
 
  

PLANO DE ENSINO 

Componente 
curricular: 

Habilidades e Atitudes Médicas IV (HAM IV) 

Código: Período: 4º 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. 

Conhecimentos, 
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 IV 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 Digestório, Urinário e Reprodutor, além de 
abordagens nos sistemas respiratório e cardiovascular. 
 

Objetivos HAM 
IV 
 

 Desenvolver conhecimento e habilidades para identificar as 
manifestações patológicas, baseado nas melhores evidências, 
nas diferentes fases da vida, relacionadas ao aparelho digestivo, 
genital e urinário. 

 Desenvolver conhecimento e habilidades para abordagem de 
aspectos éticos legais relacionados ao atendimento de crianças e 
adolescentes, a maus tratos e comunicação de más-notícias. 

 Desenvolver conhecimento e habilidades para preenchimento 
de documentos médicos, incluindo Declaração de Nascido Vivo, 
nota de APGAR, Carteira de Vacinação da criança e da gestante. 

Estratégias de 
ensino/aprendi
zagem HAM IV 

 Palestras 

 Demonstração 

 Role Play/Dramatização 

 Grupos Balint  

 Laboratório de Habilidades: treinamento e retreinamento nos 
modelos, simuladores, atores e interpares 

 Ambulatórios da Rede de Atenção – SUS  

 Enfermarias dos Hospitais conveniados. 

 

Conteúdo 
Programático 
HAM IV 

Estudo e abordagem da avaliação geriátrica e particularidades do idoso. 
Aspectos éticos do atendimento ao adolescente. Peculiaridades na 
abordagem da criança nas diferentes faixas etárias. Manifestações 
clínicas do refluxo gastroesofágico nas diferentes fases da vida. 
Preenchimento da declaração de nascido vivo. Entendimento da 
classificação de APGAR. Manifestações clínicas das dispepsias. Corpo 
estranho em esôfago de crianças. Aspectos clínicos e manejo na ingestão 
de corpo estranho na criança. Manifestações clínicas de parasitoses 
intestinais e interpretação dos achados no exame parasitológico de fezes 
e no hemograma. Manifestações clínicas da constipação intestinal na 



 
infância. Critérios de ROMA III. Manifestações clínicas da diarreia aguda. 
Avaliação do estado de nutrição, prevenção de desidratação e 
reidratação oral. Manifestações clínicas das hemorragias digestivas. 
Manifestações clínicas das hepatites. Propedêutica nas síndromes 
ictéricas na infância: icterícia fisiológica, colestase neonatal e hepatites 
virais - estado vacinal e sorologia para hepatites. Semiologia da dor 
abdominal. O exame abdominal na infância – toque retal. Correlação 
clínico-funcional do Estudo Urodinâmico e os achados nas principais 
patologias miccionais. Manifestações clínicas e peculiaridades nas 
Infecções do Trato Urinário em bebês e crianças. Estudo e abordagem do 
paciente com adenocarcinoma de próstata. Manifestações clínico-
laboratoriais das glomerulopatias na infância. Manifestações clínicas da 
urolitíase e diagnóstico diferencial da dor lombar. Aspectos principais da 
propedêutica. Interpretação clínica de alterações comumente 
encontradas no exame clínico da genitália da criança e do adolescente. 
Entendendo as peculiaridades do consentimento e no exame genital da 
adolescente. Exame clínico dos marcos da puberdade O diagnóstico da 
gravidez e a primeira consulta pré-natal. Apresentando a Caderneta da 
Gestante. Abordagem clínica da gestante do segundo e terceiro 
trimestre. Gestação na adolescência – riscos e reflexões sobre quebra de 
sigilo. Manifestações clínicas do corrimento vaginal e dos nódulos 
mamários. Técnicas de amamentação e posicionamento da criança para 
a pega correta. Abordagem sindrômica da úlcera genital. Manifestações 
clínicas de abuso sexual na infância. Abordagem adequada das questões 
relacionadas aos maus tratos na infância, incluindo abordagem dos 
aspectos éticos e legais. 

 

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 
complementar 

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%
A7as_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>. 
 
FMUSP, S. F.-H. F. DE M. DA U. DE S. P. (FMUSP) E H. DAS C. DA et al. Pronto 
Socorro [3.ed.]. [s.l.] Manole, 2018. 
 
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 IV (SOI IV) 

Código: Período: 4º 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 IV 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 digestório, renal e reprodutor. 

Objetivo geral SOI IV Compreender o processo saúde-doença, no âmbito da abordagem de 
situações problemas e casos clínicos, com ênfase na morfofisiologia e 
na fisiopatologia dos sistemas digestorio, renal e reprodutor. 

Objetivos 
específicos SOI IV 

 Compreender os mecanismos de agressão e defesa 

envolvidos nas doenças do ser humano em todas as fases do 



 
ciclo biológico, tendo como critérios a prevalência, a 

letalidade, o potencial de prevenção e o potencial mórbido, 

bem como a eficácia da ação médica relacionados aos 

sistemas digestório, renal e reprodutor; 

 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 fatores ambientais e os mecanismos do processo 

de 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/aprendizage
m SOI IV 

 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 IV 

Interrelações entre os mecanismos imunológicos, fisiopatológicos e 

diagnósticos das doenças e agravos que acometem de forma mais 

prevalente os sistemas digestório, renal e urogenital. 

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 

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). 

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

Bibliografia básica BRASILEIRO FILHO, G. (Ed.) Bogliolo patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014.  

KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; FAUSTO, N. Robbins &Cotran patologia: 
bases patológicas das doenças. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  

BRUNTON, L. L. (Ed.). Goodman & Gilman as bases farmacológicas 
da terapêutica. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.  

