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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 

 Integração, Ensino, Serviço e Comunidade IV 20 hs 40 hs 60 hs 

Horários:  

Teórica: Quarta – feira 10:00 – 10:50 

Prática:  Quarta – feira 13:15 às 14:55 e 15:00 ás 16:40 

Quantidade Grupos de Turmas Práticas  

 3   4    8    16   Outro 

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):  

Suélen Ribeiro Miranda Pontes Duarte  

Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga 

Renata Pinto Ribeiro Miranda 

Rogério Donizetti Reis  

 

IV. Ementa 

Abordagem Familiar. Processo de adoecimento e acolhimento do sujeito. Integralidade e a Rede de Atenção em 

Saúde. Método clínico centrado na pessoa. Gestão da clínica ampliada e compartilhada.  Segurança do paciente na 

Atenção Primária à saúde (APS). Atenção à saúde da criança e do adolescente. Atenção à saúde da mulher. 

Acompanhamento pré-natal na APS. Planejamento familiar. Promoção em saúde. Grupos de educação em saúde. 

Matriciamento. 

V. Competências, Habilidades e Atitudes      

• Aplicar os princípios do SUS na prática em saúde; 

• Entender a saúde como direito garantindo a integralidade e a equidade do cuidado em nível individual, 

familiar e coletivo, valorizando a diversidade biológica, étnico-racial, de gênero, orientação sexual, 

socioeconômica, política, ambiental, cultural e demais aspectos que compõem a diversidade humana; 

• Aplicar técnicas de cuidado clínico com enfoque no indivíduo, em todas as faixas etárias; 

• Aplicar na prática profissional os princípios da medicina baseada em evidências; 

• Avaliar ações de gestão que promovam e garantam o bem-estar individual e da coletividade; 

• Promover a interação com outros profissionais e instituições envolvidos nos cuidados com o paciente, por 

meio de trabalho em equipe e em rede; 

• Analisar a dinâmica do mercado de trabalho e das políticas de saúde; 

• Avaliar determinantes e riscos relacionados aos agravos da saúde e sua interação com o ambiente; 

• Vivenciar o sistema de saúde vigente no país, considerando a atenção integral da saúde num sistema 

regionalizado e hierarquizado de referência e contra-referência, as redes de atenção à saúde e o trabalho 

em equipe; 

• Analisar a legislação e as políticas de saúde; 

• Aplicar as políticas de educação ambiental, em direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais 

e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena; 

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

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

inerentes à profissão e ao estudante de Medicina; 
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• Atuar na saúde do indivíduo nos diversos ciclos de vida, considerando seu contexto familiar e comunitário; 

• Aplicar planos terapêuticos, considerando a gestão do cuidado e os conceitos de clínica ampliada. 

• Construir a interdisciplinaridade; 

 

VI. Objetivo Geral - Capacitar o estudante para:  

• Desenvolver as ferramentas de atenção à saúde da criança na APS: territorialização, cuidado coletivo, apoio 

matricial, abordagem familiar; 

• Conhecer e debater o programa saúde na escola (PSE); 

• Conhecer e identificar as principais afecções respiratórias e distúrbios alimentares na infância; 

• Conhecer e realizar a puericultura: avaliação do RN/ prematuridade com visão ampliada da saúde da 

criança, calendário vacinal, crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor com foco na atenção primária 

a saúde; 

• Compreender a atenção à saúde do adolescente na APS; 

• Compreender o acompanhamento a saúde da mulher na APS; 

• Conhecer e realizar práticas clínicas na saúde da mulher: exame físico ginecológico, coleta de preventivo, 

pré-natal, puerpério, planejamento familiar, climatério;  

• Conhecer e identificar as principais leucorréias; 

• Conhecer os protocolos de rastreio, diagnóstico e acompanhamento de câncer de mama e colo uterino, 

vigentes, na APS. 

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

Semana Data Objetivos de aprendizagem Tema 
Teoria (T) ou 

Prática (P) 

Métodos de 

aprendizagem 

1 

 
Discutir a abordagem a saúde do 

escolar. 

Saúde do 

escolar/ 

territorialização 

Teórica  Expositiva 

 

Recordar ferramentas de 

territorialização, cuidado coletivo, 

apoio matricial e abordagem 

familiar na atenção a saúde da 

criança. Apresentação do Plano de 

Ensino. 

Prática 
Revisão de 

conteúdos  

2 

 
Conhecer o programa vacinal 

vigente do Ministério da Saúde 
Imunizações 

Teórica Expositiva 

 
Praticar a saúde do escolar em 

escola do território 
Prática Ação Educativa  

3 

 

Compreender e aplicar a 

puericultura como ferramenta de 

avaliação ampliada da saúde da 

criança. Puericultura 

Teórica Expositiva 

 

Compreender o calendário vacinal 

conforme PNI vigente - sala de 

vacina 

Prática Casos clínicos 

4 

 

Conhecer a avaliação do Recém-

nascido e do acompanhamento de 

prematuridade na atenção primária 

a saúde. 
Saúde da 

criança/ 

prematuridade 

Teórica Expositiva  

 

Praticar o acolhimento da família e 

criança identificando os problemas 

e necessidades de saúde/vigilância 

Prática 
Aplicar o 

acolhimento  

5  

Entender os distúrbios alimentares, 

e seu acompanhamento, na saúde 

da criança. 

