
 
PLANO DE ENSINO 

Component
e 
curricular: 

Habilidades e Atitudes Médicas III (HAM III) 

Código: Período: 3º Turma: 

Carga horária total: 120 horas  
Teórica: 40h | Prática: 80h 

Semestre:  

Professor: 

 

Perfil do 
egresso: 

Médico com formação geral, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, 
pautado em princípios éticos, no processo de saúde doença 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. 

Conhecime
ntos, 
habilidades 
e atitudes 
associados 
ao Eixo de 
Habilidades 
e Atitudes 
Médicas 
(1º ao 8º 
períodos) 
 

 Aplicar para a tomada responsabilidades legais 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 compromisso com a 

sua educação permanente. 

 Realizar procedimentos clínicos indispensáveis para todas as 

fases do ciclo de vida. 



 
 Cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem 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. 

Ementa 
HAM III 

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, sobretudo no tangente a comunicação de más 
notícias; aos cuidados para com o preenchimento ético de formulários e 
documentos médicos. Estudo semiológico da anamnese e exame físico 
geral, com ênfase nos sistemas cardiocirculatório, hemolinfopoiético, 
respiratório e tegumentar nas diferentes. Fases da vida. 

 

Objetivos 
HAM III 
 

 Realizar entrevista médica e compreender o processo de 

adoecimento como um todo, inclusive perceber o indivíduo 

inserido em seu ambiente, considerando e valorizando os 

diferentes ciclos de vida. 

 Praticar as habilidades de comunicação previstas para o 
módulo nos diversos cenários de prática. Exercitar a 
capacidade de comunicação, inclusive com o paciente 
pediátrico. 

 Conhecer a terminologia semiológica correta.  

 Compreender a importância dos sinais e sintomas para o 
diagnóstico e estruturação das principais síndromes 
relacionadas aos sistemas circulatório, hemolinfopoiético e 
respiratório, respeitando o ciclo vital. 

 Realizar o exame físico geral e específico baseado em 
evidências, registrando os achados.  

 Manter atitude ética no relacionamento com pacientes, 
equipe de trabalho e colegas. 

 

Estratégias 
de 
ensino/apr
endizagem 
HAM III 

 

 Palestras 

 Demonstração 

 Role Play/Dramatização 

 Grupos Balint  

 Treinamento e retreinamento nos modelos, simuladores, atores e 



 
interpares 

 Gamificação 

 Simulação realística 

 

Conteúdo 
Programáti
co HAM III 

 Relacionar os sinais e sintomas aos respectivos mecanismos 
fisiopatológicos das doenças e agravos mais prevalentes do 
sistema cardiovascular, nas distintas fases da vida. 

 Relacionar os sinais e sintomas aos respectivos mecanismos 
fisiopatológicos das doenças e agravos mais prevalentes do 
sistema respiratório, nas distintas fases da vida. 

 Praticar a anamnese e exame físico geral e relacionados aos sistemas 

cardiovascular, hemolinfopoiético, respiratório e tegumentar, nas 

distintas fases da vida. 

Sistema de 
avaliação 

 Teste de Progresso Institucional: 10 pontos 

 N1 específica: 15 pontos 

 Integradora: 20 pontos 

 Avaliação Diária: 35 pontos 

 OSCE: 20 pontos 

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. 

 

Bibliografia 
básica 

PORTO, C. C. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2019. recurso online. ISBN 978-85-277-3498-1. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734998>. 
Acesso em: 28 out. 2019. 
 
PORTO, C. C.; PORTO, A.L. Exame Clínico. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2017. recurso online. ISBN 978-85-277-3103-4. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527731034> Acesso 
em: 28 out. 2019. 
 
BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates: propedêutica médica. 12. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. recurso online. ISBN 978-85-277-3308-
3. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733090> Acesso 
em: 28 out. 2019. 
 
