, LUIS. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.
Bibliografia Complementar:
ALVES, R. O médico. 3.ed. São Paulo: Papirus, 2002.
CONSTANZO, L. S. Fisiologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
GANONG, W.F. Fisiologia médica. 19.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
HELMAN, C. G. Cultura, saúde e doença. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2003.
LIMA, A. Oliveira (Et. al.). Métodos de laboratório aplicados à clinica: técnica e
interpretação. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
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MARTINHO, Maria Silvia Carvalho. Hematologia em laboratório clínico.
SP: Sarvier, 2012. (Coleção 156 perguntas e respostas).

São Paulo,

ROSA, Gilber; GAUTO, Marcelo; GONÇALVES, Fábio. Química analítica: práticas
de laboratório. Porto Alegre, RS: Bookman, 2013.

3º Período / 3ª Etapa
Título do Módulo:

NACIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO

Carga Horária:

96h

3º Período / 3ª Etapa

Ementa:
O crescimento normal, suas alterações: desnutrição, obesidade e as principais
causas de mortalidade infantil. Monitorizarão do crescimento por meio de curvas
pôndero-estaturais. Programas de vigilância nutricional do Ministério da Saúde
(SISVAN).
humano.

O aleitamento materno, o crescimento e o desenvolvimento do ser
Prevenção de doenças e sua contribuição no desenvolvimento na

imunidade. Principais carências nutricionais e suas manifestações na infância. Papel
dos aspectos ambientais e do saneamento básico na gênese das doenças. Aspectos
Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do
módulo.
Bibliografia Básica:
AIRES, M. M. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
BEHRMAN, R. Nelson. Tratado de pediatria. 18ºed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2009.
BEREK, J. S. B. & Novak tratado de ginecologia.
Guanabara Koogan, 2012.

14. ed. Rio de Janeiro, RJ:

CECIL, R. l. L.; GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D.. Cecil: tratado de medicina interna.
22ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
FREITAS, E.V. et. AL. Tratado de geriatria e gerontologia. 2ª Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
JUNQUEIRA, L.C. Histologia básica. 11ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.

LANGMAN, J.; SADLER-REDMOND, S. L. Embriologia médica. 9.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
E-BOOKS
MONTENEGRO, C. A. B.; REZENDE FILHO, J. de. Obstetrícia, 12ª ed. Guanabara
Koogan, Minha Biblioteca.
OTTO, P. A.; MINGRONI-Netto, R. C.; OTTO, P. G. Genética Médica. Roca, 2013.
VitalBook file. Minha Biblioteca.
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Bibliografia Complementar:
ANCONA LOPEZ, F.,; CAMPOS JUNIOR, D. (Org.). Tratado de pediatria.
Barueri, SP: Manole, 2010. 2v.

2. ed.

BRUNTON, L.L. et AL. (Ed) Goodman & Gilman: As bases farmacológicas da
terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2012.
FLECKENSTEIN, P. Anatomia em diagnóstico por imagens. 2ed. São Paulo:
Manole, 2004.
JOHNSON, L.R. Fundamentos de fisiologia médica. 2ªed. Rio de Janeiro:
Guanabara-Koogan, 2000.
NUSSBAUM, R. L.; MCINNES, R. R.; WILLARD, H. F. Thompson e Thompson:
genética médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
OLIVEIRA, J. E. D. Ciências nutricionais. São Paulo: Atheneu, 2006.
PIERCE, B. A. Genética: um enfoque conceitual. Rio Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.
VASCONCELOS, M. J. de O. B. (Org. et al.). Nutrição clínica:
pediatria. Rio de Janeiro: Medbook, 2011.

obstetrícia e

WEIR, J. Atlas de anatomia humana em imagens. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
E-BOOKS
ALMEIDA, J. A. Guerra de. Amamentação.

Rio de Janeiro, RJ: Fiocruz, 1999.

FREITAS, F. Rotinas em Obstetricia, 6ª edição. ArtMed, 2010. VitalBook file. Minha
Biblioteca.
RODRIGUES, L. S. Diagnóstico em Pediatria. Guanabara Koogan, 2009. VitalBook
file. Minha Biblioteca.
Título do Módulo:

PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO

Carga Horária:

112h

3º Período / 3ª Etapa

Ementa:
Desenvolvimento do sistema nervoso e as regiões do encéfalo. Vias sensitivas: tato,
olfato, paladar, visão, audição. Os mecanismos do sono, vigília, aprendizagem e
memória. O sistema límbico e suas funções. Desenvolvimento da personalidade
relacionando às influências familiares, sociais e genéticas. Inteligência emocional. Os
receptores e os mecanismos de propriocepção, o equilíbrio e a dor. As escalas de
avaliação dos níveis de consciência. O trauma à sedação, aos aspectos psicológicos
e à função cognitiva. Dados epidemiológicos relacionados aos distúrbios sensoriais.
O estresse como causa de distúrbios sensoriais. Doenças psicossomáticas. As bases
farmacológicas das interações medicamentosas, abuso de drogas, anestésicos e
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psicotrópicos. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos
aplicados à temática do módulo.
Bibliografia Básica:
AIRES, M. M. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
DAVIDOFF, L.L. Introdução à psicologia.3ºed. São Paulo: Pearson Education,
2009.
JUNQUEIRA, L.C. Histologia básica. 11ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
MACHADO, A. B. M. Neuroanatomia funcional. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2013.
RANG, H. P.; DALE, M. M. Rang & Dale Farmacologia.
Elsevier, 2012.

7. ed. Rio de Janeiro, RJ:

E-BOOKS
HALES, R. E. Tratado de Psiquiatria Clínica, 5ª edição. ArtMed, 2012. VitalBook
file. Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
BRUNTON, L. L. (Editor). Goodman & Gilman: manual de farmacologia e
terapêutica. Porto Alegre, RS: AMGH, 2010.
KAPLAN, H. I. Compêndio de psiquiatria. 7.ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.
KAPLAN, H.I. Compêndio de psiquiatria. 9ºed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
MELMAN, J. Família e doença mental. São Paulo: Escrituras, 2002. 160p.
MONTENEGRO, M. R. (Editor et al). Patologia:
Paulo, SP: Atheneu, 2010.

processos gerais.

MORRIS, C. G.; MAISTO, A. A. Introdução à psicologia.
Paulo, SP: Pearson Education do Brasil Ltda., 2013.

5. ed. São

6. ed. 4. reimp. São

NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
ROBBINS, S.L. Patologia estrutural e funcional. 6ºed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan ,2006.
E-BOOKS
MARCO, M. A de; ABUD, C. C.; LUCCHESE, A. C.; ZIMMERMANN, V. B.. Psicologia
Médica: Abordagem Integral do Processo Saúde-Doença. ArtMed, Minha
Biblioteca.
MARTIN, J. H. Neuroanatomia: Texto e Atlas. AMGH, Minha Biblioteca.
Título do Módulo:

PROCESSO DE ENVELHECIMENTO

Carga Horária:

112h

3º Período / 3ª Etapa

Ementa:
Processos patológicos que afetam o idoso. Causas de adoecimento nos idosos. As
doenças da população idosa. Doenças que acometem outras faixas etárias e que nos
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idosos apresentam manifestações não habituais. A humanização no atendimento à
população idosa. Expectativa de vida do idoso. Necessidades nutricionais do idoso.
Depressão e estados demências. Políticas públicas dirigidas ao idoso. Estatuto do
idoso. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados
à temática do módulo.
Bibliografia Básica:
AUSIELLO, D. & GOLDMAN, L. Cecil- tratado de medicina interna 23ºed. 2 Vol.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
CECIL, R.l.L.; GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D.. Cecil: tratado de medicina interna.
22ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005..
FREITAS, E.V. et. Al: Tratado de geriatria e gerontologia 3ºed. Rio de Janeiro:
Guanabara-Koogan, 2011.
GOLDMAN, L. Cecil tratado de medicina interna. 23.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010. 2v
JACOB FILHO, W.; KIKUCHI, E. L. Geriatria e gerontologia básicas. Rio de
Janeiro, RJ: Elsevier/Campus., 2012.
KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; FAUSTO, N. (Org.). Robbins e Cotran: patologia :
bases patológicas das doenças.
8. ed., 2. tiragem. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier/Campus., 2010.
E-BOOK
FREITAS, E. V. de; PY, L. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 3ª ed. Guanabara
Koogan, Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo patologia.
Koogan, 2011.

8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara

BRUNTON, Laurence L. (Organizador). As bases farmacológicas da terapêutica
de Goodman e Gilman. 12. ed. Rio de Janeiro, RJ: McGraw-Hill, 2012.
CAMBIER, J.; MASSON, M.; DEHEN, H.. Manual de Neurologia. 9ª Ed. Rio de
Janeiro: MEDSI, 1999.
DAVIDOFF, L. L. Introdução à psicologia. 3. ed. São Paulo: Makron, 2008.
FLECKENSTEIN, P. Anatomia em diagnóstico por imagens. 2ed. São Paulo:
Manole, 2004.
FUCHS, F.D.. Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica racional. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1992.
GOLDMAN, L. Cecil tratado de medicina interna. 22.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005. 2v .
GUYTON, Arthur C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica.
Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2006. 1115 p.

11. ed., 5. tiragem.
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JUHL, J. H. P. & JUHL interpretação radiológica. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2000.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
KUMAR, V. ABBAS, A. K.; FAUSTO, N. (Org.) Robbins e Cotran: patologia : bases
patológicas das doenças. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
NITRINI, R.; BACHESCHI, L. A. A neurologia que todo médico deve saber. 2. ed.
São Paulo: Atheneu, 2007.
PAPALEO NETTO, M. Tratado de medicina de urgencia do idoso. Rio de Janeiro:
Atheneu, 2010.
PERRACINI, M. R.; FLÓ, C. M. Funcionalidade e envelhecimento.
Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. (Série Fisioterapia : Teoria e Prática Clínica) .
RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M.; FLOWER, R. J. Farmacologia. 6ª Ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
ROBBINS, S.L. CONTRAN, R. S. & KUMAR, V. Patologia estrutural e funcional.
6ºed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
ROHEN, J.W.; YOKOCHI, C.; LÜTJEN-DRECOLL, E.. Anatomia humana: atlas
fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 6ª Ed. Barueri, São Paulo: Manole,
2007.
VILAR, L. Endocrinologia clínica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
YOKOCHI,C. ROHEN, Anatomia humana. 6º ed. São Paulo: Manole,2007.
E-BOOKS
HEBERT, S. Ortopedia e Traumatologia: Principios e Prática. 4ª edição. ArtMed,
2011. VitalBook file. Minha Biblioteca.
SAMPAIO, H.A. de C.; SABRY, M.O.D.. Nutrição humana: auto-avaliação e revisão.
São Paulo: Atheneu, 2000.
Título do Módulo:

PIESF III

Carga Horária:

80h

3º Período / 3ª Etapa

Ementa:
Monitoramento do crescimento infantil. Promoção, manutenção da saúde e o uso das
tabelas de curva de crescimento. Programas do Ministério da Saúde. O SUS na
atenção à saúde da criança e do adolescente. A saúde perinatal. Programas de
imunização, prevenção de doenças infectocontagiosas, e o calendário oficial de
vacinas. A saúde do idoso e campanhas de vacinação dos idosos.
Bibliografia Básica:
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ALMEIDA FILHO, N. de. Epidemiologia & saúde: fundamentos, métodos e
aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
ANCONA LOPEZ, F.; CAMPOS JUNIOR, D. (Org.). Tratado de pediatria. 2. ed.
Barueri, SP: Manole, 2010. 2v.
FLETCHER, R. H. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 4.ed. Porto
Alegre: Artes Médicas, 2011.
FREEMAN, T. Manual de medicina de família e comunidade. Porto Alegre: Artmed,
2010.
E-BOOK
LEWIS, E. L. Current diagnostico e tratamento: medicina de família e comunidade.
Porto Alegre: Artmed, 2013.
Bibliografia Complementar:
CAMPOS, G. de S. (Org.). Tratado de saúde coletiva.

2. ed. reimp. São Paulo,

SP: HUCITEC, 2013.
MARCONDES, E. Pediatria básica geral e neonatal. 9ºed. São Paulo: Sarvier, 2003.
PAGANO, M.; GAUVREAU, K.. Princípios de bioestatística. São Paulo: Cengage
Learning/Thomson, 2011.
PHILIPPI JUNIOR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamento para um
desenvolvimento sustentável. Barueri, SP: Manole, 2005.
SILVA, S. da S. Tratado de nutriçao e dietoterapia. São Paulo: Roca, 2011.
VASCONCELOS, M. J. de O. B. (Org. et al.). Nutrição clínica:
pediatria.

obstetrícia e

Rio de Janeiro: Medbook, 2011.

Título do Módulo:

HABILIDADES PROFISSIONAIS/CLÍNICAS III

Carga Horária:

80h

3º Período / 3ª Etapa

Ementa:
Anamnese pediátrica nos seus diversos aspectos. Realização de diversas medidas
antropométricas. Curvas de crescimento da OMS. Exame neurológico, com enfoque
no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Exame físico do recém-nascido, da
criança, do adulto e do idoso. Anamnese do adolescente. Exame físico (inspeção;
palpação; percussão) de olhos; boca; nariz e seios paranasais e orelhas. Exame físico
vascular periférico venosos e arterial. Exame físico respiratório. Observação clínica
do idoso, entendendo o papel do cuidador. Mini-exame do estado mental e exame
neurológico.
Bibliografia Básica:
BEE, H. A criança em desenvolvimento .9ºed. Porto Alegre: Artmed, 2003.

219
BEHRMAN, R. Nelson Tratado de pediatria. 18ºed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2009.
DAVIDOFF, L.L. Introdução à psicologia. 3ºed. São Paulo: Pearson Education,
2009.
LOPES, A.C. (ed.) Tratado de clínica médica. 2ºed. São Paulo: Roca, 2009.
MARCONDES, E. et al. Pediatria básica: pediatria geral e neonatal.

9. ed. São

Paulo, SP: Sarvier, 2005.
PORTO, C. C. Semiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
2012.
SWARTZ, M. H. Tratado de semiologia médica: história e exame clinico.

5. ed.

Rio de Janeiro: Elsevier/Campus., 2006. 908
E-BOOK
HAY, W. W.; LEVIN, M. J.; SONDHEIMER, J. M.; DETERDING, R. R. .Current:
Pediatria (Lange): Diagnóstico e Tratamento. 20ª edição. AMGH, Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
GINECOLOGIA ambulatorial baseada em evidências.

Rio de Janeiro: Medbook,

2011.
KASPER, D.L. et. al. Harrison medicina interna. 18ª Ed. Rio de Janeiro: Mc-GrawHill, 2013.
MARCONDES, E. Pediatria básica . 9.ed. São Paulo: Sarvier, 2003. 3v
MURAHOVSCHI, J. Pediatria: diagnóstico e tratamento. 6ºed. São Paulo: Sarvier,
2006.
PORTO, C. C. Semiologia médica. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
RODRIGUES, Y. T.; RODRIGUES, P. P. B. Semiologia pediátrica. 3. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012.
SANTANA, J. C. Semiologia pediátrica. Porto Alegre: Artmed, 2003.
SEIDEL, H. M.; BALL, J. W.; DAINS, J. E.; BENEDICT, G. W. Mosby guia de exame
físico. 6. ed.Rio de Janeiro: Elsevier 2006.
SUCUPIRA, A. C. Pediatria no consultório. São Paulo: Sarvier, 2010.
E-BOOKS
FERREIRA,

J.

P.

(Organizador).

Pediatria

-

Diagnósticos

e

Tratamento. ArtMed,Minha Biblioteca.
JÁCOMO, A. J. D. Assistência ao recém-nascido : normas e rotinas. 3.ed. Rio de
Janeiro : Atheneu, 1998.
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Título do Módulo:

HABILIDADES

PROFISSIONAIS

/

PRÁTICAS

LABORATORIAIS II
Carga Horária:

40h

3º Período / 3ª Etapa

Ementa:
Interpretação dos exames hematológicos II, bioquímicos II, imunológicos II,
parasitológicos II, microbiológicos e de uroanálise II. Conhecimento para solicitação
e correlação dos exames laboratoriais à clínica II.
Bibliografia Básica:
GUERRA, C. C. de C. Clínica e laboratório. São Paulo: Sarvier, 2011.
LORENZI, T. F. Manual de hematologia: propedêutica e clínica.

4. ed. Rio de

Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2006..
NEVES, D. P. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo,

SP: Atheneu, 2012.

