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PLANO DE ENSINO – 2021.2 

I. Identificação da Disciplina/Módulo 

Código 
 

Nome 

No de Horas-Aula Carga Horária 

- Total Teóricas Práticas 

 Habilidades e Atitudes Médicas I 20 40 60 

 Horários 

Segunda-feira: Aula teórica: 16 às 16:50  

Sexta-feira: Aula prática: 13 às 14:40 (grupo 1 ao 3) e das 15 às 

16:40 (grupo 4 ao 6). 

Quantidade Grupos de Turmas 

Práticas  

 2    4   8   16 Outro 6 

grupos) 

II. Perfil do Egresso  

O egresso do curso de Medicina FMIT é um médico com formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, capacitado a atuar, eticamente, de forma resolutiva no processo saúde-doença, em seus diferentes 

níveis de atenção - em especial no âmbito da atenção primária e na rede de urgência e emergência, com 

ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação em saúde, com foco nos indivíduos, na família 

e na comunidade, na perspectiva da integralidade e da abrangência do cuidado em saúde, desde o 

atendimento até a gestão, com senso de responsabilidade socioambiental, justiça, cidadania e defesa da 

dignidade humana. 

III. Professor(es) 

Renata Pinto Ribeiro Miranda 

Luciano Magalhães Vitorino  

Vanderléa Gonzaga 

IV. Ementa 

Estudo das habilidades e atitudes médicas relativas: a comunicação verbal e não verbal para com o 

paciente, seus familiares e cuidador, a partir do desenvolvimento de preceitos éticos, de valorização da 

vida e dos direitos humanos, respeitando aspectos étnicos e raciais; aos cuidados para com o preenchimento 

ético de prontuários; as medidas de biossegurança e precauções universais. Estudo semiológico dos sinais 

vitais e medidas antropométricas, da Ectoscopia e de Noções básicas da anamnese e exame físico geral, 

com ênfase nos sistemas circulatório, hemolinfopoiético, respiratório e digestório. 

V. Competências, Habilidades e Atitudes      

• Aplicar para a tomada de decisão os princípios morais, éticos e bioéticos com responsabilidades 

legais e valorização da vida inerentes à profissão e ao estudante de Medicina. 

• Comunicar-se de forma ética e humanizada com o paciente e seus familiares, colegas, instituições, 

comunidade e mídia. 

• Interagir com outros profissionais envolvidos nos cuidados com o paciente, por meio de trabalho 

em equipe. 

• Ler e interpretar textos científicos em língua estrangeira: inglês. 

• Analisar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na avaliação clínica. 

• Avaliar determinantes e fatores de risco relacionados aos agravos da saúde e sua interação com o 

ambiente físico e social. 

• Realizar com proficiência a anamnese e a consequente construção da história clínica, bem como 

dominar a arte e a técnica do exame físico; 
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• Interpretar dados de anamnese a partir das narrativas valorizando aspectos econômicos, sociais e 

ocupacionais. 

• Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação permanente. 

• Realizar procedimentos clínicos indispensáveis para o atendimento médico em todas as fases do 

ciclo de vida; 

• Cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e como médico. 

• Avaliar as medidas de Segurança do Paciente e promover sua aplicação em todos os níveis de 

atenção à saúde. 

• Aplicar as normas de Biossegurança. 

• Aplicar a Medicina Baseada em Evidências para o raciocínio clínico e tomada de decisões 

compartilhadas. 

VI. Objetivo Geral   - Capacitar o estudante para:  

• Compreender os princípios da relação médico-paciente e família de forma humanizada e com 

respeito aos direitos humanos. 

• Adotar postura ética em relação aos docentes, colegas, funcionários e profissionais da saúde. 

• Compreender a importância do registro e cuidados com o prontuário do paciente e identificar seus 

elementos constituintes. 

• Empregar os conceitos e as técnicas de Precauções Universais com ênfase na importância de lavar 

as mãos. 