Distúrbios 

alimentares 
Teórica Expositiva 
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Acompanhar o desenvolvimento da 

criança e crescimento 
Prática 

Desenvolvimento 

e crescimento da 

criança 

(Consulta) 

6 

 
Identificar as principais afecções 

respiratórios na criança. Afecções 

respiratórias na 

infância 

Teórica Expositiva 

 
Acompanhar o desenvolvimento da 

criança e crescimento 
Prática 

Desenvolvimento 

e crescimento da 

criança 

(Consulta) 

15/09/21 FERIADO 

7 

 
Compreender a atenção à saúde do 

adolescente na APS. 
Saúde do 

adolescente 

Teórica Expositiva 

 

Praticar acompanhamento em 

saúde com adolescentes - UBS ou 

escola 

Prática 

Ação Educativa e 

atendimento ao 

público de 

adolescentes 

8 

 
N1 

 

N1 

Teórica Expositiva 

 

Feedback da nota prática 

Nota Avaliação Diária Parcial 

 

 
Metodologia 

Sobe e Desce 

9 

 

 

Conhecer e realizar exame físico 

ginecológico: realizar coleta de 

exame preventivo. Exame 

Ginecológico 

Teórica Expositiva 

 

Acompanhamento de atendimento 

em saúde da mulher consulta + 

exame físico 

Prática 
Atendimento à 

saúde da mulher  

13/10/21 Atividades direcionadas 

10 

 
Conhecer e identificar as principais 

leucorréias. 

Leucorréias 

Teórica Expositiva 

 

Acompanhamento de exame 

especular e coleta de material para 

colpocitologia oncótica 

Prática 

Técnica do 

Citopatológico, 

Caso Clínico 

11 

 
Conhecer e realizar consulta pré-

natal. 

Pré-natal 

Teórica Expositiva 

 

Acompanhamento de consulta pré-

natal e apresentação da caderneta 

da gestante 

Prática 

Conhecer 

caderneta da 

gestante  

12 

 
Conhecer e realizar consulta 

puerperal e planejamento familiar. 
Puerpério 

Teórica Expositiva 

 
Acompanhamento de consulta pré-

natal 
Prática 

Consulta a 

Gestante.  

13 

 

Conhecer e realizar o 

acompanhamento da gestante com 

doença crônica. 
Patologias 

crônicas na 

gestante 

Teórica Expositiva 

 
Acompanhamento de consulta pré-

natal e puerperal, em UBS/ESF. 
Prática 

Consulta a 

gestante e 

puérpera 

14 

 
N2 Integradora 

 
N2 

Teórica 

Avaliação do 

conteúdo 

integrado 

 Feedback da nota prática  
Medotodologia 

Sobe e Desce 

15 

 
 

Conhecer os protocolos de rastreio, 

diagnóstico e acompanhamento de 

Câncer de colo 

uterino 
Teórica Expositiva 
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câncer de colo uterino, vigentes, na 

APS. 

 

Acompanhamento de consulta 

puerperál – visita domiciliar ou 

consulta em ubs. 

Avaliação entre pares 

Prática 

Consulta 

puerperal e 

Avaliação entre 

pares  

16 

 

Conhecer os protocolos de rastreio, 

diagnóstico e acompanhamento de 

câncer de mama, vigentes, na APS. 

Câncer de mama 

Teórica Expositiva 

 

Acompanhamento de exame 

especular e coleta de material para 

colpocitologia oncótica 

Nota da Avaliação Diária Final 

Prática 

Técnica do 

Citopatológico.  

 

17 

 
Conhecer, identificar e acompanhar 

a mulher no período de climatério. 

Climatério 

Teórica Expositiva 

 

Acompanhamento de exame 

especular e coleta de material para 

colpocitologia oncótica  

Prática 

Técnica do 

Citopatológico.  

