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PLANO DE ENSINO –-

2021.2- 
I. Identificação da Disciplina/Módulo 

 

Código 

 

                               Nome 

No de Horas-Aula Carga 

Horária 
- Total 

Teóricas Prática

s 

 Integração, Ensino, Serviço e Comunidade V 20 hs 60 hs 80 hs 

Aula        Dia da semana              Horários: 

 

Teórica     terça – feira:           7:30 – 08:20 

Prática     terça e Quarta – feira: 09:00 às 11:30 

Quantidade Grupos de Turmas 

Práticas = 6 

   4  6  8  16 

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):Profa Ana Cristina d'Oliveira Rocha  

Profª Jaqueline Brandão Guerreiro  Marotti 

Profª Maria Vilela Pinto Nakasu 

IV. Ementa 

Atenção à Saúde Mental. Atenção à Saúde do Idoso. Atenção à Saúde de Pessoas com limitações. Físicas. 

Sistemas de Classificação. Práticas Integrativas e Complementares. Direitos humanos com foco na 

Valorização na vida, Interdisciplinariedade. Medicina baseada em evidencias. Educação em saúde. 

Interprofissionalidade. 

V. Competências, Habilidades e Atitudes 
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• 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; 
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• Aplicar para a tomada de decisão os princípios morais, éticos e bioéticos com responsabilidades legais 

inerentes à profissão e ao estudante de Medicina; 

• 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: 

• Conhecer habilidades de comunicação na abordagem dos problemas de saúde mental; 

• Conhecer propostas terapêuticas para sintomas depressivos/ansiedade; 

• Caracterizar comportamentos de risco na saúde mental; 

• Compreender a prescrição de psicofármacos na atenção primária a saúde (APS); 

• Identificar a polifarmácia e formas de prescrição medicamentosa na APS; 

• Conhecer possibilidades terapêuticas no cuidado com a saúde mental de grupos vulneráveis: o uso das 

práticas integrativas e complementares; 

• Analisar a Saúde e espiritualidade como ferramenta de apoio para os transtornos mentais; 

• Compreender os Cuidados paliativos na APS (conceitos, práticas da equipe multiprofissional e abordagem 

familiar); 

• Conhecer e aplicar a Avaliação multidimensional do idoso e conhecer a escala do Índice de Vulnerabilidade 

Clínico-Funcional (IVCF-20); 

• Identificar os Cuidados com o cuidador (pacientes acamados, idosos e com transtornos mentais); 

• Conhecer a abordagem aos abusos e maus-tratos em idosos dependentes; 

• Compreender a abordagem de dor crônica na APS; 

• Reconhecer cuidados preventivos do paciente com neuropatia (Diabetes, Alcoólica e/ou Hanseníase); 

• Analisar a Prevenção de quedas em idosos (enfoque na perda do trofismo muscular, comprometimento da 

marcha e segurança do paciente); 

• Aprofundar a avaliação nutricional do idoso; 

• Entender a abordagem da somatização e dos sintomas sem explicação médica; 

  

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

semanas Data Objetivos de aprendizagem Tema Teoria (T) ou 
Prática (P) 

1  

 
Conhecer habilidades de comunicação na 

abordagem dos problemas de saúde mental. 

 

Saúde Mental e 

Habilidades de 

Comunicação 

 
Teoria 

 Conhecer e aplicar a abordagem inicial de 

escuta na APS ao usuário em sofrimento 

psíquico utilizando, anamnese e exame do 

estado mental, 

 

Prática 

 
2 

 

 

 

 

 

Conhecer propostas terapêuticas para 

sintomas depressivos/ansiedade e as 

recomendações baseadas em melhores 

evidências (Revisão sistemática e ensaios 

clínicos). 

Sintomas Depressivos 

e de Ansiedade 
 

Teórica 
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 Identificar as propostas terapêuticas 

adequadas ao paciente (famílias) com 

sintomas depressivos/ansiedade e realizar 

a tomada de decisão compartilhada-

pratico. 