(Biblioteca Biomédica)
REY, L. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2013.
E-BOOK
CIMERMAN, S.; CIMERMAN, B. Condutas em infectologia. São Paulo, SP:
Atheneu, 2004.
Bibliografia Complementar:
COSTA NETO, J. B. Liquido Cefalorraqueano - Manual Teórico Prático com
Atlas. Campo Grande: Editora Life, 2011.
STRASINGER, S. K. Uroanálise e fluidos biológicos. 3. ed. São Paulo,

SP:

Premier, 2000..
WALLACH, J. B.; WILLIAMSON, M. A.; SNYDER, L. M.. Wallach interpretação de
exames laboratoriais. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2013.
XAVIER, Ricardo M. et al. Laboratório na prática clínica.

2. ed. Porto Alegre,

RS: ARTMED, 2011. 928 p.
FISCHBACH,

Frances

Talaska;

DUNNING,

Marshall

enfermagem:

exames laboratoriais & diagnósticos.

Barnett.

Manual

de

8. ed. Rio de Janeiro, RJ:

Guanabara Koogan, 2013. 726 p.
Título do Módulo:

CORE DISCIPLINA II (Metodologia Científica)

Carga Horária:

80h

3º Período / 3ª Etapa

Ementa:
Finalidade da metodologia científica. Importância da metodologia no âmbito das
ciências. Metodologia de estudos. O conhecimento e suas formas. Os métodos
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científicos. A pesquisa enquanto instrumento de ação reflexiva, crítica e ética. Tipos,
níveis, etapas e planejamento da pesquisa científica. Procedimentos materiais e
técnicos da pesquisa científica. Diretrizes básicas para elaboração de trabalhos
didáticos, acadêmicos e científicos. Normas técnicas da ABNT para referências,
citações e notas de rodapé. Projeto de Pesquisa.
Bibliografia Básica:
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico.
São Paulo: Atlas, 2009.
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia Científica. São Paulo:
Prentice Hall, 2009.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo:
Cortez, 2008.
Bibliografia Complementar:
BASTOS, CLEVERSON LEITE; KELLER, VICENTE. Aprendendo a aprender:
introdução à metodologia científica. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
GONÇALVES, HORTÊNCIA DE ABREU GONÇALVES. Manual de Metodologia da
Pesquisa Científica. São Paulo: Avercamp, 2008.
LAKATOS, EVA MARIA; MARCONI, MARINA DE ANDRADE. Fundamentos de
Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2009.
LAKATOS, EVA MARIA; MARCONI, MARINA DE ANDRADE. Metodologia
científica: ciência e conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e
variáveis. São Paulo: Atlas, 2009.
RODRIGUES, AURO DE JESUS. Metodologia Científica. São Paulo: Avercamp,
2009.
E-BOOKS:
AZEVEDO, Celina Borges. Metodologia científica ao alcance de todos.
BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza.
Fundamentos de Metodologia Científica, 2009.
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia
científica. 2009.
MAGALHÃES, Gildo. Introdução à metodologia da pesquisa: caminhos da ciência
e tecnologia, 2005.
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Título do Módulo:

CORE DISCIPLINA II (Meio Ambiente e Sociedade)

Carga Horária:

80h

3º Período / 3ª Etapa

Ementa:
Evolução histórica da questão ambiental. O desenvolvimento sustentável como novo
paradigma. Empresas e meio ambiente. Gestão ambiental: global e regional,
empresarial, políticas públicas ambientais, sistemas de gestão ambiental. Estudo de
impacto ambiental.
Bibliografia Básica:
ALMEIDA, F. Os desafios da sustentabilidade: uma ruptura urgente. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2007.
BARBIERI,

J.C.

Gestão

Ambiental

empresarial:

conceitos,

modelos

e

instrumentos. 2. ed., rev., atual. São Paulo: Saraiva, 2008.
DIAS, R. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 5 reimpr.
São Paulo: Atlas, 2009.
Bibliografia Complementar:
KIPERSTOK, A. (Org.). Prata da casa: construindo produção limpa na Bahia.
Salvador: Teclim, 2008
LOUREIRO, C.F.B. (Org.) Sociedade e meio ambiente: a educação ambiental em
debate. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2006.
MELO NETO, F.P de; BRENNAND, J.M. Empresas socialmente sustentáveis: o
novo desafio da gestão moderna. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004.
ROBLES JR., A.; BONELLI, V.V. Gestão da qualidade e do meio ambiente:
enfoque econômico, financeiro e patrimonial. São Paulo: Atlas, 2006.
STRAUCH, M.; ALBUQUERQUE, P.P. de (Org.) Resíduos: como lidar com
recursos naturais. São Leopoldo: Oikos, 2008.
Título do Módulo:

CORE DISCIPLINA II (Filosofia e Cidadania)

Carga Horária:

80h

3º Período / 3ª Etapa

Ementa:
Evolução do Conhecimento: conhecimento filosófico, grandeza do conhecimento, as
relações homem-mundo, o homem cidadão. Filosofia, ideologia e educação: processo
de ideologização, escola e sociedade, ciência e valores, educação e transformação;
Ética e cidadania: ética e moral, compromisso ético, a construção da cidadania,
pluradimensionalidade humana; Ação educativa e cidadania: ética e labor, ética e
trabalho, ética e ação, integralidade do homem na sociedade.
Bibliografia Básica:
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ALVES, R. Filosofia da Ciência: uma introdução ao jogo e suas regras. 15. Ed ..
São Paulo: Loyola, 2010
CHAUÍ, M. et al. Convite à Filosofia. 14. Ed.São Paulo: Ática, 2011.
LUCKESI, C.C.; PASSOS, E.S. Introdução à filosofia: aprendendo a pensar. 6.
Ed. São Paulo: Cortez, 2009.
Bibliografia Complementar:
COTRIM, G. Fundamentos da filosofia: história e grandes temas. 16. Ed., reform.
e ampl., 2. Tiragem. São Paulo: Saraiva Siciliano S/A, 2007.
GAARDER, J. O mundo de Sofia: romance da história da filosofia. 69. Reimpr.
São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
JOHANN, J.R.; BARRETO, O.A.; SILVA, U.V. da UNIVERSIDADE TIRADENTES
(UNIT). Filosofia e cidadania. 2. Ed. Aracaju, SE: UNIT, 2010
MARCONDES, D. Iniciação a História da Filosofia: dos pré-socráticos a
Wittgenstein. Rio de Janeiro. Editora J. Zahar. 2010.
NALINI, J.R. Ética geral e profissional. 8. Ed., ver., atual. E amp. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2011.
E-BOOK
REALE, M. Introdução à Filosofia. 4ª edição, 2002. Minha Biblioteca. Web. 06
December 2013.

4º Período / 4ª Etapa
Título do Módulo:

PROLIFERAÇÃO CELULAR

Carga Horária:

96h

4º Período / 4ª Etapa

Ementa:
O ciclo celular e seus mecanismos de controle: renovação, diferenciação mutações.
Causas de alterações do ciclo celular: patogenia das neoplasias, formas naturais de
defesa e falha deste mecanismo no estabelecimento de neoplasias. As neoplasias:
prevenção, diagnóstico, tratamento e prognóstico. Alterações celulares nas funções
dos órgãos envolvidos. Sinais, sintomas das neoplasias, o aparecimento e evolução
da doença. Alterações psicossociais que envolvem o paciente com neoplasia, os
familiares e cuidadores.

Métodos e avanços no tratamento e prevenção das

neoplasias. O estadiamento dos tumores. Aspectos Morfofuncionais, normais e
patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do módulo.
Bibliografia Básica:
BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo: Patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
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AUSIELLO, D. & GOLDMAN, L. Cecil - tratado de medicina interna 23. ed. 2 Vol.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
AZEVEDO, C. (Organizador). Biologia celular e molecular. 5. ed. Lisboa: Lidel,
c2012.
CECIL, R. L.; GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. Cecil: tratado de medicina interna. 23.
Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009
FREITAS, E.V. (et. al). Tratado de geriatria e gerontologia. 3. Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
KUMAR, V; ABBAS, A. K.; FAUSTO, N. (Org.) Robbins e Cotran: patologia : bases
patológicas das doenças.8.ed. 2.tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2010.
E-BOOK
FERREIRA, P. R. F. e colaboradores. Tratamento Combinado em Oncologia:
Quimioterapia, Hormonioterapia, Radioterapia. ArtMed, Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
ALBERTS, B. (et.al) Fundamentos da biologia celular.

3. ed. Porto Alegre:

ARTMED, 2011.
BARCHIFONTAINE, C. de P. Problemas atuais de bioética. 7. ed. São Paulo:
Loyola, 2002.
BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo patologia. 8. Ed. Rio de Janeiro: INCA, 2011.
CAMBIER, J.; MASSON, M.; DEHEN, H.. Manual de Neurologia. 9. Ed. Rio de
Janeiro: MEDSI, 1999.
DAVIDOFF, L. L. Introdução à psicologia. 3. ed. São Paulo: Makron, 2009.
FLECKENSTEIN, P. TRANUM-JENSEN, J. Anatomia em diagnóstico por
imagens. 2. Ed. Barueri: Manole, 2004.
FUCHS, F.D.. Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica racional. 4. Ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
KUMAR, V; ABBAS, A. K.; FAUSTO, N. (Org.) Robbins e Cotran: patologia : bases
patológicas das doenças.8.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
LOPES, A. Oncologia para graduação. São Paulo: Teccmed. 2004.
MOORE, K.L. Anatomia orientada para a clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
NITRINI, R; BACHESCHI, L. A. A neurologia que todo médico deve saber. 2. ed.
São Paulo: Atheneu, 2007.
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SALVAJOLI, J. V. (Editor) (et. al). Radioterapia em oncologia. São Paulo: Atheneu,
2013.
RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M.; (et. al) Farmacologia. 7. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
ROBBINS, S.L. Patologia estrutural e funcional. 6ºed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan,2006.
ROHEN, J. W.; YOKOCHI, C.; LÜTJEN-DRECOLL, E. Anatomia humana: atlas
fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 7. Ed. Barueri: Manole, 2010.
SUTTON, D. Tratado de radiologia e diagnóstico por imagem. 6. ed. Rio de
Janeiro: Revinter, 2003. 2 v.
E-BOOK
SAMPAIO, H.A. de C.; SABRY, M.O.D.. Nutrição humana: auto-avaliação e revisão.
São Paulo: Atheneu, 2000.
HOFFBRAND, A. V.; MOSS, P. A. H.. Fundamentos em Hematologia. 6.
Ed. ArtMed, Minha Biblioteca.
GUIMARÃES, J. L. Rotinas em Oncologia. ArtMed, 2008. VitalBook file. Minha
Biblioteca.
Título do Módulo:

SAÚDE

DA

MULHER,

SEXUALIDADE

HUMANA

E

PLANEJAMENTO FAMILIAR
Carga Horária:

112h

4º Período / 4ª Etapa

Ementa:
Modificações fisiológicas do organismo feminino desde a infância até a senilidade,
observando os aspectos social, econômico, intelectual e psicológico da mulher na
diferentes fases da vida. O ciclo menstrual e suas alterações. Patologias
ginecológicas mais prevalentes e os programas de prevenção. A fisiologia da gravidez
e as patologias obstétricas mais prevalentes. O trabalho de parto, seu mecanismo,
complicações e indicações. Climatério, menopausa e terapia hormonal. Lactação e
aleitamento materno. Aspectos Morfofuncionais,

normais e patológicos,

e

imagenológicos aplicados à temática do módulo.
Bibliografia Básica:
BRASILEIRO FILHO, G. BOGLIOLO: Patologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.
BEREK, J. S. Novak tratado de ginecologia: auto avaliação e revista, 14. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
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JUNQUEIRA, L.C. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
NEME, B. M. Obstetrícia básica. 3. ed. São Paulo: Sarvier, 2006.
ZUGAIB, M. Zugaib Obstetrícia. 2. ed. Barueri: Manole, 2012.
E-BOOK
CORLETA, H. von E; CAPP, E. e colaboradores. Ginecologia - Série no
Consultório. ArtMed, Minha Biblioteca.
REZENDE FILHO, J. de; MONTENEGRO, C. A. B. Obstetrícia Fundamental, 12.
edição. Guanabara Koogan, 2010. VitalBook file. Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
ABBAS, A. K. ROBBINS & COTRAN-Patologia bases patológicas das doenças. 8.
ed. Rio de Janeiro: Elsevier,2010.
MONTENEGRO, C. A. B; REZENDE FILHO, J. de. Rezende fundamentos de
obstetrícia. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
REZENDE, J. Obstetrícia. 10.ed. Rio de Janeiro: Afiliada, 2007.
SILVA, P. Farmacologia. 8.ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2010.
SUTTON, D. Tratado de radiologia e diagnóstico por imagem. 6.ed. Rio de
Janeiro: Revinter,.2003. 2v
E-book
MONTENEGRO, C. A. B; REZENDE FILHO, J. de. Obstetrícia. 12. ed. Guanabara
Koogan, 2013. VitalBook file. Minha Biblioteca.
FREITAS, F. Rotinas em Obstetrícia. 6. ed. ArtMed, 2010. VitalBook file. Minha
Biblioteca.
Título do Módulo:

DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO DO MEIO
AMBIENTE

Carga Horária:

112h

4º Período / 4ª Etapa

Ementa:
Epidemiologia

e

fisiopatologia

das

intoxicações

exógenas.

Epidemiologia,

fisiopatologia e diagnóstico das doenças infecciosas e parasitárias. Desmatamento,
esgoto, resíduos hospitalares, o diagnóstico diferencial. Tipos de poluição ambiental
e principais agentes poluidores. Legislações, políticas ambientais e saneamento
básico. Manejo de resíduos orgânicos, industriais, hospitalares e da reciclagem.
Legislação sobre saúde do trabalhador, doenças ocupacionais. Prevenção de
doenças e intoxicações exógenas. Legislações ou normas sobre medicamentos,
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receituário médico e comercialização em farmácias. Avaliação ambiental de agentes
físicos

e

químicos.

Aspectos

Morfofuncionais,

normais

e

patológicos,

e

imagenológicos aplicados à temática do módulo.
Bibliografia Básica:
AUSIELLO, D. & GOLDMAN, L. Cecil- tratado de medicina interna 23.ed. 2 v. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2009.
BAIRD, C. Química ambiental. 2. ed. São Paulo: Bookman, 2006.
KATZUNG, B.G. Farmacologia básica e clínica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara,
2010.
MENDES, R. Patologia do trabalho. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 2v
PHILIPPI JR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamento para um
desenvolvimento sustentável, São Paulo: Manole, 2005.
REY, L. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
c2010.
E-BOOK
REY, L. Bases da Parasitologia Médica. 3. ed. Guanabara Koogan, Minha
Biblioteca.
KLAASSEN, C. D.; WATKINS III, J. B.. Fundamentos em Toxicologia de Casarett
e Doull (Lange), 2. ed. AMGH, Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA FILHO, N. de. Epidemiologia & saúde: fundamentos, métodos e
aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012
BORGES, L. P. Desvendando a farmacologia clínica. São Paulo: Livronovo, 2010.
BRENT, J. (et. al). Critical care toxicology: diagnosis and management of the
critically poisoned patient. New York: Elsevier Mosby, 2005.
CECIL, R. L.; GOLDMAN, L; AUSIELLO, D. Cecil: Tratado de medicina interna. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2005.
CIMERMAN, S; CIMERMAN, B. Medicina tropical. São Paulo: Atheneu, 2003.
CIMERMAN, B; CIMERMAN, S. Parasitologia humana e seus fundamentos
gerais. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2008.
COSTA, E. M. A; CARBONE, M. H. Saúde da família: uma abordagem
interdisciplinar. 2. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2009.
DALTRO FILHO, J; SOARES, M. J. N. (Org.). Meio ambiente, sustentabilidade e
saneamento: relatos sergipanos. Porto Alegre: Redes, 2010.
FLETCHER, R. H.; FLETCHER, S. W.. Epidemiologia clínica: elementos essenciais.
4. ed., reimpr. Porto Alegre: Artes Médicas, 2007.
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FOCACCIA, R. (Edit.) Veronesi: Tratado de infectologia. 3. ed., rev. e atual. São
Paulo: Atheneu, 2007.
GOLDMAN, L. Cecil: tratado de medicina interna. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005. 2v
KASPER, D.L. (et. al). Harrison medicina interna. 18. Ed. Rio de Janeiro: Mc-GrawHill, 2013.
KATZUNG, B. G. Farmacologia básica e clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara,
1998.
LEVINSON, W. Microbiologia médica e imunologia. 7. ed. Porto Alegre: Artes
Médica, 2006.
MINAYO, M. C. de S; MIRANDA, A. C. (Org.). Saúde e ambiente sustentável:
estreitando nós. 2. reimpr. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2010.
PAGE, C. (et. al). Farmacologia integrada. 2. ed. São Paulo: Manole, 2004.
ROBBINS, S.L. (et al) Patologia: bases patológicas das doenças. 8. ed. São Paulo:
Elsevier, 2010.
VERONESI, R. Tratado de infectologia. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 2v .
Título do Módulo:

PIESF IV

Carga Horária:

80h

4º Período / 4ª Etapa

Ementa:
Programas de combate ao câncer. Programa de saúde da mulher, referência e contra
referência. Patologias ginecológicas e obstétricas mais prevalentes na área de
abrangência. Prevenção do câncer ginecológico, colo do útero e mamas. Climatério
e Planejamento familiar. Programas de proteção ambiental. Risco de contaminação
ambiental. Saneamento básico, parasitoses e controle de vetores e roedores.
Bibliografia Básica:
BEREK, J. S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. 14. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
FLETCHER, R. H.; FLETCHER, S. W. Epidemiologia clínica: elementos essenciais.
4. ed. reimpr. Porto Alegre: Artes Médicas, 2007.
NEVES, D. P. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo: Atheneu, 2012. (Biblioteca
Biomédica)
PASSOS, L. Atlas de DST & diagnóstico diferencial. Rio de Janeiro: Revinter,
2012.
E-BOOK
GUIMARAES, J. L. M. Rotinas em Oncologia. Bookman.
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Bibliografia Complementar:
CAMARGOS, A. F. (et al.) Ginecologia ambulatorial baseada em evidências
científicas.

2. ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2008.

AGUIAR, Z. N; RIBEIRO, M. C. S. (Org.). Vigilância e controle das doenças
transmissíveis. 3. ed. São Paulo: Martinari, 2009.
BELDA JUNIOR,W. Doenças sexualmente transmissíveis. Rio de Janeiro:
Atheneu, 2009.
FRASSON, A. L. Doenças da mama: Guia prático baseado em evidências. Rio de
Janeiro: Atheneu, 2011.
MARIANI , C. Obstetrícia e ginecologia. São Paulo: Roca, 2002.
PHILIPPI JUNIOR, A. (Ed.) Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um
desenvolvimento sustentável. 2. reimpr.,2010. Barueri: Manole, 2010.
URIBE RIVERA, F. J; ARTMANN, E. Planejamento e gestão em saúde: conceitos,
história e propostas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012. (Coleção Temas em Saúde).
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Assistência pré-natal: manual técnico, Brasília: Ministério
da Saúde, 2000. Doc. Eletrônico.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Ações de enfermagem para o controle do câncer. Rio
de Janeiro: Pró-Onco, 1995. Doc. Eletrônico.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Estimativa 2006: incidência de câncer de mama
documento de consenso, Rio de Janeiro: Inca, 2004. Doc. Eletrônico.
E-BOOK
TIERNEY JR., L. M.; SAINT, S.; WHOOLEY, M. A. . Current Essência da Medicina,
4. ed. AMGH, Minha Biblioteca.
PORTO, C. C.; PORTO, A. L. Semiologia Médica. 7. ed. Guanabara Koogan, Minha
Biblioteca.
Título do Módulo:

HABILIDADES PROFISSIONAIS/CLÍNICAS IV

Carga Horária:

80h

4º Período / 4ª Etapa

Ementa:
Exame do desenvolvimento anormal da gravidez, apresentações anormais e falhas
na rotação interna. Exame do recém-nascido. Exame microscópico de secreção
vaginal. Discussão e pratica do como abordar com os pacientes temas delicados,
como a sexualidade. Noções de políticas de planejamento familiar.
Bibliografia Básica:
BEREK, J. S. N. Tratado de ginecologia: auto-avaliação e revisão, 2. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
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BEHRMAN, R. E. Nelson - tratado de pediatria. 18. ed. 2v. Rio de Janeiro: Elsevier,
2009.
FREITAS, F; MENKE, C. H; RIVOIRE, W. Rotinas em ginecologia. 6. ed. Porto
Alegre: Artes Médicas, 2011.
NEME, B. M. Obstetrícia básica. 3. ed. São Paulo: Sarvier, 2006.
SANTANA, J. C. Semiologia pediátrica. Porto Alegre: Artmed, 2003.
PORTO, C.C. Semiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
E-book
BARBOSA, M. G; SARTORI, M. G. F. (coords.). Ginecologia - Manual do Residente
da Escola Paulista de Medicina/Univ.Fed. de São Paulo. Roca, 2013. VitalBook file.
Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
BEHRMAN, R. E. Nelson - Princípios da pediatria. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2004.
CAMARGOS, A. F. et al. Ginecologia ambulatorial baseada em evidências
científicas. 2. ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2008.
JUNQUEIRA, L. C. CARNEIRO, J. Histologia básica. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2004.
LOPES, A.C. (ed.) Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Roca, 2009.
MARCONDES, E. (et. al). Pediatria básica: pediatria geral e neonatal. 9. ed. São
Paulo: Sarvier, 2005.
PORTO, C. C. Semiologia médica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
RODRIGUES, P. P. B. Semiologia pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012 + E-book
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Urgência e emergência maternas.: Secretaria
de políticas de saúde da mulher, 2.ed. Brasilia: Ministério da Saúde, 2000. On-line.
BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os
profissionais de saúde: cuidados com o recém-nascido pré-termo. Brasília: Ministério
da Saúde, 2011. v. 4 (Série A. Normas e Manuais Técnicos). On-line.
E-BOOK
TOY, E. C. Casos Clínicos em Ginecologia e Obstetrícia (Lange). 4. Ed. AMGH,
2014. VitalBook file. Bookshelf.
Título do Módulo:

HABILIDADES PROFISSIONAIS / TERAPÊUTICAS I

Carga Horária:

40h

Ementa:

4º Período / 4ª Etapa

231
Introdução à Farmacologia. Conhecimentos gerais de Farmacocinética. Princípios
gerais e moleculares da ação dos fármacos. Farmacodinâmica geral.

Modo de

atuação dos fármacos. Métodos e Medidas em Farmacologia. Mecanismos das
Interações Farmacológicas. Fundamentos. Farmacologia Experimental.
Bibliografia Básica:
BORGES, L. P. Desvendando a farmacologia clínica. São Paulo: Livro novo, 2010.
BRUNTON, L L.; LAZO, J. S.; PARKER, K. L. (Ed.). As bases farmacológicas da
terapêutica. 11. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2010.
KATZUNG, B. G. (Editor). Farmacologia: Básica e Clínica. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2010.
KLAASSEN, C. D.; WATKINS III, J. B. Fundamentos em toxicologia de Casarett e
Doull. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.
RANG, H. P.; DALE, M. M. Rang & Dale. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, c2012.
E-BOOK
KLAASSEN, C. D.; WATKINS III, J. B. Fundamentos em Toxicologia de Casarett e
Doull (Lange), 2. ed. AMGH, Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
OGA, S.; CAMARGO, M. M. A.; BATISTUZZO, J. A. O. Fundamentos de
Toxicologia. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2008.
HACKER, M.; MESSER, W.; BACHMANN, K. ; [editores]. tradução [de] MOREIRA A.
J. M. da S. Farmacologia: princípios e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
FUCHS, F.D.; WANNMACHER, L. (editores). Farmacologia clínica: fundamentos da
terapêutica racional. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
LÜLLMANN, H.; MOHR, K.; HEIN, L. Farmacologia: texto e atlas. 6. ed. Porto Alegre:
ARTMED, 2010.
SILVA, P. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2010.

5º Período / 5ª Etapa
Título do Módulo:

DOR

Carga Horária:

96h

5º Período / 5ª Etapa

Ementa:
Fatores que influenciam a sensação de dor em geral, o uso do exame físico e
levantamento da estória do paciente a fim de obter informações detalhadas. Atenção
especial a distúrbios do aparelho locomotor e do sistema nervoso, como causa da dor
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crônica. Terapia da dor e possibilidades de reabilitação. Aspectos Morfofuncionais,
normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do módulo.
Bibliografia Básica:
KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; FAUSTO, N.. ROBBINS & COTRAN Patologia: bases
patológicas das doenças. 8. ed. Rio de Janeiro: Elservier Publishing Company, 2010.
BERTOLUCCI, P. H. F. Guia de neurologia. São Paulo: Manole, 2010.
MACHADO, B.M. Neuroanatomia funcional. 2. ed..São Paulo: Atheneu, 2005.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
ROWLAND, L. P. Tratado de neurologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
E-book
VON ROENN, J. Current Dor: Diagnósticos e Tratamento. ArtMed, 2010. VitalBook
file. Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
BALINT, M. O médico, seu paciente e a doença. 2. ed. São Paulo. Atheneu. 2007.
BICKLEY, L. S. Bases Propedêutica Médica. 8. ed. Rio de Janeiro. Guanabara
Koogan. 2005.
CECIL, R. L.; GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. Cecil: tratado de medicina interna. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2005.
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 11. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.
LOPES, A. Oncologia para a Graduação. 2. ed. São Paulo. Tecmed. 2008.
LOPES, A.C. (ed.) Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Roca, 2009.
PIMENTA, C. A. de M.; MOTA, D. D. C. de F.; CRUZ, D. de A. L. M. da. Dor e
cuidados paliativos: enfermagem, medicina e psicologia. São Paulo: Manole, c2006.
NITRINI, R. BACHESCHI,L.A. A neurologia que todo medico deve saber. 2ºed.
São Paulo: Atheneu, 2002. + e-book.
PORTO, C.C. Semiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M.; FLOWER, R. J.. Farmacologia. 7. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara, 2012.
ROBBINS, S.L. (et al) Patologia: bases patológicas das doenças. 8. ed. São Paulo:
Elsevier, 2010.
SHAPIRO, F. E. Manual de procedimentos em anestesiologia ambulatorial.
Porto Alegre: ARTMED, 2010.
YOKOCHI,C. ROHEN, J. W. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia
sistêmica e regional. 7. ed. São Paulo: Manole, 2010.
E-BOOK
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CHAVES, M. Rotinas em Neurologia e Neurocirurgia. ArtMed, 2011. VitalBook file.
Minha Biblioteca.
NETO, O. Dor: Princípios e prática. ArtMed, 2011. VitalBook file. Minha Biblioteca.
Título do Módulo:

DOR ABDOMINAL, DIARRÉIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA

Carga Horária:

112h

5º Período / 5ª Etapa

Ementa:
Diferentes causas de dor abdominal, recorrente na infância e no adulto. Dor aguda,
causas, tipos e manifestações clínicas. Etiologia e fisiopatologia da diarreia. Causas
de vômitos em crianças e adultos. Causas de hepatite. Obstrução de vias biliares.
Mecanismo de conjugação, secreção e excreção da bílis. Tratamento do abdômen
agudo. Abordagem terapêutica das diarreias agudas e crônicas. Situação
epidemiológica da dor. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e
imagenológicos aplicados à temática do módulo.
Bibliografia Básica:
BRASILEIRO FILHO, G. BOGLIOLO-Patologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.
FLECKENSTEIN, P. Anatomia em diagnóstico por imagens. 2. ed. São Paulo:
Manole, 2004.
FOCACCIA, R. (ed.) Veronense: tratado de infectologia. 3. ed. São Paulo: Atheneu,
2007.
LOPES, A.C. (ed.) Tratado de clínica médica. 2.ed. São Paulo: Roca, 2009.
PORTH, C. M; MATFIN, G. Fisiopatologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, c2010. 2 v.
PORTO, C.C. Semiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
ROBBINS, S.L. (et al.) Patologia: bases patológicas das doenças. 8.ed. São Paulo:
Elsevier, 2010.
YOKOCHI, C. ROHEN, J. W. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia
sistêmica e regional. 7. ed. São Paulo: Manole, 2010
E-BOOK
DANI, R; PASSOS, M. do C. F. Gastroenterologia Essencial. 4. edição. Guanabara
Koogan, 2011. VitalBook file. Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
BALINT, M. O médico, seu paciente e a doença. 2. ed. São Paulo. Atheneu. 2007.
BICKLEY, L. S. Bases Propedêutica Médica. 8. ed. Rio de Janeiro. Guanabara
Koogan. 2005.
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CECIL, R. L.; GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. Cecil: tratado de medicina interna. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2005.
CIMERMAN, B. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais. 2. ed. São
Paulo: Atheneu, 2008.
DANI, R. (et al.) Gastroenterologia essencial. 4. ed. São Paulo: Guanabara Koogan,
2011.
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 11. ed., Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.
JUHL, J.H. Paul & Juhl interpretação radiológica. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.
LEVINSON, W. Microbiologia médica e imunologia. 7.ed. Porto Alegre: Artes
Médica,2006.
RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M.; FLOWER, R. J.. Farmacologia. 6. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
E-BOOK
Série Soperj - Gastroenterologia - Pediatria. Guanabara Koogan, 2012. VitalBook
file. Minha Biblioteca.
Título do Módulo:

FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO

Carga Horária:

112h

5º Período / 5ª Etapa

Ementa:
Problemas clínicos nos quais a febre, infecções ou inflamações sejam de primordial
importância. Atenção a métodos para otimização da probabilidade de diagnóstico, ou
diagnostico diferencial, através do levantamento da história do paciente, exame físico
e dados epidemiológicos. Considerações que determinam o desenvolvimento das
ações, com ênfase em farmacoterapia. Aspectos Morfofuncionais, normais e
patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do módulo.
Bibliografia Básica:
AUSIELLO, D. & GOLDMAN, L. Cecil - tratado de medicina interna 23.ed. 2 Vol.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2009
BOGLIOLO, L. Patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 2011.
FLECKENSTEIN, P. Anatomia em diagnóstico por imagens. 2. ed. São Paulo:
Manole, 2004
FOCACCIA, R. (edit.). Veronesi: tratado de infectologia . 3. ed., rev. e atual. São
Paulo: Atheneu, 2007. 2 v.
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LEVINSON, W. JAWETZ, E. Microbiologia médica e imunologia. 7. ed. reimp. Porto
Alegre: ArtMed, 2007.
RANG, P.H. DALE, M.M. RITTER, J.M. Farmacologia. 7.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara, 2012.
E-BOOK
SZTAJNBOK, D. C. das N. Série Soperj - Infectologia - Pediatria. Guanabara
Koogan, 2012. VitalBook file. Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
GOLDMAN, L. Cecil tratado de medicina interna. 23. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2009. 2v.
HINRICHSEN, S. L.. Biossegurança e controle de infecções: risco sanitário
hospitalar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
JUHL, J.H. Paul & Juhl interpretação radiológica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.
LOPES, A.C. (ed.) Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Roca, 2009.
ROBBINS, S. L. Patologia estrutural e funcional. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2000.
Título do Módulo:

PIESF V

Carga Horária:

80h

5º Período / 5ª Etapa

Ementa:
Construção de projetos coletivos na área da saúde. Tipos de tratamentos para
pacientes com dor. Equipamentos de referência e contra referência junto a UBS para
terapia da dor. Terapias alternativas Papel da equipe multiprofissional na abordagem
da dor. Manejo e prevenção de casos de doenças diarreicas. Registros de notificação
de doenças diarreicas. Papel da Vigilância Sanitária no controle das doenças
diarreicas.
Bibliografia Básica:
ALMEIDA FILHO, N. de. Epidemiologia & saúde: fundamentos, métodos e
aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
CAMPOS, G. S. (org.). Tratado de saúde coletiva. 2.ed. reimp. São Paulo: Hucitec,
2013.
FLETCHER, R. H. Epidemiologia clínica: elementos essenciais, 4.ed. Porto Alegre:
Artes Médicas, 2006.
KAC, G. (Org.). Epidemiologia nutricional. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009.
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LEVINSON,W. Microbiologia médica e imunologia. 7. ed. Porto Alegre: Artes
Médica, 2006.
LOPES, A.C. (ed.) Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Roca, 2009.
SIMÕES, C. M. O. (Org.). Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6. ed. Porto
Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010.
VERONESI, R. Tratado de infectologia. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2007.V2.
E-BOOK
Epidemiologia & Saúde - Fundamentos, Métodos e Aplicações. Guanabara Koogan,
2011. VitalBook file. Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
ALEXANDRE, L. dos S. P. Epidemiologia aplicada nos serviços de saúde. São
Paulo: Martinari, 2012.
BALINT, M. O médico, seu paciente e a doença. 2. Ed. São Paulo: Atheneu, 2007.
BICKLEY, L. S. Bases Propedêutica Médica. 8. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005.
CECIL, R. L.; GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. Cecil: tratado de medicina interna. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2005.
COSTA, E. A. (Org). Vigilância Sanitária: temas para debate. Salvador: EDUFBA,
2009. (Série Sala de Aula;7).
LEITE, J. P. V. (Ed.). Fitoterapia: bases científicas e tecnológicas. São Paulo:
Atheneu, 2009.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia para controle da hanseníase. Brasília: Ministério da
Saúde, 2002.
NAVARRO, M. V. T. Riscos, radiodiagnóstico e vigilância sanitária. 2. ed.
Salvador, BA: EDUFBA, 2012.
ROBBINS, S.L. (et al). Patologia: bases patológicas das doenças. 8. ed. São
Paulo: Elsevier, 2010.
SANEAMENTO, saúde e ambiente: fundamentos para um desenvolvimento
sustentável. 2. reimpr. 2010. Barueri: Manole, 2010.
E-BOOK
MACHADO, M. H. Os médicos no Brasil. Fio Cruz, 1997.
QUEIROZ, M. de S. A endemia hansênica: uma perspectiva multidisciplinar. Fiocruz,
1997
CRUZ, I. C. F. Nutrição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
CRUZ, I. C.F. http://www.scielo.br/pdf/rboto/v71n2/a13v71n2. pdf. Scielo, 2005.
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Título do Módulo:

HABILIDADES PROFISSIONAIS / CLÍNICA V

Carga Horária:

40h

5º Período / 5ª Etapa

Ementa:
Anamnese de um paciente com dor. Exame físico adequado para diferenciar entre as
principais

causas

abdômen

agudo.