McGEE, S. Evidence-Based Physical Diagnosis. 5 ed. Elsevier 

 



 
BASTOS, R. R. O Método Clínico. 1 ed. Juiz de Fora: Bartlebee. 

Bibliografia 
complemen
tar 

CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA R ESO LUÇ ÃO C F M N o22 17 D E 27/0 9/2 0 1 8. 
[s.l: s.n.]. Disponível em: 
<https://portal.cfm.org.br/images/PDF/cem2019.pdf>. 
 
DEJTIAR, R. et al. MANUAL DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 2a edição. [s.l: s.n.]. Disponível em: 
<https://www.spsp.org.br/downloads/Manual_Atendimento_Crian%C3%A7a
s_Adolescentes_V%C3%ADtimas_Viol%C3%AAncia_2018.pdf>. 
 
DUNCAN. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em 
Evidências, 4th edição. Disponível em 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711149/>.  
Acesso em: 28 out. 2019. 
 
Estatuto da Criança e do Adolescente. [s.l: s.n.]. Disponível em: 
<https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/crianca-e-
adolescente/publicacoes/eca_digital_Defeso_V2.pdf>. 
 
FABIO ANCONA LOPEZ; DIOCLÉCIO CAMPOS JUNIOR; DE, B. Tratado de 
pediatria. 5ªed Barueri: Manole, 2021. 
 
MINISTÉRIO, D. et al. COMUNICAÇÃO DE NOTÍCIAS DIFÍCEIS: compartilhando 
desafios na atenção à saúde. [s.l: s.n.]. Disponível em: 
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/comunicacao_noticias_dificeis.
pdf>. 
 
MOORE, K. L. Anatomia Orientada para a Clínica. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2019. Recurso online. ISBN 978-85-277-3460-8. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734608>. 
Acesso em: 28 out. 2019. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLANO DE ENSINO 

Componente 
curricular: 

Sistemas Orgânicos Integrados III (SOI III) 

Código: Período: 3º Turma: 

Carga horária total: 320 horas 
Teóricas: 60h | TICs: 20h | Práticas: 120h | APG: 120h 

Semestre:  
 

Professor: 

 

Perfil do egresso: Médico com formação geral, humanista, crítica e reflexiva, capacitado 
a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença 
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. 

Conhecimentos, 
habilidades e 
atitudes Eixo SOI 

 Compreender, de maneira contextualizada e voltada para 

a prática profissional, a estrutura e função dos tecidos, 

órgãos, sistemas e aparelhos.  

 Aplicar os conhecimentos científicos básicos da natureza 

ecobiopsicossocial subjacentes à prática médica e ter 

raciocínio crítico na interpretação dos dados, na 

identificação da natureza dos problemas prevalentes e no 

enfrentamento destes.  

 Utilizar os fundamentos da estrutura e funções do corpo 

humano na avaliação clínica e complementar.  

 Conhecer elementos para estabelecer a conduta 

diagnóstica e terapêutica dos agravos prevalentes no ser 

humano em todas as fases do ciclo de vida, norteados 

pela Medicina Baseada em Evidências.  

 Interpretar e proceder à análise crítica de artigos 

científicos em língua inglesa.  

 Aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação permanente.  

 Desenvolver habilidades para a atuação em equipe.  

 Aplicar, para a tomada de decisão, os princípios morais, 

éticos e bioéticos com responsabilidades legais inerentes 

à profissão e ao estudante de Medicina. 

Ementa SOI III 
Abordagem integrada dos principais mecanismos de agressão 

e defesa, bases fisiopatológicas, fundamentos da terapêutica, 

propedêutica radiológica e laboratorial aplicada aos 

problemas prevalentes do desenvolvimento humano e do 

meio ambiente relacionados aos sistemas cardiocirculatório, 

respiratório, hemolinfopoiético e tegumentar. 

Objetivo geral SOI 
III 

Compreender o processo saúde-doença, no âmbito da 

abordagem de situações-problemas e casos clínicos, 



 
com ênfase na morfofisiologia e na fisiopatologia dos 

sistemas cardiocirculatório, respiratório, 

hemolinfopoiético e tegumentar. 