E Apresentação 

do Trabalho on-

line 

 

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

avaliação:                                                                                    

A avaliação ocorrerá da seguinte forma: 

 

Data das avaliações: 

IESC 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimento, 

Habilidades e 

Atitudes 

N1 específica* 20 29/09/21 

Integradora 20 03/12/21 

Avaliação Diária 10 
Parcial 5,0 pts - 29/09/21 

Final 5,0 pts - 08/12/21 

Encontro Interdisciplinar 40** 

20,0 pts – Elaboração do Trabalho 

20,0 pts – Apresentação do Trabalho 

(Cartilha Integradora) 08/12/21 

Entrega Final até dia 07/12/21 

Prova Proficiência  10 11/11/21 

Total   100   

 

Data das Avalições e Trabalhos: 

 

- N1: 29/09/21 *Presencial a depender da situação epidemiológica 

- N2 – Integradora: 03/12/21 

- Prova Substitutiva (artigo 115 do Regimento Interno): 06/12/2021 a 08/12/2021*Presencial a depender da situação 

epidemiológica 
- Prova Proficiência: 11/11/21   *Presencial a depender da situação epidemiológica 

- 1ª Entrega do Trabalho Interdisciplinar: 12/11/21 

- Avalição Diária Parcial: 29/09/21 

- Avaliação Diária Final: 08/12/21 

- Avaliação em pares do Trabalho: 24/11/21 

- Entrega Final até dia 07/12/21 

- Apresentação do Trabalho Interdisciplinar: 08/12/21 

** Esta nota teve alteração devido a que situação epidemiológica incerta do município, que inviabiliza a 

realização do Logbook/Diário de Campo, por não ter a certeza e por instabilidade do retorno à prática 
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Trabalho Interdisciplinar:  

- Elaboração do Trabalho Interdisciplinar – Cartilha Educativa de Integração do IESC IV 

- Apresentação do Trabalho Interdisciplinar: o trabalho será sorteado no dia bem como o aluno do grupo que irá 

apresentar, apenas 1 aluno fará a apresentação. Todos os membros do grupo devem estar presente na 

apresentação. O ALUNO que não estiver presente no dia a nota NÃO será computada. E não haverá 

reapresentação. Todos devem estar com a câmera ligada ou o áudio para comprovar sua participação no dia.  

 

Avaliação Diária: 

É a avaliação do aluno realizada pelo docente/professor durante os dias de aulas teóricas e práticas do módulo IESC 

IV.  

      * Critérios de Avaliação: 

- Frequência nas aulas e pontualidade: comparecer as aulas e interagir nas mesmas. Chegar no presencial no horário 

e no on-line entrar na sala zoom do horário agendado, e descrever no chat sua presença. Importante manter-se na 

aula interagindo.  

- Responsabilidade com as atividades, ter respeito, ser ético com informações dos pacientes e equipe: realizar as 

atividades solicitadas seja no presencial ou no on-line, ser responsável, ter respeito e ético com as informações 

coletadas nas atividades presenciais junto aos pacientes.  

- Interesse, participação durantes as aulas: se on-line câmeras devem estar ligadas, sendo obrigatório na aula prática. 

Se aula presencial ou on-line o aluno deverá se comprometer em realizar as atividades solicitadas, e participar 

durante as discussões.  

- Capacidade de interagir em atividades em grupos: realização e participação nas atividades em grupo, interagir e 

se envolver com os colegas para elaboração das atividades em grupos. 

- Longitudinalidade e progresso do conhecimento: Capacidade de correlacionar os novos conhecimentos com os 

adquiridos anteriormente e correlacionando teoria com a prática 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

- Aulas Teóricas: aulas ministradas 17h + provas (integradora + proficiência +substitutiva) => 20 horas/aula 

- Aulas Práticas: aulas realizadas 17h x 2h/aula = 34 horas/aula + 8horas/aula tempo de realização para elaboração 

e construção do material do trabalho interdisciplinar – Cartilha Educativa Integradora => 40horas/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 Integração Ensino-Serviço não é previsto o regime de Exame Especial. 

X. Bibliografia Básica 

GUSSO, G; LOPES, J M C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade - Princípios, Formação e Prática. 1. 

ed. Artmed. 2012. 2 vol. 

 

CAMPOS, G. W. S., et. al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. Rev. Aum. São Paulo: Hucitec, 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html   
 

XI. Bibliografia Complementar 

GIOVANELLA, Lígia (Org.). Políticas e Sistema de saúde no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012. 1100 p.  

 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
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BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto 

Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_atencao_basica_saude_mulheres.pdf  

 

DUNCAN, BB et al. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primário baseadas em evidências. 4.ed.Porto 

Alegre: Artmed, 2013. 

 

REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. Disponível em: 

https://www.rbmfc.org.br/rbmfc  

 

WONCA GLOBAL FAMILY DOCTOR . Practical Evidence About Real Life Situations. Disponível em: 

http://www.globalfamilydoctor.com/Resources/PEARLS.aspx  

 

XII. Assinaturas 

 

 

 

Assinatura da professora 

15/06/2021 

 

 

_______________________ 

Assinatura da Coordenadora 

15/06/2021 

 

______________________ 

Validação do NAPED 

15/06/2021 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_atencao_basica_saude_mulheres.pdf
https://www.rbmfc.org.br/rbmfc
http://www.globalfamilydoctor.com/Resources/PEARLS.aspx