 

Prática 

 

3 

 

 

 

 

Caracterizar Comportamento de Risco 

Saúde Mental 

 

Comportamento de 

risco 

 

 

Teórica 

 
 

Realizar um levantamento dos 

psicofármacos mais prescritos na APS e 

correlacionar com os diagnósticos mais 

prevalentes. Prático 

Prática 

 

4 

 

 

 

Compreender a prescrição de psicofármacos 

na atenção primária a saúde (APS) 

Psicofármacos/APS  

Teórico 

 

 

 

 Reavaliar indicações medicamentosas em 

pacientes com 5 ou mais medicações de 

acordo com as perguntas norteadoras 

 

Psicofármacos 

 

Prático 

 

5 

 

 
Identificar a polifarmácia e formas de 

desprescrição medicamentosa na APS Desprescrição 

fármacos/APS 

 

Teórico 

 

 
Analisar os resultados do levantamento dos 

psicofármacos mais prescritos na APS e 

discutir com a equipe de saúde, usando a 

Medicina baseada em evidências. 

 

Prático 

 

6  Dia não letivo   

  Dia não letivo 

 

  

 
6 

 

 

 

Conhecer possibilidades terapêuticas no 

cuidado com a saúde mental de grupos 

vulneráveis: o uso das práticas integrativas 

e complementares. 

Saúde mental de grupos 

vulneráveis 

 

Teórico 

 
7 

Planejar uma ação coletiva com práticas 

integrativas e complementares no cuidado 

com a saúde mental 

 

Prático 

7  Dia não letivo feriado   

 
8 

 

 

 

Analisar a Saúde e espiritualidade como 

ferramenta de apoio para os transtornos 

mentais. 

 

 

Saúde e espiritualidade 

 

Teórico 

 

 
Executar uma ação coletiva com práticas 

integrativas e complementares (PICs) no 

cuidado com a Saúde Mental 

 

Prático 

9 28/09 N1  Teórico 



Faculdade de Medicina de Itajubá 
Curso de Medicina – Plano de Ensino 

5 

 

 

 29/09 Feedback da nota prática N1  
Prático 

10  Compreender os Cuidados paliativos na 

APS (conceitos, práticas da equipe 

multiprofissional e abordagem familiar). 

 

Cuidados paliativos na 

APS 

 

 

 

Teórico 

 
 

 

Identificar pacientes na assistência domiciliar 

e em cuidados paliativos com a equipe (visita 

domiciliar), realizar a escuta e orientar 

adequadamente o cuidador e familiares. 

 

Prático 

11  Dia não letivo feriado   

 
12 

 

 
Conhecer e Avaliação multidimensional do 

idoso e conhecer a escala do Índice de 

Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-

20) 

 

Avaliação 

multidimensional 

/Saúde do idoso 

 

 

Teórico 

 
 

Realizar a avaliação multidimensional no 

idoso (visita domiciliar/consulta) 

 

Prático 

 
13 

 

 
Conhecer as Síndromes demências e 

comprometimento cognitivo leve 

(apresentação de instrumento Mini-exame 

do estado mental – “MEEM”) 

Síndromes e 

Demênciais 

 

 

 

Teórico 

 

 
Aplicar o instrumento Mini Exame do 

Estado Mental - “MINIMENTAL” 

 

Prática 

 

14  Dia não letivo   

 
14 

 

 

 

. Conhecer a abordagem aos abusos e maus-

tratos em idosos dependentes 

Abusos e Maus-

tratos/Saúde do idoso 
 

Teórico 

 

 

Discutir, em conjunto com o(a) preceptor(a), 

e aplicar as orientações sobre os cuidados 

com o(a) cuidador(a) de acordo com a 

Avaliação da Escala de Zarit 

 

 

Prático 

15  Identificar os Cuidados com o cuidador 

(pacientes acamados, idosos e com 

transtornos mentais). 

Cuidados com o 

cuidador 

 

Teórico 

 Realizar entrevista com o(a) cuidador (a) 

utilizando a Escala de Zarit Reduzida 

 
Prático 

16  Dia não letivo   
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16 

 Compreender a abordagem de dor crônica 

na APS. 