Objetivos 
específicos SOI III 

 Compreender os mecanismos de agressão e defesa envolvidos 

nas doenças do ser humano em todas as fases do ciclo 

biológico, tendo como critérios a incidência, prevalência, a 

letalidade, o potencial de prevenção e o potencial mórbido, 

bem como a eficácia da ação médica dos sistemas 

cardiocirculatório, respiratório, hemolinfopoiético e 

tegumentar. 

 Conhecer elementos para estabelecer a conduta diagnóstica e 

agravos prevalentes no ser humano norteados pela Medicina 

Baseada em Evidências;  

 Reconhecer estados morfofuncionais alterados, com vistas à 

compreensão dos mecanismos envolvidos em diversas 

afecções; 

 Explicar os determinantes sociais e fatores ambientais e os 

mecanismos do processo saúde-doença no indivíduo e na 

coletividade; 

 Aplicar os conhecimentos dos princípios da ação e uso dos 

medicamentos.  

 Desenvolver a capacidade de buscar e analisar informações 

nas principais bases de dados;  

 Desenvolver a capacidade de atuar em pequenos grupos 

pautados em princípios éticos e humanísticos;  

 Aplicar os princípios éticos e de biossegurança nos cenários de 

prática. 

Estratégias de 
ensino/aprendizag
em SOI III 

 Palestras. 

 Aprendizagem em Pequeno Grupo (APG). 

 Práticas integradas (demonstração, 

treinamento/retreinamento, experimentos, simulação, 

games, entre outros). 

 Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC). 

Conteúdo 
programático SOI 
III 

Interrelações entre os mecanismos imunológicos, fisiopatológicos e 

diagnósticos das doenças e agravos que acometem de forma mais 

prevalente os sistemas cardiocirculatório, respiratório, 

hemolinfopoiético e tegumentar.   

Sistema de 
avaliação 

 Teste de Progresso Institucional: 10 

 N1 específica: 15 

 Integradora: 20 

 Não programada: 10 

 TICs: 5 



 
 Avaliação Diária na APG: 18 

 Avaliações em Multiestações: 15 

 Avaliação Diária nos Laboratórios: 7 

 Avaliação Formativa por meio de feedbacks 

Sistema de 
promoção 

 É aprovado no módulo o estudante com média final igual 
ou superior a 70 (setenta pontos) e frequência mínima de 
75% (setenta e cinco por cento). 

 É reprovado no módulo o estudante com média final 
inferior a 70 (setenta pontos) e/ou frequência inferior a 
75% (setenta e cinco por cento). 

 Deve fazer Exame Especial o estudante com média 
parcial igual ou superior a 40 (quarenta pontos) e inferior 
a 70 (setenta pontos) e frequência mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento). Será aprovado com Exame 
Especial o estudante que obtiver média aritmética (nota 
da média final + nota do exame especial) igual ou 
superior a 60 (sessenta pontos). Em caso de não 
comparecimento ao Exame Especial, a nota respectiva a 
ser atribuída ao mesmo é 0 (zero). 

Bibliografia básica 
AZULAY, Rubem D. Dermatologia, 7ª edição. Grupo GEN, 2017. 

9788527732475. Disponível em: https: 

//integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732475/. 

Acesso em: 07 jun. 2022. 

CHEN, Michael Y M.; POPE, Thomas L.; OTT, David J. LANGE: Radiologia 

Básica. Grupo A, 2012. 9788580551099. Disponível em: https: 

//integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551099/. 

Acesso em: 07 jun. 2022. 

HANSEL, Donna E.; DINTZIS, Renee Z. Fundamentos de Rubin - 

Patologia. Grupo GEN, 2007. 978-85-277-2491-3. Disponível em: https: 

//integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2491-3/. 

Acesso em: 07 jun. 2022. 