• Utilizar os equipamentos de proteção individual de acordo com as normas de Biossegurança. 

• Mensurar peso, estatura, perímetro cefálico e outras medidas complementares, observando as 

peculiaridades especificas de crianças e adultos.  

• Interpretar os gráficos de crescimento e Índice de Massa Corporal. 

• Avaliar temperatura, frequência respiratória, cardíaca, de pulso e pressão arterial, observando as 

especificidades em crianças, adultos e em função do sexo. 

• Aplicar noções básicas de habilidades de comunicação com vistas à escuta qualificada de 

narrativas, anamnese e exame físico geral, com ênfase nos sistemas circulatório, hemolinfopoiético, 

respiratório e digestório. 
VII. Objetivos de aprendizagem (não se aplica para SOI):  

Semana Data Objetivos de 

aprendizagem 

Tema Teoria (T) 

ou Prática 

(P) 

Métodos de 

aprendizagem 

 

 

 

 

 

1 

 

Acolher 

os 

alunos 

Apresentação do 

plano de ensino, 

cronograma, 

atividades avaliativas 

e datas, materiais e 

ambientes de prática e 

contrato de 

convivência. 

Introdução ao curso de 

Medicina. 

 

T Palestra online. 

 

Acolher 

os 

alunos 

Continuação...Apresen

tação do plano de 

ensino, cronograma, 

atividades avaliativas 

Introdução ao curso de 

Medicina. 

 

T Palestra. 
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e datas, materiais e 

ambientes de prática e 

contrato de 

convivência. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 Discutir uma postura 

ética, comunicação, 

vestuário e a 

importância do 

feedback em relação 

aos docentes, colegas, 

funcionários e 

profissionais de saúde. 

Relação médico-paciente-

família-comunidade. 

Código de ética  

T  Palestra. 

 

 Discutir uma postura 

ética, comunicação, 

vestuário e a 

importância do 

feedback em relação 

aos docentes, colegas, 

funcionários e 

profissionais de saúde. 

Relação médico-paciente-

família-comunidade.  

Código de ética. 

Apresentação de uma cena 

para discussão. 

 P Atividade 

discussão.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Compreender a 

importância do 

registro, registros, 

composição e 

cuidados om o 

prontuário do paciente 

e identificar seus 

elementos 

constituintes. 

Prontuário conceito e 

importância 

T Palestra.  

 Compreender a 

importância do 

registro, registros, 

composição e 

cuidados om o 

prontuário do paciente 

e identificar seus 

elementos 

constituintes. 

Prontuário, exemplos, 

cuidados e discussão sobre 

rasuras, letra e falta de 

informação. 

 P Atividade 

discussão.   

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 Compreender a 

importância do 

registro, registros, 

composição e 

cuidados om o 

prontuário do paciente 

e identificar seus 

elementos 

constituintes. 

Prontuário eletrônico e em 

papel. 

T Palestra.  
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 Compreender a 

importância do 

registro, registros, 

composição e 

cuidados om o 

prontuário do paciente 

e identificar seus 

elementos 

constituintes. 

Prontuário. SOAP. 

Prontuário eletrônico 

hospitalar.  

 P Atividade.   

 

 

 

 

 

 

5 

 Empregar conceitos e 

técnicas de precaução 

universal com ênfase 

na importância da 

higienização das 

mãos. 

Higienização das mãos e 

vídeo COVID 

T  Palestra.  

 Empregar conceitos e 

técnicas de precaução 

universal com ênfase 

na importância da 

higienização das 

mãos. 

Higienização das mãos P Prática  

 

 

 

6 

 FERIADO 7 de Setembro.  

 Compreender e 

empregar os itens de 

uma anamnese geral. 

Somatoscopia. 

Quando começar o 

exame físico? 

Anamnese e exame físico 

geral. 

P Atividade 

prática.   

 

 

 

 

 

 

7 

 
Mensurar medidas 

antropométricas. 