Diferenciação

entre

meningite

e

meningoencefalite. Punção lombar. Diferenciação entre as diferentes síndromes do
aparelho urinário.
Bibliografia Básica:
DANI, R.; CASTRO, L. P. Gastroenterologia essencial. 4. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
GOLDMAN, L. Cecil - tratado de medicina interna. 23.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010.

2v.

LOPES, A.; IYEYASU, H; CASTRO, R. M. R. P. S.. Oncologia para a Graduação. 2.
ed. São Paulo: Tecmed, 2008.
LOPES, A.C. (ed.) Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Roca, 2009.
PORTO, C. C. Semiologia médica. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
ROBBINS, S.L. (et al) Patologia: bases patológicas das doenças. 8. ed. São Paulo:
Elsevier, 2010.
YOKOCHI,C.; ROHEN, J. W.. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia
sistêmica e regional. 7. ed. São Paulo: Manole, 2010.
E-book
DANI, R; PASSOS, M. do C. F. Gastroenterologia Essencial, 4. edição. Guanabara
Koogan, 2011. VitalBook file. Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
ABBAS, A. K. ROBBINS & COTRAN Patologia: bases patológicas das doenças.
8.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
BALINT, M. O médico, seu paciente e a doença. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2007.
BARROS, E. Laboratório na prática clínica. Porto Alegre: Artmed, 2011.
BICKLEY, L. S. Bases Propedêutica Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005.
CECIL, R. L.; GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. Cecil: tratado de medicina interna. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2005.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de Bolso: Doenças Infecciosas e Parasitárias. 8.
ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 11. ed., Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.
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HERBERT, S. Ortopedia e traumatologia: princípios e práticas. 4.ed. Porto Alegre:
Artmed, 2011. + E-book.
LOPES, A. C. (Ed.) Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Roca, 2009.
MELLO FILHO, J. de. Concepção psicossomática: visão atual. 10. ed. São Paulo:
Casa do Psicólogo, 2005.
NEVES, D. P. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo: Atheneu, 2012. (Biblioteca
Biomédica).
Projeto Diretrizes AMB/ANS/CFM (www.projetodiretrizes.org.br/).
RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M.; FLOWER, R. J.. Farmacologia. 6ª. ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007
SANTANA, J. A. M. Osteoporose: diagnóstico e tratamento. Aracaju: J. Andrade,
2010.
ATHERINO, C. C. Semiologia em otorrinolaringologia. São Paulo: Rubio, 2010.
Título do Módulo:

HABILIDADES PROFISSIONAIS / TERAPÊUTICAS II

Carga Horária:

40h

5º Período / 5ª Etapa

Ementa:
Farmacologia de drogas e grupos terapêuticos que agem em diversos Sistemas
Orgânicos.

Interações

medicamentosas.

Para

cada

grupo

terapêutico,

o

conhecimento fisiopatológico e farmacológico, nomes dos fármacos, doses,
indicações autorizadas e contraindicações, precauções de uso, efeitos colaterais.
Agentes farmacológicos importantes.
Bibliografia Básica:
BORGES, L. P. Desvendando a farmacologia clínica. São Paulo: Livro novo, 2010.
BRUNTON, L. L.; LAZO, J. S.; PARKER, K. L. (Ed.). As bases farmacológicas da terapêutica.
11. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2010.
KATZUNG, B. G. (Ed.). Farmacologia, básica e clínica. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2010.
KLAASSEN, C. D.; WATKINS III; J. B.. Fundamentos em toxicologia de Casarett e Doull.
2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.
RANG, H. P.; DALE, M. M. RANG & DALE Farmacologia. 7.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, c2012.
E-BOOK
KLAASSEN, C. D.; WATKINS III, J. B. Fundamentos em Toxicologia de Casarett e Doull
(Lange), 2. ed. AMGH, Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:

239
OGA, S.; CAMARGO, M. M. A.; BATISTUZZO, J. A. O. Fundamentos de
Toxicologia. 3. ed. São Paulo: Atheneu, c2008.
FARMACOLOGIA clínica: fundamentos da terapêutica racional.

4. ed. Rio de

Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
KOROLKOVAS, A. Dicionário terapêutico Guanabara. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006.
LÜLLMANN, H.; MOHR, K; HEIN, L. Farmacologia: texto e atlas. 6. ed. Porto Alegre:
ARTMED, 2010.
SILVA, P. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2010.
Título do Módulo:

HABILIDADES PROFISSIONAIS / AMBULATÓRIO I

Carga Horária:

80h

5º Período / 5ª Etapa

Ementa:
Atendimento ambulatorial em Clínica Médica, Ginecologia e Pediatria. Principais
doenças da prática clínica ambulatorial.
Bibliografia Básica:
GOLDMAN, L. Cecil - tratado de medicina interna. 23. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010. 2v.
HARRISON, T. R., Medicina interna de Harrison. 18. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill,
2011. 2 v.
PORTO, C. C.. Exame clínico: bases para prática Médica. 7. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, c2012
PORTO, C.C. Semiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
TOY, E. C.; PATLAN JR., J. T. Casos clínicos em medicina interna. 3. ed. Porto
Alegre: AMGH, 2011.
TRATADO de clínica médica.

2. ed. São Paulo, SP: Roca, 2009. 3.v.

E-BOOK
CAMPANA, Á. O.. Exame Clínico - Sintomas e Sinais em Clínica Médica. Guanabara
Koogan, 2010. VitalBook file. Minha Biblioteca.
STEFANI, Stephen. Clínica Médica: Consulta Rápida. 4. ed. ArtMed, 2013. VitalBook
file. Minha Biblioteca.
FILGUEIRA, N. A; COSTA Jr., J. I; LEITÃO, C. C. de S. (et al.) Condutas em
Clínica Médica. 4. ed. Guanabara Koogan, 2010. VitalBook file. Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
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ANDRADE, L. C. Tópicos em medicina interna 1. ed. Aracaju: Sociedade
Brasileira de Zoologia, 2010.
GUERRA, J. C. de C; FERREIRA, C. E. dos S; MANGUEIRA, C. L. P. Clínica e
laboratório: Prof. Dr. Celso Carlos de Campos Guerra. São Paulo: Sarvier, 2011.
LANZA, Fernanda de Cordoba (Organizadora). Fisioterapia em pediatria e
neonatologia: da UTI ao ambulatório.

São Paulo, SP: Roca, 2012. 533 p.

CARVALHO, Geraldo Mota de. Enfermagem em ginecologia. 235 p.
GONZALEZ, Helcye. Enfermagem em ginecologia e obstetrícia.

14. ed. São

Paulo: SENAC, 2008. 184 p.

6º Período / 6ª Etapa
Título do Módulo:

PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO

Carga Horária:

96h

6º Período / 6ª Etapa

Ementa:
Distúrbios do humor. O medo patológico. Os distúrbios do comportamento. Principais
síndromes psiquiátricas. Indicações de tratamento e opções terapêuticas. A
assistência primária à saúde psicossocial (ambulatórios, CAPS). Os fatores sociais
como desencadeantes de problemas mentais e comportamentais. A ligação entre
queixas somáticas e problemas psicossociais. Aspectos Morfofuncionais, normais e
patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do módulo.
Bibliografia Básica:
CHENIAUX JUNIOR, E. Manual de psicopatologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2007.
GOLDMAN, L. Cecil tratado de medicina interna. 23.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010. 2v.
KAPLAN, H. SADOCK, S. GREBB, J. Compêndio de psiquiatria: ciências do
comportamento e psiquiatria clínica. 9.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2007.
MELLO FILHO, J. de. Psicossomática hoje. Porto Alegre: Artmed, 2010.
ROBBINS, S.L. et al: Patologia: bases patológicas das doenças. 8ºed. São Paulo:
Elsevier, 2010.
E-BOOK
HALES, R.E. Tratado de Psiquiatria Clínica. 5ª edição. ArtMed, 2012. VitalBook
file.Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
BRUNTON, L.L. GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica.
Porto Alegre: Artmed, 2010.
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CHENIAUX JUNIOR, E. Manual de psicopatologia. 2ºed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
DAVIDOFF, L.L. Introdução à psicologia. 3ºed. São Paulo: Pearson Education,
2009.
FUCHS, F.D. Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
KATZUNG, B.G. Farmacologia básica e clínica. Porto Alegre: Artmed, 2010.
RANG, P.H. DALE, M.M. RITTER, J.M. Farmacologia. 7ºed. Rio de Janeiro:
Guanabara, 2012.
E-BOOK
SCHATZBERG, A. Manual de Psicofarmacologia. 6ª ed. ArtMed, 2011. VitalBook
file. Minha Biblioteca.
Título do Módulo:

PERDA DE SANGUE

Carga Horária:

112h

6º Período / 6ª Etapa

Ementa:
Hemostasia. Distúrbios dos fatores da coagulação. Elementos da cascata de
coagulação. Manifestações clínicas das hemorragias digestivas altas e baixas.
Métodos diagnósticos utilizados nas síndromes hemorrágicas e trombóticas.
Interações medicamentosas que podem levar a distúrbios hemorrágicos. Causas de
intoxicação exógena relacionadas aos distúrbios da coagulação. Terapêuticas
utilizadas nos distúrbios hemostáticos e de coagulação. Indicações da hemoterapia,
do uso de hemoderivados, os riscos transfusionais, bem como as suas repercussões
nos aspectos éticos e religiosos. Políticas de saúde relacionadas aos hemoderivados.
Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à
temática do módulo.
Bibliografia Básica:
AUSIELLO, D. & GOLDMAN, L. Cecil- tratado de medicina interna .23ºed. 2 Vol.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
BOGLIOLO,L. Patologia.8ºed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 2011.
CHAMPE,P.C. Bioquimica ilustrada.3ºed. Porto Alegre: Artmed,2007.
VERRASTRO, T. Hematologia e hemoterapia: fundamentos de morfologia,
fisiologia, patologia e clínica. São Paulo: Atheneu, 2006.
WALLACH , J. Interpretação de exames laboratoriais. 8.ed. Rio de Janeiro : Medsi,
2009.
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ZAGO, M. FALCÃO, R. PASQUINI, R. Hematologia: fundamentos e prática. São
Paulo: Atheneu, 2005.
E-BOOK
HOFFBRAND, A. V. Fundamentos em hematologia. 5ª ed. ArtMed, 2011. VitalBook
file. Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
BOGLIOLO, L. Patologia. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
GUYTON, A. Tratado de fisiologia médica. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
JUHL, J. H. P. Interpretação radiológica. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2010.
JUNQUEIRA, L.C. Histologia básica. 11ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 542p
OLIVEIRA, R. A. G. POLI NETO, A. Anemias e leucemias: conceitos básicos e
diagnósticos por técnicas. São Paulo: Roca, 2004.
RANG, H. P. Farmacologia. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
ROBBINS,S.L. Patologia estrutural e funcional. 6ºed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006.
YOKOCHI, C. & ROHEN, J. W. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia
sistêmica e regional. 7ª.ed. São Paulo: Manole, 2010.
ZAGO, M; .FALCÃO, R.; PASQUINI, R. Hematologia: fundamentos e prática. 2ºed.
São Paulo: Atheneu, 2006.
E-BOOKS
LORENZI, T.F. Manual de Hematologia - Propedêutica e Clínica. 4ª edição.
Guanabara Koogan, 2006. VitalBook file. Minha Biblioteca.
Título do Módulo:

FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS

Carga Horária:

112h

6º Período / 6ª Etapa

Ementa:
Os fatores psicológicos, sociais e físicos que desempenham um papel na fadiga e/ou
perda de peso e as doenças que podem estar por trás dessas queixas. Aspectos
Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do
módulo.
Bibliografia Básica:
AIRES, M. M. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
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GOLDMAN, L. Cecil tratado de medicina interna. 23.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010. 2v
JOHNSON, L.R. Fundamentos de fisiologia médica. 2ªed. Rio de Janeiro:
Guanabara-Koogan, 2000.
ROBBINS, S. L. Patologia estrutural e funcional. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Kogan, 2000.
E-BOOKS
FILGUEIRA, N.A.; COSTA Jr., J.I.; LEITÃO, C.C. de S. et al. Condutas em Clínica
Médica. 4ª edição. Guanabara Koogan, 2010. VitalBook file. Minha Biblioteca.
SILVERTHORN, D. Fisiologia Humana. 5ª edição. ArtMed, 2010. VitalBook file.
Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
BERNE,R.M. Fisiologia. 6ºed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
CHAMPE,P.C. Bioquimica ilustrada. 3ºed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
CIGOLANI, H.E. HOUSSAY, B. A. Fisiologia humana de Houssay. 7ªed. Porto
Alegre: Artmed, 2004.
FREITAS, E. V. Tratado de geriatria e gerontologia. 3.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. 2ed.São Paulo: Roca, 2009. 3v
SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 2.ed. São
Paulo: Manole, 2003.
E-BOOK
CAMPANA, Á.O. Exame Clínico - Sintomas e Sinais em Clínica Médica.
Guanabara Koogan, 2010. VitalBook file. Minha Biblioteca.
Título do Módulo:

PIESF VI

Carga Horária:

80h

6º Período / 6ª Etapa

Ementa:
Resgate das propostas e/ou projetos não executados junto às USF e viabilização da
implantação por meio de ações específicas. Principais problemas de saúde mental na
área de abrangência da USF. O programa de Saúde Mental do Município.
Acompanhamento de atendimento em saúde mental em ambulatórios de referência
em Psiquiatria; CAPS adulto e infantil, CAPS Álcool-Drogas; Urgência Psiquiátrica e
Residências Terapêuticas. Processos consuptivos (sobretudo tuberculose e câncer).
O programa de controle de tuberculose do Município. O papel da Vigilância em Saúde
na área de abrangência da USF.
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Bibliografia Básica:
AMARANTE, P. Saúde mental e atenção psicossocial. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Fiocruz, 2011.
BERTOLLI FILHO, C. História da saúde pública no Brasil. 5. ed. São Paulo, SP:
Ática, 2011.
LOPES, M. Politicas de saúde pública. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010.
PHILIPPI FILHO, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamento para um
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2005.
SILVEIRA, M. M. Política nacional de saúde pública. São Paulo: Revan, 2005.
VIEGAS, C. A. de A. Tabagismo: do diagnóstico a saúde pública. Rio de Janeiro:
Atheneu, 2007.
E-BOOK
SILVA, L. C. Tabagismo: Doença que tem tratamento. ArtMed, 2012. VitalBook file.
Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
“ÁLCOOL E REDUÇÃO DE DANOS: uma abordagem inovadora para países em
transição"
BRASIL. Saúde mental no SUS: os centros de atenção psicossocial.
FORTES, P.A. de Carvalho. Bioética e saúde pública. São Paulo: Loyola, 2007.
MICHEL, O. Abuso de drogas. São Paulo, SP: Fundo Editorial Byk, 2001.
OHARA, E.C.C.. Saúde da família. São Paulo: Hucitec, 2010.
ROUDINESCO, E. A família em desordem.

Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 2012.

Título do Módulo:

HABILIDADES PROFISSIONAIS / AMBULATÓRIO II

Carga Horária:

80h

6º Período / 6ª Etapa

Ementa:
Atendimento

ambulatorial

em

Clinica

Médica,

Endocrinologia,

Ginecologia

Obstetrícia, Oftalmologia, Pediatria, Segmento Prematuro.
Bibliografia Básica:
GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. Cecil medicina, 23. ed., 2. tiragem Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier/Campus., 2009.
HARRISON, T. R. et al. Medicina interna de Harrison 18. ed. Porto Alegre, RS :
McGraw-Hill, 2011.
PORTO, C.C. Semiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ : Guanabara Koogan,
2012.
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TOY, E. C. Casos clínicos em medicina interna. 3. ed. Porto Alegre, RS: AMGH,
2011.
E-BOOK
VAISMAN, M.; LACATIVA, P.G.S. Casos clínicos de endocrinologia. São Paulo:
Atheneu,

2004.