HOFFBRAND, A V.; MOSS, P. A H. Fundamentos em hematologia de 

Hoffbrand. 7ª edição. Grupo A, 2018. 9788582714515. Disponível em: 

https: //integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714515/ 

. Acesso em: 07 jun. 2022. 

JAMESON, JL.; FAUCI, António S.; KASPER, Dennis L.; et al. Medicina 

interna de Harrison - 2 volumes. 20ª edição. Grupo A, 2019. 

9788580556346. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580556346/.

 Acesso em: 07 jun. 2022. 

KATZUNG, Bertram G.; TREVOR, Anthony J. Farmacologia básica e 

clínica. Grupo A, 2017. 9788580555974. Disponível em: https: 

//integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555974/. 

Acesso em: 07 jun. 2022. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732475/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732475/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714515/


 
LEVINSON, Warren. Microbiologia Médica e Imunologia. Grupo A, 

2016. 9788580555578. Disponível em: https: 

//integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555578/. Acess

o em: 07 jun. 2022. 

MCPHERSON, Richard A.; PINCUS, Matthew R. Diagnósticos Clínicos e 

Tratamento por Métodos Laboratoriais de Henry. Editora Manole, 

2012. 9788520451854. Disponível em: https: 

//integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451854/. Acess

o em: 07 jun. 2022. 

MURPHY, Kenneth. Imunobiologia de Janeway. Grupo A, 2014. 

9788582710401. Disponível em: https: 

//integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710401/. Acess

o em: 07 jun. 2022. 

REI, Luís. Bases da Parasitologia Médica, 3ª edição. Grupo GEN, 2009. 

978-85-277-2026-7. Disponível em: https: 

//integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2026-

7/. Acesso em: 07 jun. 2022. 

RIEDEL, Stefan; MORSE, Stephen A.; MIETZNER, Timothy A.; et 

al. Microbiologia Médica de Jawetz, Melnick & Adelberg. Grupo A, 

2022. 9786558040170. Disponível em: https: 

//integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786558040170/. Acess

o em: 07 jun. 2022. 

Bibliografia 
complementar 

ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Básica 

- Funções e Distúrbios do Sistema Imunológico. Grupo GEN, 2021. E-

book. ISBN 9788595158672. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595158672/. 

Acesso em: 10 out. 2022.   

BARROSO WKS, Rodrigues CIS, Bortolotto LA, Mota-Gomes MA, 

Brandão AA, Feitosa ADM, et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 

Arterial – 2020. Arq Bras Cardiol. 2021; 116(3):516-658. 

BROADDUS, V.Courtney. Murray & Nadel Tratado de Medicina 

Respiratória. Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788595156869. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595156869/. 

Acesso em: 10 out. 2022. 

BRUTON, L.; HILAL-DANDAN, R. As bases farmacológicas da terapia de 

Goodman e Gilman. Grupo A, 2018. 9788580556155. Disponível em: 

https: 

//integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580556155/. Acess

o em: 07 jun. 2022. 

DELVES, Peter J. ROITT - Fundamentos de Imunologia, 13ª 

edição.  Grupo GEN, 2018. 9788527733885. Disponível em: https: // 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733885/


 
integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733885/. Acesso 

em: 07 jun. 2022. 

FEREIRA, Marcelo U. Parasitologia Contemporânea. Grupo GEN, 2020. 

9788527737166. Disponível em: https: 

//integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527737166/. Acess

o em: 07 jun. 2022. 

FILHO, Geraldo B. Bogliolo – Patologia. Grupo GEN, 2021. 

9788527738378. Disponível em: https: 

//integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527738378/. Acess

o em: 07 jun. 2022. 

FUNARI, Marcelo Buarque de G.; NOGUEIRA, Solange A.; SILVA, Elaine 

Ferreira; GUERRA, Elai. Princípios Básicos de Diagnóstico por Imagem. 

Editora Manole, 2013. 9788520439852. Disponível em: https: 

//integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520439852/. Acess

o em: 07 jun. 2022. 