DANI, Renato; PASSOS, Maria do Carmo F. Gastroenterologia 
Essencial, 4ª edição. Grupo GEN, 2011. 978-85-277-1970-4. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-
1970-4/. Acesso em: 15 mai. 2022. 
 
NORRIS, Tommie L. Porth - Fisiopatologia. Grupo GEN, 2021. 
9788527737876. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885277378
76/. Acesso em: 15 mai. 2022. 
 
KATZUNG, Bertram G. Farmacologia básica e clínica. 12. ed. Porto 
Alegre: McGraw Hill, 2014. 

FERREIRA, Antonio Walter; MORAES, Sandra do Lago. Diagnóstico 
laboratorial das principais doenças infecciosas e autoimunes. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

ERICHSEN, E. S. et al. Medicina laboratorial para o clínico. Belo 
Horizonte: Coopmed, 2009. 

KOCH, H. A. et al. Radiologia e diagnóstico por imagem na 
formação do médico Geral. 2 ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2012.  

PRANDO, A.; MOREIRA, F. Fundamentos de radiologia e diagnóstico 
por imagem. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. 13. ed. 
Porto Alegre: AMGH, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788580555578. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978858055557
8>. Acesso em: 19 set. 2017. 

BROOKS, Geo. F. et al. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e 
Adelberg. 26. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 1 recurso online. 
(Lange). ISBN 9788580553352. Disponível em: 



 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978858055335
2>. Acesso em: 19 set. 2017. 

MURPHY, Kenneth. Imunobiologia de Janeway. 8. ed. Porto Alegre: 
ArtMed, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788582710401. Disponível 
em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978858271040
1>. Acesso em: 19 set. 2017. 

FERREIRA, Marcelo Urbano. Parasitologia contemporânea. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 1 recurso online. ISBN 978-85-
277-2194-3. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-
2194-3>. Acesso em: 19 set. 2017. 

REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2009. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2026-
7. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-
2026-7>. Acesso em: 19 set. 2017. 

 

 

Bibliografia 
complementar 

BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo: patologia geral. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-
2338-1. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2338-
1>. Acesso em: 19 set. 2017. 

SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2034-2. Disponível 
em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-
2034-2>. Acesso em: 19 set. 2017.FUCHS, Flávio Danni; 
WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica e terapêutica. 5. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 1 recurso online. ISBN 
9788527731324. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527731324>
. Acesso em: 19 set. 2017. 

FUNARI, Marcelo Buarque de Gusmão et al. Princípios básicos de 
diagnóstico por imagem. São Paulo: Manole, 2013. 1 recurso online. 
ISBN 9788520439852. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520439852>
. Acesso em: 19 set. 2017. 

SZEJNFELD, Jacob; ABDALA, Nitamar; AJZEN, Sergio 
(Coord.). Diagnóstico por imagem. 2. ed. São Paulo: Manole, 2016. 1 
recurso online. ISBN 9788520447239. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520447239>
. Acesso em: 19 set. 2017. 

MCPHERSON, Richard A.; PINCUS, Matthew R. (Ed.). Diagnósticos 
clínicos e tratamento por métodos laboratoriais de Henry. 21. ed. São 
Paulo: Manole, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788520451854. 



 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520451854>
. Acesso em: 19 set. 2017. 

MORAES, Sandra do Lago; FERREIRA, Antonio Walter. Diagnóstico 
laboratorial das principais doenças infecciosas e autoimunes. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1 recurso online. ISBN 978-
85-277-2308-4. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2308-
4>. Acesso em: 19 set. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLANO DE ENSINO  

Componente 
curricular: 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade IV (IESC IV) 

Código: Período: 4º  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 

contrarreferência, 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;  

• Aplicar planos terapêuticos, considerando a gestão 

do cuidado e os conceitos de clínica ampliada;  

• Construir a interdisciplinaridade. 

Ementa IESC IV Abordagem Familiar. Processo de adoecimento e acolhimento do 

sujeito. Rede cegonha. 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. Programa Nacional de Imunizações. Sexualidade e 

diversidade. Atenção à saúde da mulher. Acompanhamento pré-

natal na APS. Planejamento familiar. Promoção à saúde. Grupos de 

educação em saúde. Matriciamento. 

Objetivo geral IESC IV 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 IV 

• 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 aplicar 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; 

• Discutir o Programa Nacional de Imunizações (PNI); 

• Debater sobre sexualidade e respeito à diversidade; 

• Compreender a atenção à saúde do adolescente na APS; 

• Compreender o acompanhamento a saúde da mulher na 

APS; 

• Conhecer e acompanhar práticas clínicas na saúde da 

mulher: consulta pré-gestacional, pré-natal, puerpério, 

planejamento familiar, climatério;  

• Analisar a rede cegonha. 



 
• Rastreio do câncer de colo uterino e de mama. 

Estratégias de 
ensino/aprendizagem 
IESC IV 

 Palestras 

 Trabalho de campo 

 Role Play/Dramatização 

 Problematizações 

 TBL (Team Based Learning) 

 Gamificação  

 Mapa conceitual 

 Discussão em grupos 

Conteúdo 
programático IESC IV 

Saúde da mulher na APS; Pré-natal na APS; Acompanhamento 
gestante com doença crônica; Puerpério; Políticas públicas 
relacionadas à violência contra a mulher; Imunização e vacinação; 
Política Nacional de Atenção à saúde da Criança; Puericultura; Saúde 
da criança na APS; Saúde do escolar; Saúde do adolescente na APS; 
Sexualidade e diversidade; Rastreamento câncer de mama; 
Rastreamento câncer colo de útero.  

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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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. 
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