Dor crônica na APS  

Teóric

o 

 Aplicar orientações terapêuticas não 
medicamentosas para tratamento da dor 
crônica em grupos de idosos (consolidados 
ou não) com a equipe da Estratégia de 
Saúde da Família. 

 
Prátic

o 

17  Reconhecer cuidados preventivos do 
paciente com neuropatia (DM, alcoólica e 
hanseníase). 

Neuropatia periférica 
 

Teóric
o 

 
 

Realizar avaliação sensório-motora do pé.  

Prátic

o 

18  

 
Analisar a Prevenção de quedas em idosos 

(enfoque na perda do trofismo muscular, 

comprometimento da marcha e segurança 

do paciente) 

Quedas em idosos Teóric

o 

 

 

 

Identificar situações de risco e propor 

mudanças em ambientes com riscos de 

quedas durante uma visita domiciliar. 

 

Prátic

o 

    19  

02/12/21 
 Integradora           manhã              teórico 

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

da avaliação: 

 

IESC 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Atitudes 

Teste de proficiência 10  

N1 específica 20   

Integradora 20   

Avaliação Diária 10     

Encontro Interdisciplinar 25    
15 - Acompanhamento e elaboração 

10 – Apresentação 

Logbook/Diário de Campo 15   

Total   100   

Data das avaliações: 

 N1 presencial  

 28/09/21 7:30 

 Integradora presencial 

02/12/21 manhã      

 Teste progresso presencial:    

 27/10/21 às 14h 

Trabalho Interdisciplinar:   sábados letivos: 27/11 e 04/12/21 

09:00 – 11:30 

    

N1 específica 20 23/03/21  

Integradora 20 10/06/21  

Avaliação Diária 20   

 
Encontro Interdisciplinar 

 
40 

20 - Acompanhamento 

elaboração 
20 - Apresentação 

e  

    

 100  
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- Prova Substitutiva presencia (artigo 115 do Regimento Interno): 06/12/2021 a 08/12/2021 

Avaliação Diária: 

Serão avaliadas as atividades realizadas na prática ou considerando qualquer atividade teórico prática: 

participação, envolvimento com os colegas, iniciativa, realização de atividades quando solicitadas. 
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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 

DUNCAN, B. B. et al. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primário baseadas em evidências. 

4.ed.Porto Alegre: Artmed, 2013. 

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

2 ed. Artmed. 2018. 

SABRA, Aderbal; LUNA, Rafael Leite. Medicina de família: saúde do adulto e do idoso. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012. 

FAUCI, Anthony S.; BRAUNWALD, Eugene; KASPER, Dennis L. et al. Manual de medicina de Harrison. 

Porto Alegre: Artmed, 2017. 

XI. Bibliografia Complementar 

SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema Único de Saúde - Componentes, Diretrizes e Políticas Públicas. 

Érica, 06/2014. [Minha Biblioteca]. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536513232/pageid/3 

ROLLNICK, Stephen; MILLER, William R.; BUTLER, Christopher C. Entrevista motivacional no cuidado 

da saúde. Porto Alegre: ArtMed, 2009. 1 recurso online. ISBN 9788536318660. Disponível em: 

http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536318660>. Acesso em: 19 set. 2017. 

TOY, Eugene C.; BRISCOE, Donald; BRITTON, Bruce. Casos clínicos em medicina de família e 

comunidade. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788580552706. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552706>. Acesso: 19 set. 2017.   

GARCIA, Maria Lúcia Bueno. Manual de saúde da família. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 1 

recurso online. ISBN 978-85-277-2778-5. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2778-5>. Acesso em: 19 set. 2017.    

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

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

BRASIL, Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Portaria 2.436 de 21 de setembro de 

2017. Brasil, 2017. 
 

XII. Assinaturas 

http://www.globalfamilydoctor.com/Resources/PEARLS.aspx
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Assinatura da professora 

29/07/2021 

 

 

_______________________ 

Assinatura da Coordenadora 

29/07/2021 

 

______________________ 

Validação do NAPED 

29/07/2021 

 

 