GOLDMAN, Lee. Goldman-Cecil Medicina. Grupo GEN, 2018. E-book. 

ISBN 9788595150706. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595150706/. 

Acesso em: 10 out. 2022. 

HALL, John E.; HALL, Michael E. Guyton & Hall - Tratado de Fisiologia 

Médica. Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9788595158696. Disponível 

em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595158696/. 

Acesso em: 10 out. 2022. 

JATENE, Ieda B.; FERREIRA, João Fernando M.; DRAGER, Luciano F.; et 

al. Tratado de cardiologia SOCESP. Editora Manole, 2022. E-book. ISBN 

9786555765182. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555765182/. 

Acesso em: 10 out. 2022. 

KUMAR, Vinay. Robbins Patologia Básica. Grupo GEN, 2018. E-book. 
ISBN 9788595151895. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595151895/. 
Acesso em: 10 out. 2022. 
 

LORENZI, Therezinha F. Manual de Hematologia - Propedêutica e 

Clínica, 4ª edição. Grupo GEN, 2006. 978-85-277-1998-8. Disponível 

em: https: //integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-

1998-8/. Acesso em: 07 jun. 2022. 

MAFFEI, Francisco Humberto de A.; YOSHIDA, Winston B.; ROLLO, 

Hamilton A.; et al. Doenças Vasculares Periféricas - 2 Vols. Grupo GEN, 

2015. E-book. ISBN 978-85-277-2822-5. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733885/


 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2822-

5/. Acesso em: 10 out. 2022. 

MARCHIORI, Edson. Introdução à Radiologia. Grupo GEN, 2015. 978-

85-277-2702-0. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2702-

0/. Acesso em: 07 jun. 2022. 

MORAES, Sandra do L.; FERREIRA, Antonio W. Diagnóstico 

Laboratorial das Principais Doenças Infecciosas e Autoimunes, 3ª 

edição. Grupo GEN, 2013. 978-85-277-2308-4. Disponível em: https: 

//integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2308-4/. 

Acesso em: 07 jun. 2022. 

NORRIS, Tommie L. Porth - Fisiopatologia. 10ª edição. Grupo GEN, 

2021. 9788527737876. Disponível em: https: 

//integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527737876/. Acess

o em: 07 jun. 2022. 

RIVITTI, Evandro A. Manual de Dermatologia Clínica de Sampaio e 

Rivitti. Grupo A, 2014. 9788536702360. Disponível em: https: 

//integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702360/. Acess

o em: 07 jun. 2022. 

SALOMÃO, Reinaldo. Infectologia - Bases Clínicas e Tratamento. 

Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788527732628. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732628/. 

Acesso em: 11 out. 2022. 

THALER, Malcolm S. ECG essencial: eletrocardiograma na prática 

diária. Grupo A, 2013. E-book. ISBN 9788565852760. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565852760/. 

Acesso em: 10 out. 2022. 

WOLFF, Klaus. Dermatologia de Fitzpatrick: Atlas e Texto. 8ª edição. 
Grupo A, 2019. 9788580556247. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580556247/.
 Acesso em: 07 jun. 2022. 
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PLANO DE ENSINO 

Componente 
curricular: 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade III (IESC III) 

Código: Período: 3º  Turma: 

Carga horária total: 60 horas 
Teórica: 20h | Prática: 40h 

Semestre:  

Professor: 

 

Perfil do egresso: Médico com formação geral, humanista, crítica e reflexiva, 
capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de 
saúde doença 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 

Conhecimentos, 

habilidades e 

atitudes associados 

ao eixo IESC 

 

• 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, de 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 em um 

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;  

• Atuar na saúde do indivíduo nos diversos ciclos de vida, 

considerando seu contexto familiar e comunitário;  

• Conhecer a prevenção primária e secundária para 

doenças cardiovasculares;  

• Aplicar planos terapêuticos, considerando a gestão do 

cuidado e os conceitos de clínica ampliada;  

• Construir a interdisciplinaridade. 