Disponível

em

:

<http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites.
Bibliografia Complementar:
AZULAY, R.D.; AZULAY, D.R.; AZULAY-ABULAFIA, L. Dermatologia. 5. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2013.
GARDNER, D. G.; SHOBACK, D. Edocrinologia básica e clínica de Greenspan. 9.
ed. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2013.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo, SP: Roca, 2009.
REZENDE, J. de; MONTENEGRO, C.A.B. Obstetrícia fundamental. 12. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2011.
WOLFF, K. et al. Fitzpatrick: tratado de dermatologia. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Revinter, 2011. 2 v.
Título do Módulo:

HABILIDADES PROFISSIONAIS / CIRÚRGICAS I

Carga Horária:

80h

6º Período / 6ª Etapa

Ementa:
Princípios básicos da técnica operatória, com ênfase nas noções de assepsia,
antissepsia, paramentação e prevenção da infecção da ferida cirúrgica. Instrumental
e principais fios de suturas utilizados na prática cirúrgica. Treinamento na realização
de anestesia local, incisões da pele, abertura de cavidades abdominal e torácica,
hemostasia e suturas.
Bibliografia Básica:
CATANEO, A. J. M.; KOBAYASI, S. Clínica Cirúrgica. Botucatu, SP: Faculdade de
Medicina de Botucatu – UNESP. Editora: REVINTER, 2003.
GOFFI, F.S. Técnica Cirúrgica: Bases Anatômicas, Fisiológicas e Técnicas da
Cirurgia. 4 ed. São Paulo: Atheneu, 2007.
MADDEN, J. L. Atlas de Técnica cirúrgicas. São Paulo: ROCA, 2ª Ed. 1987.
Bibliografia Complementar:
PITREZ, F.A.B; Pioner, S.R. Pré e Pós-Operatório: em Cirurgia Geral e
Especializada. Porto Alegre, Artmed, 2 ed., 2003, 406p.
TOWSEND, JR. C.M. Sabiston Tratado de Cirurgia: a Base Biológica da Prática
Cirúrgica Moderna. Rio de Janeiro, Elsevier, 18 ed., 2010, 1058p.
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MARQUES, R.G. Técnica Operatória e Cirurgia Experimental. Rio de Janeiro,
Guanabara Koogan, 2005..
PARRA, O.M.; SAD, W.A. 3ª ed. Instrumentação Cirúrgica. São Paulo: Atheneu, 2006.
TONELLI, S. Centro cirúrgico: aspectos gerais guia para a prática da
instrumentação cirúrgica. Livraria e Editora Andreoli, 2011.
Título do Módulo:

HABILIDADES

PROFISSIONAIS

/

INTERPRETAÇÃO

CLÍNICA I
Carga Horária:

40h

6º Período / 6ª Etapa

Ementa:
Casos clínicos vinculados a exames laboratoriais, com discussões de seus
resultados, para conclusão do diagnóstico e prognóstico.
Bibliografia Básica:
GOLDMAN, L. Cecil tratado de medicina interna. 23.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2009. 2v
WALLACH, J. Interpretação de exames laboratoriais. 9.ed. Rio de Janeiro: Medsi,
2013.
LOPES , A. C. Tratado de clínica médica. 2ed.São Paulo: Roca, 2009. 3v.
Bibliografia Complementar:
PORTO, C. C. Semiologia médica. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
JARVIS, Carolyn. Guia de exame físico para enfermagem.
Elsevier/Campus., 2010. 279 p.

5. ed. Rio de Janeiro:

FISCHBACH, Frances Talaska; DUNNING, Marshall Barnett. Manual de
enfermagem: exames laboratoriais & diagnósticos. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2013. 726 .
CARPENITO-MOYET, Lynda Juall. Manual de diagnósticos de enfermagem.
ed. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2011. 791 p

13.

SILVA, Eneide Rejane Rabelo da; LUCENA, Amália de Fátima. Diagnósticos de
enfermagem com base em sinais e sintomas.
Porto Alegre, RS: ARTMED, 2011.
336 p.

7º Período / 7ª Etapa
Título do Módulo:

LOCOMOÇÃO E PREENSÃO

Carga Horária:

96h

7º Período / 7ª Etapa

Ementa:
A morfologia dos músculos estriados esqueléticos e integração com o sistema
esquelético. A placa motora e o mecanismo de contração muscular. O Sistema
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Nervoso Somático e as áreas encefálicas relacionadas à locomoção. A marcha
normal. O apoio psicológico aos familiares e portadores de doenças incapacitantes.
A integração social dos pacientes com perdas locomotoras e portadores de
necessidades especiais. O crescimento ósseo, os modos de ossificação, a relação
destes processos com a faixa etária e a idade óssea. Os componentes das diartroses
e suas funções. Fisiopatologia, sinais e sintomas e abordagem terapêutica
relacionada à DORT. Perdas musculares e degeneração dos neurônios motores.
Políticas públicas de apoio às doenças crônico-degenerativas que levam à perda de
locomoção. O tratamento e as propostas terapêuticas avançadas para as doenças
degenerativas neuromusculares. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e
imagenológicos aplicados à temática do módulo.
Bibliografia Básica:
AUSIELLO, D. & GOLDMAN, L. Cecil- tratado de medicina interna 23ºed. 2 Vol. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2009.
FLECKENSTEIN, P. Anatomia em diagnóstico por imagens. 2ed. São Paulo:
Manole, 2004.
FRANKEL,V.H.;

NORDIN,

M.

Biomecânica

básica

do

sistema

musculoesqueléico. 3ºed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
HERBERT, S. et al: Ortopedia e traumatologia: princípios e práticas. 4.ed. Porto
Alegre: Artmed, 2009.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5.ed. Porto Alegre: ArtMed, 2011.
ROBBINS, S. L. S. L. Patologia: bases patológicas das doenças. 8.ed. São Paulo:
Elsevier, 2010.
E-BOOK
PALASTANGA, N. Anatomia e movimento humano: estrutura e função, 3.ed. São
Paulo: Elsevier.
Bibliografia Complementar:
HALL, S. Biomecânica básica. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
HERBERT, S. Ortopedia e traumatologia: princípios e práticas. 4ºed. Porto
Alegre: Artmed, 2009.
JUHL, J. H. Paul & Juhl Interpretação radiológica. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.
KAPANDJI, I. A. Fisiologia articular. 6.ed. São Paulo: Manole, 2008. 3v
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 542p
PALASTANGA, N. Anatomia e movimento humano: estrutura e função. 3.ed. São
Paulo: Elsevier.
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ROBBINS, S.L. et al: Patologia: bases patológicas das doenças. 8ºed. São Paulo:
Elsevier, 2010.
SUTTON, D. Tratado de radiologia e diagnóstico por imagem. 6º ed. Rio de
Janeiro: Revinter, 2003. 2 v.
YOKOCHI, C. & ROHEN, J. W. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia
sistêmica e regional. 7ª.ed. São Paulo: Manole, 2010.
Título do Módulo:

DISTÚRBIOS

SENSORIAIS,

MOTORES

E

DA

CONSCIÊNICA
Carga Horária:

112h

7º Período / 7ª Etapa

Ementa:
Os principais distúrbios sensoriais, motores e da consciência, correlacionando suas
possíveis etiologias com a compreensão anatomopatológica dos processos
envolvidos. As manobras semiológicas e recursos complementares que contribuem
para a elucidação diagnóstica dos distúrbios neurológicos. Principais estratégias
terapêuticas (farmacológicas e não farmacológicas) aplicáveis aos distúrbios
sensoriais, motores e da consciência. Influência de fatores sociais e comportamentais
na gênese e no agravamento das enfermidades neurológicas estudadas. Os dilemas
éticos envolvidos no cuidado aos pacientes com déficits neurológicos de gravidades
diversas. A humanização dos cuidados prestados pela equipe multiprofissional na
promoção da qualidade de vida do paciente e de sua inclusão social. Aspectos
Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do
módulo.
Bibliografia Básica:
BOGLIOLO,L. Patologia.8ºed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan 2011.
HOFLING, A.L. Manual de condutas de oftalmologia. .Rio de Janeiro: Atheneu,
2008.
KAPLAN, H. Compêndio de psquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria.
9.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2007.
KASPER, D. L. Medicina interna de Harrison. 18.ed. São Paulo : McGraw-Hill
Interamericana do Brasil, 2013.
E-BOOKS
MELO-SOUZA, S.E. de; PAGLIOLI NETO, E.; CENDES, F. Tratamento das
Doenças Neurológicas. 3ª ed. Guanabara Koogan, 2013. VitalBook file. Minha
Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
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AUSIELLO, D. & GOLDMAN, L. Cecil- tratado de medicina interna 23ºed. 2 Vol. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2009.
BOCK, A. M. B. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 14.ed. São
Paulo: Saraiva, 2013.
GOLDMAN, L. Et al. Cecil tratado de medicina interna. 23.ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2009. 2v.
PALASTANGA, N. Anatomia e movimento humano: estrutura e função. 3.ed. São
Paulo: Malone, 2000.
ROBBINS, S.L. Patologia estrutural e funcional. 6ºed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006.
Título do Módulo:

DISPNÉIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS

Carga Horária:

112h

7º Período / 7ª Etapa

Ementa:
Distúrbios respiratórios e cardiovasculares e fatores que contribuem para o seu
desenvolvimento. Patofisiologia e exame físico com base em quadros clínicos típicos.
Aspectos da epidemiologia dos distúrbios dos sistemas respiratório e cardiovascular.
Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à
temática do módulo.
Bibliografia Básica:
AIRES, M. M. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
FLECKENSTEIN, P. Anatomia em diagnóstico por imagens. 2ed. São Paulo:
Manole, 2004.
GOLDMAN, L. AUSIELLO, D. Cecil tratado de medicina interna. 23.ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2009. 2v
JUHL, J. H. Paul & Juhl Interpretação radiológica. 7.ed. Rio de Janeiro : Guanabara
Koogan, 2010.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. 2ed. São Paulo : Roca, 2009. 3v
SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 2.ed. São
Paulo: Manole, 2003.
E-BOOK
Série Radiologia e Diagnóstico por Imagem - Diagnóstico por Imagem das Doenças
Torácicas. Guanabara Koogan, 2012. VitalBook file. Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA FILHO, N. de. Epidemiologia & saúde: fundamentos, métodos e
aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
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CERRI,G. Ultra-sonografia abdominal. Rio de Janeiro: Revinter, 1988.
GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011
GUYTON, A.C. Tratado de fisiologia. 12ºed.. Rio de Janeiro: Guanabora Koogan,
2011.
JOHNSON, L.R. Fundamentos de fisiologia médica. 2ªed. Rio de Janeiro:
Guanabara-Koogan, 2000.
JUHL, J.H. Paul & Juhl interpretação radiológica. 7ºed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan,2010.
LIBBY, P. (Editor). Braunwald: tratado de doenças cardiovasculares [ v. 1]. 8.
ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus., 2010. v.1.
RANG, H. P. Farmacologia. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
ROBBINS, S. L. S. L. Patologia: bases patológicas das doenças. 8.ed. São Paulo:
Elsevier, 2010.
SUTTON, D. Tratado de radiologia e diagnóstico pos imagem. 6º ed.Rio de
Janeiro: Revinter, 2003. 2 v.
Título do Módulo:

PIESF VII

Carga Horária:

80h

7º Período / 7ª Etapa

Ementa:
Resgate de propostas e/ou projetos não executados junto às USF e viabilização da
implantação por meio de ações específicas. Os programas de reabilitação do
município. Distúrbios de locomoção e preensão. Distúrbios sensoriais e cognitivos de
consciência. Acompanhamento de atendimento em reabilitação motora, respiratória
e neurológica, em crianças e adultos, nos Centros de Referência em Reabilitação que
conformam a rede do SUS-Aracaju.
Bibliografia Básica:
FLETCHER, R.H. Epidemologia clínica: elementos essenciais. 4ºed. Porto Alegre:
Artes Médicas, 2006.
PEREIRA, M.G. Epidemiologia: teoria e prática. 14 reimp. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2010.
LANG, R.M.F. Nutrição em saúde pública. São Paulo: Rubio, 2011.
E-BOOKS
Exame Clínico. 7ª edição. Guanabara Koogan, 2012. VitalBook file. Minha Biblioteca.
PARRA, O.M. Instrumentação cirúrgica. 3ºed. São Paulo: Atheneu, 2006.
Bibliografia Complementar:
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ALMEIDA FILHO, N de. Epidemiologia & saúde: fundamentos, métodos e
aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012
CAMPANA, A.O. Exame clinico-Sintomas e sinais em clinica médica. Rio de
Janeiro; Guanabara Koogan, 2010.
FERREIRA, A.W.; ÁVILA, S. do L.M. de. Diagnóstico laboratorial: avaliação de
métodos de diagnóstico das principais doenças infecciosas e parasitárias e autoimunes: correlação clínico-laboratorial. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2013.
PHILIPPI JR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamento para o
desenvolvimento sustentável, São Paulo: Manole, 2010.
SCLIAR, M. Saúde pública: histórias,políticas e revolta, São Paulo: Scipione, 2002.
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Guia_Vig_Epid_novo2.pdf.Ministério da
Saúde, 2005
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/02_0327_M.pdf.Ministério da
Saúde, 2002.
Título do Módulo:

HABILIDADES PROFISSIONAIS / AMBULATÓRIO III

Carga Horária:

80h

7º Período / 7ª Etapa

Ementa:
Atendimento Ambulatorial em Hematologia, Infectologia, Neonatologia, Oftalmologia,
Ortopedia, Pneumologia.
Bibliografia Básica:
BARRETO, S.S.M. Pneumologia: no consultório. Porto Alegre, RS: Artmed, 2009.
CHAMLIAN, T.R. Medicina física e reabilitação Rio de Janeiro : Guanabara Koogan,
2010.
FOCACCIA, R. & VERONESI, R. Veronesi: tratado de infectologia 3. ed. São Paulo,
SP: Atheneu, 2007.
GOLDMAN, L. & AUSIELLO, D. Cecil medicina. 23. ed., 2. Tiragem. Rio de Janeiro,
RJ: Elsevier/Campus, 2009.
HARRISON, T.R. et al. Medicina interna de Harrison 18. ed. Porto Alegre, RS:
McGraw-Hill, 2011.
Porto, C.C. Semiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012.
Bibliografia Complementar:
ANDRADE, L. C. Tópicos em medicina interna 1ºed. Aracaju-SE: Sociedade
Brasileira de zoologia. 2010.
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BRASIL. Ministerio da Saúde Manual de recomendações para o controle da
tuberculose no Brasil. Brasília, DF : Ministério da Saúde, 2011.
GREVE, J.M.D. Tratado de medicina de reabilitação São Paulo, SP: Roca, 2007.
HEBERT, S. et. al. Ortopedia e traumatologia: princípios e prática 4. ed. Porto
Alegre, RS: Artmed, 2009.
TOY, E.C. Casos clínicos em medicina interna. 3. ed. Porto Alegre, RS : AMGH,
2011.
Título do Módulo:

HABILIDADES PROFISSIONAIS / CIRÚRGICAS II

Carga Horária:

80h

7º Período / 7ª Etapa

Ementa:
Princípios da técnica cirúrgica das várias especialidades, com treinamento em
incisões em pele e paredes abdominais e torácicas. Realização dos principais tipos
de hemostasia, anastomoses vasculares e viscerais, assim como rafias de vísceras
ocas e maciças. Treinamento para realização de excisões de lesões da pele com
debridamentos e reconstituição da ferida por suturas e retalhos cutâneos.
Treinamento em drenagem de abscessos e na realização de curativos.
Bibliografia Básica:
MARQUES, R.G. Técnica operatória e cirurgia experimental. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005.
MISULIS, K. E. Netter-Neurologia essencial. Rio de Janeiro:Elsevier, 2008.
ORTIZ, F.L. Bases técnicas e teóricas de fios e suturas. São Paulo: Roca, 1993.
E-BOOK
MARQUES, R. G. Técnica Operatória e Cirurgia Experimental. Guanabara
Koogan, 2005. VitalBook file. Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
GUERRA, J.C. de C.; FERREIRA, C.E. dos S.; MANGUEIRA, C.L.P. Clínica e
laboratório: Prof. Dr. Celso Carlos de Campos Guerra. São Paulo, SP: Sarvier,
2011.
HALL, S. Biomecânica básica. 5.ed. São Paulo: Manole, 2009.
PARRA, O.M. Instrumentação cirúrgica. 3ºed. São Paulo: Atheneu, 2006.
TOWNSEND, C. M. Sabiston - fundamentos de cirurgia. 17ª ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2005.
WALLACH, J. Interpretação de exames laboratoriais. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2009.
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Título do Módulo:

HABILIDADES

PROFISSIONAIS

/

INTERPRETAÇÃO

CLÍNICA II
Carga Horária:

40h

7º Período / 7ª Etapa

Ementa:
Casos clínicos vinculados a exames laboratoriais com discussões de seus resultados
para conclusão do diagnóstico, prognóstico e tratamento.
Bibliografia Básica:
BARROS Filho, T. E. P. de. Exame físico em ortopedia. 2.ed. Rio de Janeiro:
Sarvier, 2007.
GOLDMAN, D. Cecil medicina interna básica. 22.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005. 2v
PORTO, C. C. Semiologia médica. 5.ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2005.
1317p.
SEIDEL, H.M. Mosby guia do exame físico. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
1012 p. CDROM
SEIDEL, H.M.; BALL, J.W.; DAINS, J.E.; BENEDICT, G.W. Mosby Guia de exame
físico. 6 ed. Rio de Janeiro: Mosby/Elsevier, 2006.
E-BOOK
SWARTZ, M.H. Tratado de semiologia médica: história e exame clínico. 5.ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2006.
Bibliografia Complementar:
DANI, R.; CASTRO, L. P. Gastroenterologia essencial. 3.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.
HERBERT, S. Ortopedia e traumatologia: princípios e práticas, 3.ed. Porto Alegre:
Artmed, 2003.
LOPES A.C., REIBSCHEID, S., SZEJNFELD, J. (eds) Abdome agudo: clínica e
imagem. São Paulo: Atheneu, 2005.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. São Paulo: Roca, 2006. 3v
SAKATA R.K, ISSY A.M. Guia da dor. São Paulo: Manole, 2004.
TEIXEIRA, M.J. Dor: epidemiologia, fisiopatologia, avaliação, síndromes
dolorosas e tratamento. São Paulo: Moreira Jr., 2001.