Altura; circunferência 

abdominal; IMC; 

altura; perímetro 

cefálico, torácico e 

toraco-braquial no 

bebê. 

Sinais Vitais e medidas 

antropométricas 

T Palestra. 

 

  

 
Mensurar medidas 

antropométricas. 

Altura; circunferência 

abdominal; IMC; 

altura; perímetro 

cefálico, torácico e 

toraco-braquial no 

bebê. 

Sinais Vitais e medidas 

antropométricas 

P Prática  
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8 

 
Realizar aferição de 

temperatura e FR. 

 

Realizar aferição de 

temperatura, tipos de 

termômetros, higienização 

do mesmo. 

Hipotermia; febre e 

Hipertermia – Adulto e 

criança. 

T Palestra. 

 
Realizar aferição de 

temperatura e FR. 

 

 

Realizar aferição de 

temperatura, tipos de 

termômetros, higienização 

do mesmo. 

Hipotermia; febre e 

Hipertermia – Adulto e 

criança. 

P Prática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 Realizar aferição dos 

Sinais Vitais (P e FC). 

 

Mensurar FC, pulso, 

focos de ausculta 

cardíaca, B1 e B2 

 

 

Realizar aferição de Sinais 

Vitais.  

Locais de aferição, passo a 

passo, diferença entre P e 

FC, valores de referência. 

Mensurar FC, pulso, focos 

de ausculta cardíaca, B1 e 

B2. 

T Palestra  

 

 Realizar aferição dos 

Sinais Vitais (P e FC). 

 

 

 

 

Realizar aferição de Sinais 

Vitais.  

Locais de aferição, passo a 

passo, diferença entre P e 

FC, valores de referência. 

 

P Prática 

 

 

 

10 

 Mensurar pressão 

arterial (PA) 

 

 

Pressão Arterial. Passo a 

passo, valores de 

referência. Hipertensão e 

hipotensão. 

T Palestra  

 

 
Mensurar pressão 

arterial (PA) 

 

 

Pressão Arterial P Prática 

 

11 

 Semana de feriado e trabalho discente 

 

Leitura: Enviar conteúdo de leitura prévia e uma atividade sobre anamnese e 

exame físico do aparelho cardiocirculatório. 

  Avaliação N1. 
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12 

 

 

 Realizar anamnese e 

exame físico do 

aparelho 

cardiocirculatório. 

Mensurar FC, pulso, 

focos de ausculta 

cardíaca, B1 e B2 

 

Queixas, anamnese e 

exame físico do aparelho 

cardiocirculatório. 

Mensurar FC, pulso, focos 

de ausculta cardíaca, B1 e 

B2. 

 

P Prática  

 

 

 

 

 

13 

 Apreender a realizar a 

anamnese e exame 

físico do sistema 

respiratório.  

Anamnese e exame físico 

do sistema respiratório. 

 

T Palestra  

 

 
Apreender a realizar a 

anamnese e exame 

físico do sistema 

respiratório.  

Anamnese e exame físico 

do sistema respiratório. 

 

P Prática 

 

 

 

14 

 FERIADO FINADOS 

 Apreender a realizar a 

anamnese e exame 

físico do sistema 

respiratório. 

Anamnese e exame físico 

do sistema respiratório. 

P Prática 

 

 

 

 

15 

 Apreender a realizar a 

anamnese e exame 

físico do sistema 

hematolinfopoiético.  

Anamnese e exame físico 

do sistema 

hematolinfopoiético. 

 

T Palestra 

 

 Teste de proficiência 

 Apreender a realizar a 

anamnese e exame 

físico do sistema 

hematolinfopoiético.  

Anamnese e exame físico 

do sistema 

hematolinfopoiético. 

 

P Prática  

 

 

 

 

16 

 FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA  

 

 Apreender a realizar a 

anamnese e exame 

físico do sistema 

hematolinfopoiético. 