Ementa IESC III Abordagem Familiar. Abordagem domiciliar. Medicina baseada em 
evidências. Processo de adoecimento e acolhimento do sujeito. 
Método clínico centrado na Pessoa. Plano Terapêutico Singular. Ciclos 
de vida das famílias. Prevenção primária e promoção da saúde com 
ênfase nas doenças cardiovasculares e respiratórias (no adulto e no 
idoso). Grupos de educação em saúde. Núcleo Ampliado de Saúde da 
Família. Direitos humanos, voltados para as populações ribeirinhas, 
quilombolas, indígenas e de situação de rua. Interdisciplinaridade. 

Objetivo geral IESC 
III 

Desenvolver os conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados ao 
cuidado e enfrentamento das necessidades de saúde do indivíduo, da 
família e da sociedade, por meio das ações de promoção da saúde; 
prevenção e tratamento das doenças e agravos; e reabilitação. Desta 
forma, este eixo visa contribuir para o acesso universal e equitativo, 
individual e coletivo, aos serviços de saúde. 

Objetivos 
específicos IESC III 

• Conhecer as e aplicar ferramentas de abordagem domiciliar e 

familiar;   

• Conhecer e elaborar o prontuário da família;  

• Conhecer as características peculiares da atuação do 

médico generalista na atenção primária à saúde;  

• Conhecer e interpretar os pontos fundamentais dos 

processos psicossociais da família;  

• Conhecer e interpretar os ciclos de vida humano e da 

família;  

• Utilizar as ferramentas de consulta e de registro mais 

conhecidas na área de atenção primária à saúde;   

• Conhecer a abordagem das doenças crônicas não 

transmissíveis na APS;  

• Orientar as famílias em relação à prevenção de doenças 

e promoção da saúde, com ênfase para as doenças 

crônicas não transmissíveis;  

• Atuar em equipe e em redes de atenção à saúde;  

• Discutir os aspectos relativos aos direitos humanos, 

voltados para as populações em situação de rua e de 

favela;  

• Conhecer o acolhimento como dispositivo para garantia 

do acesso qualificado na atenção primária à saúde. 



 
Estratégias de 
ensino/aprendizag
em IESC III 

 Palestras 

 Trabalho de campo 

 Role Play/Dramatização 

 Problematizações 

 TBL (Team Based Learning) 

 Gamificação  

 Mapa conceitual 

 Discussão em grupos 

Conteúdo 
programático IESC 
III 

Conceito de família, tipologia de família, ciclo de vida humano e da 
família, estrutura familiar, dinâmica familiar e suas inter-relações; 
Ferramentas de abordagem familiar; Prontuário da família; Método 
clínico centrado na pessoa; Educação continuada e permanente em 
saúde; Estratégias comportamentais, de motivação e de autocuidado 
para mudança de hábitos de vida; Acesso e acolhimento na APS; 
Política de humanização; Projeto Terapêutico Singular; Políticas de 
abordagem às doenças crônicas não transmissíveis; Prevenção de 
doenças cardiovasculares e abordagem ao paciente hipertenso na APS; 
Abordagem ao paciente diabético na APS; Atributos da atenção 
domiciliar; Abordagem à população de favelas na APS; Abordagem à 
população em situação de rua na APS. 

Sistema de 
avaliação 

 15 pontos em prova de conhecimentos (N1 específica)  

 20 pontos em prova de conhecimentos (Integradora)  

 10 pontos em Teste de Progresso Institucional (TPI) 

 15 pontos em Avaliação diária pelo instrutor  

 15 pontos em Logbook/diário de campo (15 pontos)  

 25 pontos em Encontro interdisciplinar (15 em 
acompanhamento e elaboração / 10 em apresentação/retorno 
à comunidade) 

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-Comunidade NÃO é previsto o 
regime de Exame Especial/Final. 
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