8º Período / 8ª Etapa
Título do Módulo:

DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS

Carga Horária:

96h

Ementa:

8º Período / 8ª Etapa

254
Doenças nutricionais e/ou metabólicas essenciais ou decorrentes de patologias como
diabetes, alterações de tireoide, alterações do eixo hipotálamo-hipofisário, doenças
hepáticas, doenças consuptivas e doenças nutricionais e metabólicas da infância e
idade adulta. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos
aplicados à temática do módulo.
Bibliografia Básica:
AUSIELLO, D. & GOLDMAN, L. Cecil- tratado de medicina interna 23.ed. 2 Vol. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2009.
DANI, R.; CASTRO, L. P. Gastroenterologia essencial. 4 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
DUTRA DE OLIVEIRA, J.E.; MARCHINI, J.S. Ciências nutricionais. 4. reimpr. São
Paulo: Servier, 2006.
GREENSPAN, F.S. Endocrinologia básica e clínica. 5. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara, 2000.
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 11. ed., 5. tiragem. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
HARRISON: Medicina Interna. 17. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2009. 2 v.
SETIAN, N (coord.). Endocrinologia pediátrica: aspectos físicos e metabólicos
do recém-nascido ao adolescente. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2002.
VILAR, L. Endocrinologia clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
E-BOOKS
MACHADO, J. de Carvalho; SILVESTRE, S.C. de M.; MARCHINI, J.S. Série Nutrição
e Metabolismo - manual de procedimentos em Nutrologia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2009. VitalBook file. Minha Biblioteca.
VILAR, L.. Endocrinologia clínica. 5. ed. Guanabara Koogan, 2012. VitalBook
file.Minha Biblioteca.
Nunes, M.A.. Transtornos Alimentares e Obesidade. 2. ed. ArtMed, 2006. VitalBook
file. Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
CAMACHO, P.M..; GHARIB, H.; SIZEMORE, G.W. Endocrinologia baseada em
evidências. 2. ed. São Paulo, SP: ARTMED, 2008.
CLAUDINO, A. de M. Transtornos alimentares e obesidade. São Paulo:
Manole,2011.
JOHNSON, L.R. Fundamentos de fisiologia médica. 2. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000.

255
KRONENBERG, H.M. (et al.). Williams tratado de endocrinologia. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2010.
LIMA, A.O. Métodos de laboratório aplicados à clinica : técnica e interpretação.
8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
OLIVEIRA, J.E.D. Ciências nutricionais. São Paulo: Atheneu, 2011.
E-BOOK
GARDNER, D. Endocrinologia Básica e Clínica de Greenspan (Lange). 9ª ed.
AMGH, 2013. VitalBook file. Minha Biblioteca.
Título do Módulo:

MANIFESTAÇÕES

EXTERNAS

DAS

DOENÇAS

IATROGÊNICAS
Carga Horária:

112h

8º Período / 8ª Etapa

Ementa:
Problemas que as pessoas podem ter com sua aparência. Problemas de pele e outros
aspectos que podem afetar a aparência e a estética de uma pessoa. Alopecia vitiligo.
Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à
temática do módulo.
Bibliografia Básica:
AZULAY, R. D; AZULAY, D. R; AZULAY-ABULAFIA, L. Dermatologia.

6. ed. Rio

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
WOLF, K. (et.al.) FITZPATRICK - Tratado de dermatologia. 7. Ed. Rio de Janeiro:
Revinter, 2011. 2 vols.
PESSINI, L; BARCHIFONTAINE, C. de P. de. Problemas atuais de bioética. 10.
ed., rev. e ampl. São Paulo: Loyola, 2012.
BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo patologia.

8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara

Koogan, c2011.
CECIL, R. L; GOLDMAN, L. Tratado de medicina interna. Rio de Janeiro: Elsevier,
2005.
GANONG, W. F. Fisiologia médica. 19 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2007.
BRUNTON, L. L.; LAZO, J. S.; PARKER, K. L. (Ed.). GOODMAN & GILMAN. As
bases farmacológicas da terapêutica. 11 ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2010.
GUYTON, A. C; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 11 ed. 5. Tiragem. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, c2006.
JUNQUEIRA, L. C; CARNEIRO, J. Histologia básica. 11 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1992.
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MOORE, KL. Anatomia orientada para a clínica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2007.
E-BOOK
AZULAY, R. D; AZULAY, D. R; AZULAY-ABULAFIA, L. Dermatologia, 6. ed.
Guanabara Koogan, 2013. VitalBook file. Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
BERNO, L. A. G. Tratado de alergia e imunologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2011.
ENGELHARDT, H. T. Fundamentos da bioética. 5. ed. São Paulo: Loyola, 2013.
JOHNSON, L.R. Fundamentos de fisiologia médica. 2. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000.
JOHNSON, R. A. Dermatologia de Fitzpatrick. Porto Alegre: Artmed, 2011.
KASPER, D.L. (et. al.). Harrison medicina interna. 18. ed. Rio de Janeiro: Mc-GrawHill, 2013.
OLIVEIRA, Z. N. P. de. Dermatologia pediátrica. São Paulo: Manole, 2012.
KUMAR, V; ABBAS, A. K.; FAUSTO, N. (Org.). ROBBINS & COTRAN: Patologia:
bases patológicas das doenças. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
SOBOTTA, J; WELSCH, U. Histologia: atlas colorido de citologia, histologia e
anatomia microscópica humana. 7 ed. Ver. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2007.
VERONESI. Tratado de Infectologia. 3 ed. São Paulo: Athebey, 2007.
E-BOOK
LUPI, O; BOLEIRA, M. Dermatologia Fundamental. AC Farmacêutica, 2013.
VitalBook file. Minha Biblioteca.
Título do Módulo:

EMERGÊNCIAS

Carga Horária:

112h

8º Período / 8ª Etapa

Ementa:
Situações e quadros clínicos que constituem sérias ameaças à integridade física e
mental do indivíduo e que requerem intervenção médica imediata. As políticas
públicas de regulação de vagas e de desencadeamento de remoção (SAMU e
Resgate). O fenômeno da agressão e violência nas unidades de emergência,
incluindo abordagem do caso e os aspectos legais. Aspectos Morfofuncionais,
normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do módulo.
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Bibliografia Básica:
ATENDIMENTO pré-hospitalar ao traumatizado: PHTLS. Rio de Janeiro:
Elsevier, c2012.
BRANDÂO NETO, R. A. Emergências clínicas - abordagem pratica. São Paulo:
Manole, 2012.
CARVALHO, W.B. Terapia intensiva pediátrica. 3. Ed. São Paulo: Atheneu,
2006. v2.
E-BOOK
BIANCHI, M. V; CALCAGNOTTO, G. N; COBALCHINI, G. R. (orgs.). Novos
Desafios no Atendimento de Urgência. Roca, 2011. VitalBook file. Minha
Biblioteca. MARANGELL, L. Psicofarmacologia. ArtMed, 2011. VitalBook

file. Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
BEATY,J.R. Fraturas em crianças. São Paulo: Manole,
LIBBY, P. (Ed. al.). Braunwald: tratado de doenças cardiovasculares [ v. 1]. 8.
ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus., c2010. v.1 e 2.
CECIL, R. L; GOLDMAN, L. Tratado de medicina interna. Rio de Janeiro: Elsevier,
2005.
CHAPLEAU, W. Manual de emergências um guia para primeiros socorros.

Rio

de Janeiro: Elsevier Mosby, c2008.
CONSELHO

FEDERAL

DE

MEDICINA.

http://www.

Portal

medico.

org.

br/denuncia/denuncia.asp.
COSTA,

M.P.F.

Ressuscitação

cardiopulmonar:

uma

abordagem

multidisciplinar. São Paulo: Atheneu, 2007.
DAVIDOFF, L.L. Introdução à psicologia. 3.ed. São Paulo: Pearson Education,
2009.
BRUNTON, L. L.; LAZO, J. S.; PARKER, K. L. (Ed.). GOODMAN & GILMAN As
bases farmacológicas da terapêutica. 11.ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2010.
MEDICINA interna de Harrison. 18. ed. Porto Alegre, RS: McGraw-Hill, 2011. 2 v.
ANCONA LOPEZ, Fábio,; CAMPOS JUNIOR, Dioclécio (Org.). Tratado de pediatria.
2. ed. Barueri, SP: Manole, 2010. 2v VELASCO, I.T.; SCALABRINI NETO, A. (eds.)
Propedêutica na emergência. São Paulo: Atheneu, 2005.
E-BOOK
SIMON, R. R. Emergências Ortopédicas. 6. Ed. AMGH, 2013. VitalBook file. Minha
Biblioteca.
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REIS, P. G. T. de A. SOS Doutor - Emergências Cirúrgicas em Pronto-Socorro.
Guanabara Koogan, 2012. VitalBook file. Minha Biblioteca.
Título do Módulo:

PIESF VIII

Carga Horária:

80h

8º Período / 8ª Etapa

Ementa:
Resgate, relato e reflexão sobre a experiência do grupo na UBS, em relação aos
trabalhos desenvolvidos da primeira à oitava etapa. Reflexão sobre o rol de
competências desenvolvidas do primeiro ao sétimo períodos nas atividades do
PIESF. Avaliação e discussão sobre o acompanhamento de famílias. Apresentação
de um projeto de intervenção em serviço de atenção básica.
Bibliografia Básica:
FLETCHER, R. H. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 4.ed. Porto Alegre:
Artes Médicas, 2006.
CHENIAUX JUNIOR, E. Manual de psicopatologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005.
ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia & saúde - fundamentos, métodos e
aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
E-BOOK
COUTO, R. C; PEDROSA, T. M. G; CUNHA, A. F. A; AMARAL, D. Infecção
Hospitalar e Outras Complicações Não - infecciosas da Doença - Epidemiologia,
Controle e Tratamento, 4. ed. Guanabara Koogan, 2010. VitalBook file. Minha
Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
PHILIPPI JR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamento para o
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2005.
SCLIAR, M. Saúde pública: histórias, políticas e revolta, São Paulo: Scipione,
2002.
FRANÇA, C. R; BARBOSA, R. M. Manual técnico operacional da central SAMU
192 Sergipe. Aracaju: FUNESA, 2011. (Livro do aprendiz 4).
ROUQUARYOL, M. Z. Epidemiologia e saúde. 6.ed. São Paulo: Medsi, 2003.
FERREIRA NETO, J. L. Psicologia, políticas públicas e o SUS. Belo Horizonte:
Fapemig, 2011.
Título do Módulo:

HABILIDADES PROFISSIONAIS / AMBULATÓRIO IV

Carga Horária:

80h

Ementa:

8º Período / 8ª Etapa
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Atendimento

Ambulatorial

em

Cardiologia,

Gastroenterologia,

Neurologia

Otorrinolaringologia, Psiquiatria, Urologia.
Bibliografia Básica:
ANDREWS, Moya L. Manual de Tratamento da voz: da pediatria à geriatria São
Paulo : Cengage Learning, c2009.
FREITAS, E. V. (et. al.). Tratado de geriatria e gerontologia 3. ed. Rio de Janeiro :
Guanabara Koogan, 2011.
HARRISON, T. R. (et al). Medicina interna de Harrison 18. ed. Porto Alegre:
McGraw-Hill, 2011.
GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. Cecil - medicina, 23. ed., 2. tiragem Rio de Janeiro:
Elsevier/Campus, 2009.
PORTO, C.C. Semiologia médica, 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
TOY, E. C. Casos clínicos em medicina interna, 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.
JACOB FILHO, W.

Geriatria e gerontologia básicas Rio de Janeiro:

Elsevier/Campus, 2012.
Bibliografia Complementar:
ANDRADE, L. C. Tópicos em medicina interna 1. ed. Aracaju: Sociedade Brasileira
de zoologia, 2010.
JACOB FILHO, W. Geriatria e gerontologia: o que todos devem saber. São Paulo:
Roca, 2008.
TONIOLO Neto, J. (et. al.). À beira do leito: geriatria e gerontologia na prática
hospitalar. Barueri: Manole, 2007.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica 2. ed. São Paulo: Roca, 2009.
WALLACH, Jacques B. (Jacques Burton); WILLIAMSON, Mary A.; SNYDER, L.
Michael. Wallach Interpretação de exames laboratoriais.