Anamnese e exame físico 

do sistema 

hematolinfopoiético. 

P Prática 

 

 

 

 

17 

 

 Apreender a realizar a 

anamnese e exame 

físico do sistema 

digestório – abdome.  

Anamnese e exame físico 

do sistema digestório – 

abdome. 

 

T  Palestra 

 Apreender a realizar a 

anamnese e exame 

físico do sistema 

digestório – abdome  

Anamnese e exame físico 

do sistema digestório – 

abdome.  

P Prática 
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18 

 Apreender a realizar a 

anamnese e exame 

físico do sistema 

digestório – abdome. 

Anamnese e exame físico 

do sistema digestório – 

abdome. 

T  Palestra 

 OSCE presencial (prova prática)  

19  Integradora Nacional 

20  Avaliação Substitutiva da N1 e/ou integradora  

VIII. Instrumento de avaliação da aprendizagem / Data prevista para aplicação / Critérios detalhados da 

avaliação: 

HAM 

Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

 
N1 Nacional 20 08 de outubro. Formato: presencial 

ou online (será definido até 

30/08/2021). Horário para 

aplicação: 11h às 12h20min 
 

Teste de Proficiência 10  

Integradora Nacional 20 06 de dezembro/2021. Formato: 

presencial ou online (será definido 

até 29/10/2021).  

Avaliação Diária 30  20 pontos de Habilidades e atitudes  

10 pontos de conhecimento 

aplicado 

OSCE 20 Aplicada presencialmente 

Total   100   

 Teste de Progresso   Presencial (27/10/2021) 

Teste de Proficiência   Presencial (11/11/2021) 

 Prova substitutiva N1 ou 

Integradora artigo 115 do 

Regimento Interno): 

 Presencial 06/12/2021 a 

08/12/2021 

 

 

Critérios da avaliação diária 

Pontualidade;  

Interesse; 

Frequência; 

Cumprimento dos acordos 

realizados no contrato de 

convivência – primeiro dia de aula. 
 

IX. Sistema de Promoção 

É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 e frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento); 

É reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 70 e/ou frequência inferior a 75% (setenta 

e cinco por cento). 

Para os módulos do eixo de Habilidades e Atitudes Médicas não são previstos os regimes de Exame 

Final. 

X. Bibliografia Básica 

PORTO, C. C. Semiologia Médica. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 

PORTO, C. C.; PORTO, A.L. Exame Clínico. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 
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SWARTZ, M H. Tratado de semiologia médica: história e exame clínico. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2015. 

XI. Bibliografia Complementar 

SILVA, Rose Mary Ferreira Lisboa da. Tratado de semiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2014. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2636-8. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2636-8>. Acesso em: 17 jul. 2017. 

 

BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates: propedêutica médica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2014. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2590-3. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2590-3>. Acesso em: 17 jul. 2017. 

 

LEITE, A. J. M.; CAPRARA, A.; COELHO FILHO, J. M. (Org.). Habilidades de comunicação com 

pacientes e famílias. São Paulo: Sarvier, 2007. 

 

DUNCAN. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências, 4th edição, 

2013. Disponível em <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711149/>. 

 

Conselho federal de Medicina – Código de ética do estudante 2018. 

https://www.fm.usp.br/biblioteca/conteudo/biblioteca_1622_ceem.pdf 

 

PÜSCHEL, V. A. de A., IDE, C. A. C.; CHAVES, E. C. Instrumento para a abordagem psicossocial do 

indivíduo e da família na assistência domiciliar: condições de aplicabilidade. Acta Paulista de 

Enfermagem, 18(2), 203-212, 2015.  

 

XII. Assinaturas 

 
 

_________________________ 

Assinatura do(a) professor(a)/Data 

07/06/2021 

 

 

 

 

_______________________ 

Assinatura da Coordenadora 

15/06/2021 

 

______________________ 

Validação do NAPED 

15/06/2021 
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