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PLANO DE ENSINO – 2021.02 

I. Identificação da Disciplina/Módulo 

Código Nome 
No de Horas-Aula Carga Horária 

Total Teóricas Práticas 

 Habilidade e Atitudes Médicas VI 20 horas 40 horas 60 horas 

 Teórica: Quintas- feiras 11:10 às 12:00  

 Prática: Terças- feiras das 07:00 às 12:20 // 13:20 às 18:40  

Quartas-feiras das 07:00 as 12:20hs // 13:20 as 16:50 

Quantidade Grupos de Turmas Práticas  

 3   4    8    16  (x) Outro (11 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)  

Nome(s): Gabriel Azeredo César Salgado Romeiro  

                Helena Sant´Anna Grilo (Coordenadora do Módulo) 

                Thalita Orrú Rocha 

                Fabiana Fraga 

IV. Ementa 

Treinamento em ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support) e PALS (Pediatric Advanced Life Support). 

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; 

• 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 Específico - Capacitar o estudante para:  

• Desenvolver competências para o atendimento do paciente em emergência cardiológica. 

• Desenvolver competências para o atendimento do paciente em emergência pediátrica. 
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VII. Objetivos de aprendizagem (não se aplica para SOI):  
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VIII. Instrumento de avaliação da aprendizagem / Data prevista para aplicação / Critérios detalhados da 

avaliação:                                                                                    

A avaliação ocorrerá da seguinte forma: 

       

 

 
 

Data das avaliações:  

 

N1 específica presencial: 07 e 25 de novembro de 2021. 

 

Integradora presencial: 02 de dezembro de 2021. 

  

OSCE presencial: 05 e 06 de outubro de 2021 / 23 e 24 de novembro de 2021.  

 

Teste de Proficiência presencial: 11/12/2021 

 

Teste de Progresso presencial: 27/10/2021 

 

Avaliação Substitutiva presencial (artigo 115 do Regimento Interno): 06/12/2021 a 08/12/2021. 

 

 

 

Avaliação Diária: HAM VI 2021.8 

 

Docente: ____________________________________________________________________ 

 

Nota: _________________________________ (Valor total: 30 pts) 

 

Total de Aulas: _________________________ 
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                       ________________________                                    _________________________ 

                               Ass. do Professor                                                            Ass. do Aluno  

 

              

 

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 Especial 

e de Dependência 

 

X. Bibliografia Básica 

• Aehlert, Barbara. ACLS, suporte avançado de vida em cardiologia: emergências em cardiologia. 

 4ª Ed., 2013. 

• American Heart Association. Suporte Avançado de Vida em Cardiologia. Livro do profissional de 

 saúde. 2015. 

• Guyton & Haal. Tratado de Fisiologia Médica. 11ª Ed. 

• Dale Dubin. Interpretação rápida do ECG. 3ª edição. 

Diagnóstico diferencial no eletrocardiograma. Friedman, Antônio Américo. 2ª ed. 

• Soc. Bras. Cardiologia. I Diretriz de ressuscitação cardiopulmonar e cuidados cardiovasculares 

 de emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vol 101, No 2, supl 3, 2013. Pág. 44-52. 
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Diagnóstico diferencial no eletrocardiograma. Friedman, Antônio Américo. 2ª ed. 

• Diagnóstico diferencial no eletrocardiograma. Friedman, Antônio Américo. 2ª ed. 

XI. Bibliografia Complementar 

• American Heart Association. Suporte Avançado de Vida em Pediatria. Livro do profissional de 

Saúde.2020 

• American Heart Association. Highlights of the 2020 AHA Guidelines Update for CPR and ECC 

• Velasco, Irineu Tadeu et al. Medicina de Emergência - USP - 15ª Edição. Editora Manole, 2021. 

• Schvartsman, Cláudio et al. 3ª EdiçãoPronto Socorro Infantil – USP – 3ª Edição. Editora Manole, 2018. 

 

XII. Assinaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Helena Sant’Anna Grilo 

08 de julho de 2021 

 

 

 

_________________________ 

Assinatura da coordenadora 

08/07/2021 

 

 

_________________________ 

Validação do NAPED 

08/07/2021 

 

 