9. ed. Rio de Janeiro,

RJ: Guanabara Koogan, c2013. 985 p.
Título do Módulo:

HABILIDADES

PROFISSIONAIS

/

URGÊNCIAS

E

EMERGÊNCIAS
Carga Horária:

80h

8º Período / 8ª Etapa

Ementa:
Principais agravos sofridos por indivíduos cujo atendimento necessita de treinamento
em suporte avançado de vida. Capacitação no controle das situações que geram
sequela ou morte do paciente, mediante a simulação do trabalho em equipe desde o
local do evento, a condução, a recepção e o tratamento dos pacientes vítimas das
situações de urgência e emergência.
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Bibliografia Básica:
CANGIANI, L.M. et al. Tratado de anestesiologia Saesp. 7.ed. São Paulo: Atheneu,
2011. 2v.
MARQUES, R.G. Técnica operatória e cirurgia experimental. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005. + E-Book
VELASCO, I.T. Propedêutica na emergência. São Paulo: Atheneu, 2005.
E-BOOKS
MARQUES, R.G. Técnica Operatória e Cirurgia Experimental. Guanabara Koogan,
2005. VitalBook file. Minha Biblioteca.
Stone, C. K. Current: Medicina de Emergência (Lange), 7. Ed. AMGH, 2013.
VitalBook file. Minha Biblioteca.
Bibliografia Complementar:
BARROS FILHO, T.E.P. de. Exame físico em ortopedia. 2 ed. São Paulo: Sarvier,
2002.
BRANDAO NETO, R.A. Emergências clinicas-abordagem prática. São Paulo:
Manole, 2012.
MADDEN, J.L. Atlas de técnicas cirúrgicas. 2 ed. São Paulo: Roca. 1987.
SCANLON, P..D.; NAKAMURA,S.M. Avaliação funcional pulmonar: guia prático.
2 ed. São Paulo: Revinter. 2006.
SHAPIRO, F.E. Manual de procedimentos em anestesiologia ambulatorial.
Porto Alegre, RS: Artmed, 2010.
E-BOOK
TOY, E. Casos Clínicos em Medicina de Emergência. 3rd Edition. AMGH, 2014.
VitalBook file. Minha Biblioteca.
FARCY, D.A. Cuidados Intensivos na Medicina de Emergência. AMGH, 2013.
VitalBook file. Minha Biblioteca.
Título do Módulo:

CORE CURRICULM III (Empreendedorismo)

Carga Horária:

40h

8º Período / 8ª Etapa

Ementa:
Os novos desafios do cenário empresarial. Comportamento empreendedor.
Características do empreendedor. Fases de criação de um negócio. O plano de
negócios. viabilidade mercadológica, técnica e econômico-financeira. Entidades e
formas de apoio aos novos negócios. aspectos legais, creditícios, informacionais e
tecnológicos para formação de empresas.
Bibliografia Básica:
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BERNARDI, L.A. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos,
estratégias e dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2007.
CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor.
São Paulo: Saraiva, 2005.
CHIAVENATO, I. Administração nos novos tempos. 2. ed. 9. tiragem. Rio de
Janeiro: Campus/Elsevier, 2010.
Bibliografia Complementar:
ALBUQUERQUE, L.G. A gestão estratégica de pessoas. In: FLEURY, M.T.L.et al.
As pessoas na organização. São Paulo, Ed. Gente, 2000.
DORNELAS, J.C.A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 2.
ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005.
FLEURY, M.T.L.et al. As pessoas na organização. São Paulo, Ed. Gente, 2000.
MARCONDES, R.C. Criando empresas para o sucesso. 3. Ed São Paulo: Saraiva,
2004.
SOIFER, J. Empreender turismo e ecoturismo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005.
Título do Módulo:

CORE CURRICULM III (Fundamentos Antropológicos e
Sociológicos)

Carga Horária:

40h

8º Período / 8ª Etapa

Ementa:
O surgimento da Antropologia e da Sociologia como Ciências. Seus idealizadores e
principais teóricos. Análise antropológica e sociológica do processo identitário do
homem cultural e social. O homem e a organização da sociedade. A perspectiva da
Antropologia e da Sociologia na contemporaneidade mundial e brasileira. Saberes e
fazeres antropológicos e sociológicos nas distintas áreas de atuação.
Bibliografia Básica:
LAPLANTINE, F. Aprender antropologia .22. reimpr. São Paulo: Brasiliense, 2010.
COSTA, C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 3. ed. São Paulo:
Moderna, 2009..
LARAIA, R. de B. Cultura: um conceito antropológico. 24. ed. Rio de Janeiro: J.
Zahar, 2009. 117 p. (Coleção Antropologia Social).
Bibliografia Complementar:
ARON, R. As etapas do pensamento sociológico. 4. ed. São Paulo: Livraria Martins
Fontes, 1995.
BERGER, P. L. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. 30. ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.
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DAMATTA, R. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de
Janeiro: Rocco, 1987.
MARCONI, M. de A.; PRESOTTO, Z.M.N. Antropologia: uma introdução. 7. ed., 2.
reimpr. São Paulo: Atlas, 2009. 331 p.
RODRIGUES, A. de J. Metodologia científica. 2. ed. Aracaju: UNIT, 2009. 154
p.(Série Bibliográfica. UNIT).
Título do Módulo:

CORE CURRICULM III (Formação Sócio-Histórica do
Brasil)

Carga Horária:

40h

8º Período / 8ª Etapa

Ementa:
Constituição sócio-histórica da sociedade brasileira; Sociedade e cotidiano no século
XIX; Coronelismo, populismo e nacionalismo; Aspectos sociais, políticos, culturais e
econômicos do Brasil no século XX.
Bibliografia Básica:
HOLANDA, S.B. de. Raízes do Brasil. 26. ed., 29. reimpr. São Paulo: Companhia
das Letras, 2008.
NOVAIS, F.A. (org.) História da vida privada no Brasil: contrastes da intimidade
contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 2006 (vol 4).
REIS, J.C. As identidades do Brasil. 1: de Varnhagen a FHC. 2. ed., ampl., 2.
reimpr. Rio de Janeiro: FGV, 2009. v. 1.
Bibliografia Complementar:
BOSI, A. Dialética da colonização. 4. ed., 6. reimpr. São Paulo: Companhia das
Letras, 2008.
FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. 2. reimpr. São Paulo: Companhia
das Letras, 2008.
NOVAIS, F. A. (org.). História da vida privada no Brasil república: da belle époque
à era do rádio. 7. reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. v. 3
PINHEIRO, P.S. (et al.). O Brasil republicano: sociedade e instituições (18891930). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.

9º Período / 9ª Etapa
Título do Módulo:

ESTÁGIO I – CUIDADO EM SAÚDE DA CRIANÇA I

Carga Horária:

240h

9º Período /9ª Etapa

Ementa:
Exercício de atividades práticas em pediatria geral sob supervisão do docente em
ambiente hospitalar com atividades em enfermaria, ambulatórios; atenção primária
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em Saúde da Família com foco na criança, atividades acadêmicas com discussão de
casos clínicos documentados e sessões anátomo-patológicas.
Bibliografia Básica:
BEHRMAN, R. Nelson - tratado de pediatria. 18.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
2v
SUCUPIRA, A. C. Pediatria em consultorio. São Paulo: Sarvier, 2010.
FOCACCIA, R. V. Tratado de infectologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010. 2v.
MARCONDES, E. Pediatria básica. 9. ed. São Paulo: Sarvier, 2005. 3v .
ELIZABETH, A. Nutrição em obstetricia e pediatria. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
ESCOBAR, A. M. de U. Promoção da saude na infancia. São Paulo: Manole, 2011.
Bibliografia Complementar:
MURAHOVSCHI, J.. Pediatria - urgências, emergências. São Paulo: Sarvier, 2009.
SILVA, C. A. Doenças reumáticas na criança e no adolescente. São Paulo:
Manole, 2010.
JACOB, C. M. A. Alergia e imunologia para o pediatra. São Paulo: Manole, 2010.
KIM, C. A. Genética na pratica pediátrica. São Paulo: Manole, 2010.
ROZOV, T. Doenças pulmonares em pediatria. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan,2012.
CESAR, R. G. Emergências em pediatria. São Paulo: Manole, 2010.
TOY, E. C. Casos clínicos em pediatria. Porto Alegre: Artmed, 2011.
GIRIBELA, F. Terapêutica em pediatria. São Paulo: Manole,2011.
Título do Módulo:

ESTÁGIO I – CUIDADO EM SAÚDE DO ADULTO I

Carga Horária:

240h

9º Período /9ª Etapa

Ementa:
Exercício de atividades práticas em clínica médica geral sob supervisão do docente
em ambiente hospitalar com atividades em enfermaria, ambulatórios; atenção
primária em Saúde da Família com foco no adulto, atividades acadêmicas com
discussão de casos clínicos documentados e sessões anátomo-patológicas.
Bibliografia Básica:
GOLDMAN, L. Cecil tratado de medicina interna. 23.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010. 2v
LOPES, A. C. Tratado de clinica medica. São Paulo: Roca, 2009. 3v.
KASPER, D. L. Medicina interna de Harrison. 17. ed. Rio de Janeiro: Mc Graw-Hill,
2010. 2v.
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SCHROEDER, K..Medicina ambulatorial 2011. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.
FERRAZ, M. L. G. Hepatologia - Guia de medicina ambulatorial. São Paulo:
Manole, 2010.
Bibliografia Complementar:
DUNCAN, B.B. Medicina ambulatorial. Porto Alegre: Artmed, 2009.
CAVALCANTI, A. de H. Ambulatorio de clinica médica. Rio de Janeiro: Revinter,
2011.
ARRUDA, Milton. Clinica medica-grandes temas na pratica. Rio de Janeiro:
Atheneu, 2010.
AMBATI, B. K. Consulta rápida em clinica medica para o interno e residente. Rio
de Janeiro; Revinter, 2010.
BENSENOR, I. M. Clinica medica-diagnostico e tratamento. Rio de Janeiro:
Sarvier, 2010.
MAYEAUX JUNIOR, E. J. Guia ilustrado de procedimentos médicos. Porto Alegre:
Artmed, 2011.
MERCK. Manual Merck de informação médica-saúde para a família. São Paulo:
Roca, 2010.
Título do Módulo:

ESTÁGIO I – CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER I

Carga Horária:

240h

9º Período /9ª Etapa

Ementa:
Exercício de atividades práticas em obstetrícia sob supervisão do docente em
ambiente hospitalar com atividades em sala de parto, enfermaria, ambulatórios;
atenção primária em Saúde da Família com foco na gestante, atividades acadêmicas
com discussão de casos clínicos documentados e sessões anátomo-patológicas.em
Saúde da Família com foco na criança, atividades acadêmicas com discussão de
casos clínicos documentados e sessões anátomo-patológicas.
Bibliografia Básica:
REZENDE FILHO, J. de. REZENDE - Obstetricia. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.
SCHORGE, J.. Ginecologia de Willians. Porto Alegre: Artmed, 2011.
WOODWARD, P. J. Expertddx-Obstetrícia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.
ZUGAIB, M. Obstetricia. São Paulo: Manole, 2012.
BEREK, J. S. Novak tratado de ginecologia: auto - avaliação e revista. 14. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
RIBEIRO, E. B. Fisiologia endocrina. São Paulo: Manole, 2011.
Bibliografia Complementar:
MORON, A. F. Obstetrícia. São Paulo; Manole, 2010.
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BLOOM, S. L. Obstetrícia de Williams. Porto Alegre: Artmed, 2011.
NETTO, H. C. Manual de condutas em obstetrícia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2011.
EVANS, A. T. Manual de obstetrícia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
SCHOR, N. Obstetrícia. São Paulo: Manole, 2009.
AMARAL, W. N. Ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia. Rio de Janeiro:
Revinter, 2010.
CORLETA, H. V. E. Ginecologia endócrina. Porto Alegre; Artmed, 2010.
REZENDE FILHO, J. de. Obstetrícia Fundamental. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.

10º Período / 10ª Etapa
Título do Módulo:

TCC I

Carga Horária:

40h

10º Período /10ª Etapa

Ementa:
Conjunto de conhecimentos relativos a um determinado tema–problema da área
médica, especialmente os obtidos mediante observação, leitura, experimentação de
fatos no método cientifico próprio cuja a consequência ira configurar na determinação
e na ordenação de fenômenos que resultarão no desenvolvimento de um projeto de
pesquisa pelo aluno.
Bibliografia Básica:
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed., rev.,
atual. São Paulo: Cortez, 2010.
GIL, Antonio Carlos,. Como elaborar projetos de pesquisa.

5. ed., 5. impr. São

Paulo, SP: Atlas, 2010.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa
em saúde. 13. ed. São Paulo, SP: HUCITEC, 2013. 407 p.
Bibliografia Complementar:
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica, 3ª
edição, 2012. Minha Biblioteca. Web. 06 August 2013
BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à
metodologia científica. 20. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de
metodologia científica. 6. ed., 7. reimpr. São Paulo: Atlas, 2009.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica:
ciência e conhecimento científico, métodos científicos. 5. ed., 3. reimpr. São Paulo:
Atlas, 2009
RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia científica. 2. ed. Aracaju: UNIT, 2009.
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THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 17. ed. São Paulo: Cortez,
2009.
Título do Módulo:

ESTÁGIO II – CUIDADO EM SAÚDE DA CRIANÇA II

Carga Horária:

240h

10º Período /10ª Etapa

Ementa:
Exercício de atividades práticas em Neonatologia sob supervisão do docente em
ambiente hospitalar com atividades em berçário, sala de parto e ambulatórios;
atenção primária em Saúde da Família com foco no recém-nascido e lactente,
atividades acadêmicas com discussão de casos clínicos documentados e sessões
anátomo-patológicas.
Bibliografia Básica:
BEHRMAN, R. Nelson tratado de pediatria. 18.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
2v.
VAZ, F. A. C. Neonatologia. São Paulo: Manole, 2010.
SUCUPIRA, A. C. Pediatria em consultorio. São Paulo: Sarvier, 2010.
MAGALHÃES, M. Normas e condutas em neonatologia. Rio de Janeiro: Atheneu,
2010.
BHERING, C. A. Práticas e procedimentos em neonatologia. Rio de Janeiro;
Revinter, 2010.
Bibliografia Complementar:
MARCONDES, E. Pediatria básica. 9.ed. São Paulo: Sarvier, 2005. 3v .
MARBA, S. T M. Manual de neonatologia Unicamp. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.
BARBOSA, A. P. Desmame e extubação em pediatria e neonatologia. Rio de
Janeiro: Atheneu, 2010.
ANTON, C. G. Expertddx Pediatria. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2011.
ELIZABETH, A. Nutrição em obstetrícia e pediatria. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
FERNANDES, F. R. Manual de urgências emergências em pediatria do Hospital
Infantil Sabará. São Paulo: Sarvier, 2010.
CLOHERTY, J. P. Manual de neonatologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2009.
CHUNG, E. Diagnostico visual em pediatria. Rio de Janeiro; Guanabara
Koogan,2008.
Título do Módulo:

ESTÁGIO II – CUIDADO EM SAÚDE DO ADULTO II

Carga Horária:

240h

10º Período /10ª Etapa
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Ementa:
Práticas em clínica cirúrgica geral sob supervisão do docente em ambiente hospitalar
com atividades em enfermaria, centro cirúrgico, ambulatórios; atenção primária em
Saúde da Família com foco no adulto e na atenção domiciliar de pacientes em pósoperatório, atividades acadêmicas com discussão de casos clínicos documentados e
sessões anátomo-patológicas.
Bibliografia Básica:
JORGE FILHO, I. Cirurgia geral pre e pos-operatorio. Rio de Janeiro: Atheneu,
2011.
TOWNSEND JR., C. M. Sabiston tratado de cirurgia. 18.ed. São Paulo: Elsevier,
2009. 2v.
FERREIRA, L. M. Guia de cirurgia-urgências e emergências. São Paulo: Manole,
2011.
DOHERY, G. M. Current-Procedimentos - Cirurgia. Porto Alegre: Artmed, 2011.
CAMARGO. J. de J. P. Tópico de atualização em cirurgia torácica. São Paulo:
Fmo, 2011.
BIROLINI, D. Cirurgia de emergência. Rio de Janeiro: Atheneu, 2011.
Bibliografia Complementar:
SINTEK, C. F. Cirurgia cardiaca. Rio de Janeiro: Revinter, 2011.
ROLL, Sergio. Cirurgia por acesso minimo e novas tecnologias. Rio de Janeiro:
Revinter, 2011.
ASHLEY, Stanley. Cirurgia abdominal. Rio de Janeiro: Revinter, 2011.
CARVALHO, W. R. Cirurgia torácica geral. Rio de Janeiro: Atheneu, 2011.
MELLO, E. L. R. Manual de cirurgia oncológica. Ribeirão Preto: Novo Conceito,
2008
PETROIANU, A. Clinica cirúrgica do colégio brasileiro de cirurgiões. Rio de
Janeiro: Atheneu, 2010
KLEIMER, F. Clinica cirúrgica. Rio de Janeiro: Medbook, 2011.
CAMPOS, F. G. C. M. Coloproctologia clinica e cirúrgica. São Paulo: Rubio, 2010.
CANALE, S. T. Cirurgia ortopédica de Campbell. 10.ed. São Paulo: Manole, 2006.
Título do Módulo:

ESTÁGIO II – CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER II

Carga Horária:

240h

10º Período /10ª Etapa

Ementa:
Exercício de atividades práticas em ginecologia sob supervisão do docente em
ambiente hospitalar com atividades em enfermaria., ambulatórios; atenção primária
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em Saúde da Família com foco na saúde da mulher, atividades acadêmicas com
discussão de casos clínicos documentados e sessões anátomo-patológicas.
Bibliografia Básica:
GUARIENTO, A. Obstetricia normal. São Paulo: Manole, 2010.
REZENDE FILHO, J. de. REZENDE - Obstetricia. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.
KARRAN, B.. Atlas de anatomia pélvica e cirurgica ginecologica. Rio de Janeiro:
Revinter, 2012.
SCHORGE, J. Ginecologia de Willians. Porto Alegre: Artmed, 2011.
ZUGAIB, Marcelo. Obstetricia. São Paulo: Manole, 2012.
Bibliografia Complementar:
CORLETA, H. V. E. Ginecologia endócrina. Porto Alegre: Artmed, 2010.
RIBEIRO, E.B. Fisiologia endócrina. São Paulo: Manole, 2011.
AHUJA, A. T. Imagens & Anatomia-Ultrassonografia. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
FREITAS, Fernando. Rotinas em obstetrícia. Porto Alegre: Artmed, 2010.
NETTO, H. C. Manual de condutas em obstetrícia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2011.
BLOOM, S. L. Obstetrícia de Williams. Porto Alegre: Artmed, 2011.
MORON, A. F. Obstetrícia. São Paulo; Manole, 2010.
EVANS, A. T. Manual de obstetrícia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
Título do Módulo:

TCC II

Carga Horária:

40h

11º Período /11ª Etapa

Ementa:
Contempla o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, elaborado com supervisão de
um Professor-Orientador, possibilitando ao aluno a consolidação de conhecimentos
através da produção científica, efetivando sua participação acadêmico-profissional,
cujos resultados farão parte de um artigo científico ou de uma dissertação para
conclusão do curso.
Bibliografia Básica:
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed., rev.,
atual. São Paulo: Cortez, 2010.
GIL, Antonio Carlos,. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed., 5. impr. São
Paulo, SP: Atlas, 2010.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa
em saúde. 13. ed. São Paulo, SP: HUCITEC, 2013. 407 p.
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Bibliografia Complementar:
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica, 3ª
edição, 2012. Minha Biblioteca. Web. 06 August 2013
BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à
metodologia científica. 20. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de
metodologia científica. 6. ed., 7. reimpr. São Paulo: Atlas, 2009.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica:
ciência e conhecimento científico, métodos científicos. 5. ed., 3. reimpr. São Paulo:
Atlas, 2009
RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia científica. 2. ed. Aracaju: UNIT, 2009.
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 17. ed. São Paulo: Cortez,
2009.
Título do Módulo:

ESTÁGIO III – CUIDADO EM SAÚDE MENTAL E DO IDOSO

Carga Horária:

240h

11º Período /11ª Etapa

Ementa:
Exercício de atividades práticas em Psiquiatria e Serviços de Atendimento em
Geriatria sob supervisão do docente em ambiente hospitalar com atividades em
ambulatórios, enfermarias e hospital-dia; atenção primária em Saúde da Família com
foco no idoso ,

atividades acadêmicas com discussão de casos clínicos

documentados e sessões anátomo-patológicas.
Bibliografia Básica:
LOPES, Antonio Carlos. Tratado de clinica medica. São Paulo;Roca,2009. 3v.
PAPALEO NETO, M.Tratado de Gerontologia. 4ed. São Paulo: Atheneu, 2012.
FREITAS, E. V. et al: Tratado de geriatria e gerontologia. 3ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
GOLDMAN, L. Cecil tratado de medicina interna. 23.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010. 2v.
CHENIAUX JUNIOR, E. Manual de psicopatologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
Bibliografia Complementar:
MINUCHIN, Patricia. Desafios de trabalhar com familias de alto risco social. São
Paulo:Roca,2012.
WEITEN, Wayne. Introdução a psicologia. São Paulo: Cencage, 2010.
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MARCOLIN,

Marco

Antonio.

Interaçoes

farmacologicas

com

drogas

psiquaitricas.Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2012.
KASPER, D. L. Medicina interna de Harrison. 17.ed. Rio de Janeiro: Mc Graw-Hill,
2010. 2v.
PAPALEO NETTO, Matheus. Tratado de medicina de urgencia do idoso. Rio de
Janeiro:Atheneu, 2010.
HALES, Robert E. Tratado de psiquiatria. Porto Alegre: Artmed, 2012. D883
GEORGE, Marks. Neurociencias para psiquiatria clinica. Porto Alegre: Artmed,
2010.
JACOB FILHO, Wilson. Geriatria e gerontologia basicas. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.
Título do Módulo:

ESTÁGIO III – URGÊNCIAS NO ADULTO

Carga Horária:

240h

11º Período /11ª Etapa

Ementa:
Exercício de atividades práticas em urgências e emergências do adulto sob
supervisão do docente em ambiente hospitalar com atividades em Pronto Socorro,
unidades de internação de retaguarda a urgências e unidades de terapia intensiva e
semi-intensiva,

atividades

acadêmicas

com

discussão

de

casos

clínicos

documentados e sessões anátomo-patológicas.
Bibliografia Básica:
GUIMARAES, Helio Penna. Guia de ecografia para o pronto-socorro e Uti. Rio de
Janeiro:Atheneu,2010.
VELASCO, Irineu Tadeu. Fundamentos de emergências clinicas. Rio de Janeiro:
Atheneu, 2011.
AMARAL, Jose Luiz Gomes. Emergências Fundamentos e praticas. São Paulo:
Martinari,2010.
SCHWARTZ, Alan. Decisões medicas baseadas em evidencias. .Rio de Janeiro;
Guanabara Koogan,2010.
STAVALE, Marcos. Bases da terapia intensiva neurológica. São Paulo: Santos,
2011.
GONÇALVES JUNIOR, Iran. Emergências e terapia intensiva cardiológica. Vol 4.
Rio de Janeiro: Atheneu, 2011.
Bibliografia Complementar:
CARVALHO, Carlos R. R. Situaçoes extremas em terapia intensiva. São
Paulo:Manole,2010.
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IRWIN, Richard S. Terapia intensiva .Rio de Janeiro:Guanabara Koogan,2009 2 vol.
LANTIERI L. C. Interpretação eletrocardiográfica: adulta e pediátrica. Porto Alegre:
Artmed, 2006.
OGA, Seizi; CAMARGO, Márcia Maria de Almeida; BATISTUZZO, José Antonio de
Oliveira. Fundamentos de toxicologia.

3. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2008.

677 p.
MASSAIA, Irineu Francisco Delfino Silva. Propedêutica medica da criança ao
idoso. Rio de Janeiro: Atheneu,2009.
NASI, Luiz Antonio. Rotinas em pronto-socorro. Porto Alegre: Artmed,2007.
MARTINS, Herlon Saraiva. Pronto-socorro. São Paulo: Manole,2008.
GOLIN, Valdir. Condutas em urgências e emergências para o clinico. Rio de
Janeiro: Atheneu, 2008.
Título do Módulo:

ESTÁGIO III – URGÊNCIAS NA CRIANÇA

Carga Horária:

240h

11º Período /11ª Etapa

Ementa:
Exercício de atividades práticas em urgências e emergências da criança sob
supervisão do docente em ambiente hospitalar com atividades em Pronto Socorro,
unidades de internação de retaguarda a urgências e unidades de terapia intensiva e
semi-intensiva,

atividades

acadêmicas

com

discussão

de

casos

clínicos

documentados e sessões anátomo-patológicas.
Bibliografia Básica:
BEHRMAN, R. Nelson. Tratado de pediatria. 18.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
2v.
LA TORRE, Fabiola P Ferreira. Emergencias em pediatria. São Paulo: Manole,
2010.
TANNURI, Uenis. Doenças cirurgicas da criança e do adolescente. São Paulo:
Manole, 2010.
SARMENTO, George Jerre Vieira. Principios e praticas de ventilaçao mecanica
em pediatria e neonatologia. São Paulo: Manole, 2010.
OLIVEIRA, Luiz Antonio Nunes. Diagnostico em pediatria. São Paulo: Manole,
2012.
BRANDAO, Marcelo Barciela. Terapia intensiva em pediatria-Unicamp. São Paulo:
Sarvier, 2010.
Bibliografia Complementar:
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PRADO, Cintra do. Atualizaçao terapeutica_urgencias e emergencias. São Paulo:
Artes Medicas, 2011.
RODRIGUES, Joaquim Carlos. Doenças respiratorias-Pediatria. São Paulo:
Manole, 2011.
ZAMBON, Mariano Porto. Manual de urgencias e emergencias pediatricas. Rio de
Janeiro: Revinter, 2010.
DIAS, Roger Daglius. Procedimentos em emergencias. São Paulo: Manole, 2012.
VELASCO, Irineu Tadeu. Fundamento de emergencias clinica. Rio de Janeiro:
Atheneu, 2011.
BARACAT, Emilio Carlos Elias. Emergencias pediatricas. São Paulo; Manole, 2010.
FERREIRA, Lydia Masako. Guia de cirurgia-urgências e emergencias. São Paulo:
Manole, 2011.
SCHWARTZ, Alan. Decisoes médicas baseadas em evidencias. Rio de Janeiro;
Guanabara Koogan, 2010.
Título do Módulo:

ESTÁGIO IV – ESTÁGIO REGIONAL

Carga Horária:

180h

12º Período /12ª Etapa

Ementa:
Oportunizar de forma supervisionada em hospitais, postos de saúde do programa da
estratégia da família, maternidades e unidades de pronto atendimento, de unidades
regionais de saúde do interior , com objetivo de aperfeiçoar habilidades na abordagem
e proposição de condutas para pacientes nos diferentes cenários se assistência à
saúde de adultos( homens, mulheres) e crianças. Estabelecer uma experiência
medica geral reflexiva, considerando o paciente como um ser integral dentro do
contexto social e familiar.
Bibliografia Básica:
FREEMAN, Thomas. Manual de medicina de familia e comunidade. Porto Alegre:
Artmed, 2010.
CIANCIARULLO, Tamara Iwanow (Organizadora). Saúde na família e na
comunidade. São Paulo, SP: Ícone, 2011. 319 p.
ALVES, Rubem. O médico. 9.ed. São Paulo: Papirus, 2013. 96 p.
MARTINS, M. Cezira F. N. Humanização na saúde: relação médico paciente no
microscópio, Ser Médico. São Paulo, v. 2, n. 18, p. 1216, jan./mar 2002. Documento
eletrônico
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MENDES, Eugênio Vilaça. O cuidado das condições crônicas na atenção primária
à saúde : o imperativo da consolidação da estratégia da saúde da família.

Brasília,

DF: Organização Pan-Americana da Saúde, 2012. 512 p.
LEWIS, Evelyn L. CURRENT DIAGNOSTICO E TRATAMENTO: MEDICINA DE
FAMILIA E COMUNIDADE Porto Alegre: Artmed, 2013.
Bibliografia Complementar:
TOY, Eugene C. (Et al.). Casos clínicos em pediatria.

3. ed. Porto Alegre, RS:

ARTMED, 2011. 516 p.
BALINT, Michael. O médico, seu paciente e a doença.

2. ed. São Paulo, SP:

Atheneu, 2007. 291 p. ISBN 8573797436.
ARAÚJO, Paula Vanêssa Rodrigues de. Percepção de crianças sobre a morte e
morrer: estudo em uma unidade de oncologia. Aracaju, SE: UFS, [2006]. 136 p.
RIBEIRO, Eleonora Ramos de Oliveira (Organização). Políticas públicas e gestão
da saúde: reflexões e estudos.

Aracaju, SE: UFS, 2009. 328 p.

SERGIPE, Secretaria de Estado da Saúde.. Protocolo técnico de atenção integral
à saúde do idoso. Aracaju, SE: Governo do Estado de Sergipe, 2006. 89 p.
SERGIPE. Secretaria de Estado da Saúde. 2ª amostra estadual de atenção básica
à saúde - saúde da família. Aracaju, SE: Secretaria de Estado da Educação de
Sergipe, 2006. 164 p.
Título do Módulo:

ESTÁGIO IV – ESTÁGIO EM MEDICINA LEGAL

Carga Horária:

180h

12º Período /12ª Etapa

Ementa:
Exercício de atividades pertinentes aos diversos ramos de pericias, em vivos e
mortos, desenvolvidas pela medicina legal, capacitando alunos para compreender a
descrição, discursão e conclusão de laudos periciais, dentro de um contexto social,
cultural e humanístico adequados ao medico generalista.
Bibliografia Básica:
GALVÃO, Luis Carlos Cavalcante. Medicina legal. 2º. ed. São Paulo, SP: Santos,
2013. 469 p. ISBN 9788541201162.
CROCE, Delton; CROCE JUNIOR, Delton. Manual de medicina legal. 7º. ed. rev.
São Paulo, SP: Saraiva, 2010. 864 p.
FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina legal. 9º. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2011. 694 p.
Bibliografia Complementar:
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EPIPHANIO, Emilio Bicalho (Organizador). Perícias médicas: teoria e prática.
reimpr. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 381 p.
FRANÇA, Genival Veloso de. Direito médico. 8º .ed., rev.,aum. São Paulo, SP BYK,
2003. 595 p.
FRANÇA, Genival Veloso de. Comentários ao código de ética médica. 6º. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 866 p.
DWORKIN, R. M. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais.

2.

ed. São Paulo, SP: WMF Martins Fontes, 2009. 362 p.
PEREIRA, Gerson Odilon; GUSMÃO, Luiz Carlos Buarque de. Medicina legal
orientada: sinopse de assuntos de medicina legal orientada para os cursos de
medicina, direito e concursos da área.

Maceió, AL: Nossa Livraria, [200-]. 313 p.

Título do Módulo:

ESTÁGIO IV – CUIDADO EM SAÚDE COLETIVA

Carga Horária:

180h

12º Período /12ª Etapa

Ementa:
Exercício de atividades práticas em Saúde Pública sob supervisão do docente em
ambientes de manejo e gestão de problemas de saúde coletiva com atividades em
serviços de saúde, secretarias de saúde de municípios parceiros, unidades de
atenção primária em Saúde da Família com foco na epidemiologia e vigilância em
saúde, Unidades de Manejo da Saúde Ambiental), Centro de Vigilância
Epidemiológica, Centro de Vigilância Sanitária, atividades acadêmicas com discussão
de casos de intervenção em problemas de saúde coletivos.
Bibliografia Básica:
ALMEIDA FILHO, Naomarde. Epidemiologia & saude-fundamentos, métodos e
aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
GOLDMAN, L. Cecil tratado de medicina interna. 23.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010. 2v.
SILVA, Ana Karla. Manual de vigilancia epidemiologia e sanitaria. Goiania: Ab,
2011.
FIOCRUZ. Pesquisa em saude coletiva. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2010.
GREENLAND, Sander. Epidemiologia moderna. Porto Alegre: Artmed, 2011.
Bibliografia Complementar:
LOPES, Mario. Politicas de saude publica. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010.
OHARA, Elisabete Calabuig Chapina. Saude da familia. São Paulo: Hucitec, 2010.
BEAGLEHOLE, Robert. Epidemiologia básica. São Paulo.Santos, 2010.
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ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia & saúde: fundamentos, metodos e
aplicações. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2012
BLOCH, Katia Vergetti. Epidemiologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2008.
ROCHA,

Aristides

Almeida.

Saude

publica.

Bases

conceituais.

Rio

de

Janeiro:Atheneu, 2008.
ROZENFELD, Suely. Fundamentos da vigilancia sanitaria. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2009.
AMORIM, Dalmo de Souza. Modelos interdisciplinares e multiprofissionais. São
Paulo: Holos, 2007
htt://aguia.datasus.gov.br/bolsa/manuais/manual_do_sistema_vigilanci_alimentar_e
_nutricional.pdf. . Ministério da Saúde, s.d.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_compro_crianca.pdf... Ministério
da Saúde, s.d.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/redes_estaduais.pdf.

..Ministério

da

Saúde, s.d.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vacinacao.pdf. .. Ministério a Saúde, s.d.
Título do Módulo:

ESTÁGIO IV – ELETIVO

Carga Horária:

180h

12º Período /12ª Etapa

Ementa:
Exercício de atividades práticas na especialidade escolhida pelo aluno (com anuência
da Supervisão de Estágios, da Coordenação e do Colegiado de Curso), sob
supervisão de docente em ambiente hospitalar com atividades em enfermaria, centro
cirúrgico, ambulatórios; atenção primária em Saúde da Famíli, etc; atividades
acadêmicas com discussão de casos clínicos documentados e sessões anátomopatológicas.
Bibliografia Básica:
TOWNSEND JR., Courtney M. Sabiston tratado de cirurgia. 18.ed. São Paulo:
Elsevier, 2009. 2v.
GOLDMAN, L. Cecil tratado de medicina interna. 23.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010. 2v.
BENTO,Luiz

Antonio.

Bioetica

e

pesquisa

em

seres

humanos.São

Paulo:Paulinas,2011.
GRACIA, Diego. Pensar a bioetica-metas e desafios. São Paulo:Loyola,2010.
HERBERT, S. Ortopedia e traumatologia: princípios e práticas, 3.ed. Porto Alegre.
Bibliografia Complementar:
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PRADO, Cintra do. Atualização terapeutica -urgências e emergências. São Paulo:
Artes Medicas, 2011.
BRANT,William E. Fundamentos de radiologia diagnostico por imagem. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
LUNA FILHO, Braulio. Ciência e arte de ler artigos médicos. Rio de Janeiro:
Atheneu, 2010.
LORENZI, Therezinha F. Manual de hematologia: propedeutica e clinica .Rio de
Janeiro:Guanabara Koogan, 2007.
MARCONDES, E. Pediatria básica . 9.ed. São Paulo: Sarvier, 2005. 3v.
HOFFBRAND, A. Victor. Fundamentos em hematologia. São Paulo: Manole, 2008.
SCHOR, N. Guia de cardiologia. São Paulo: Manole, 2005. 734p.
VERRASTRO, Therezinha (coord.). Hematologia e hemoterapia: fundamentos de
morfologia, fisiologia, patologia e clínica, São Paulo: Atheneu, 2006. 303p.

