
 

 

PLANO DE ENSINO  

Componente 
curricular:  

Clínica Cirúrgica III (CC III)   

Código:  Período: 7º   Turma:  

Carga horária total: 100 horas  
Teórica: 60h | 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  

Ementa CC III Estudo teórico e prático das principais afecções cirúrgicas abdominais 

e suas condutas terapêuticas, desenvolvendo habilidades técnicas em 

procedimento operatório nível II com foco no atendimento clínico do 

paciente cirúrgico. 

Conhecimentos, 
habilidades e atitudes 
CC III 
  

● Identificar e diagnosticar as patologias cirúrgicas mais 

prevalentes, suas histórias naturais, conhecimento das 

diferentes opções de tratamento e reconhecimento das 

indicações cirúrgicas.  

● Aplicar os fundamentos básicos de técnica operatória e de 

biossegurança.  

● Aplicar as noções gerais de técnicas de anestesia regional e 

geral. 

● Desenvolver as habilidades procedimentais cirúrgicas. 

● Conhecer e realizar os cuidados pré/per/pós-operatórios 

● Ter conhecimentos sobre gestão clínica em cirurgia. 

 

Objetivos CC III  ● Aplicar os fundamentos básicos ensinados em cirurgias I, II. 

● Atuar na promoção de saúde, prevenção, tratamento e 

reabilitação nas doenças abordadas em cirurgias abdominais. 

● Realizar com proficiência a anamnese e a consequente 

história clínica, bem como o exame físico do paciente 

atendidos. 

● Compreender as principais afecções cirúrgicas abdominais e 

suas conduções terapêuticas e aplicar os conceitos na prática 

cirúrgica. 



 

 

● Diagnosticar corretamente as principais doenças abordadas 

na cirurgia 3. 

 

● Construir o plano terapêutico para o paciente no 

perioperatório de cirurgia abdominal 

● Realizar a avaliação e controle perioperatório do paciente 

para sua formação médica geral. 

● Otimizar o uso de recursos propedêuticos visando a relação 

custo/benefício nas decisões médicas, valorizando o método 

clínico-cirúrgico em todos os seus aspectos.   

● Aplicar os princípios éticos e bioéticos em atendimentos 

ambulatoriais e pacientes internados. 

● Aplicar os conhecimentos de metodologia científica, 

possibilitando-lhe a leitura crítica de artigos científicos e a 

participação na produção de conhecimentos.  

● Realizar atividades de autoeducação nas áreas abordadas.  

Estratégias de 
ensino/aprendizagem 
CC III 

● Palestras. 

● Demonstração. 

● Treinamento e retreinamento nos modelos e simuladores. 

● Simulação Realística. 

● Prática nos serviços de saúde 

Conteúdo programátic
o   
CC III  

● Ações de promoção de saúde, prevenção, tratamento e 

reabilitação nas doenças e agravos mais prevalentes em 

cirurgias abdominais. 

● Plano terapêutico para o paciente no perioperatório de 

cirurgia abdominal 

● Princípios éticos e bioéticos em atendimentos ambulatoriais e 

pacientes internados. 

● Leitura crítica de artigos científicos e produção de 

conhecimentos.  

● Realizar atividades de autoeducação nas especialidades 

abordadas. 

Sistema de avaliação  ● Teste de proficiência: 10 

● N1 específica: 15 

● Integradora: 25  

● OSCE: 20 

● Avaliação prática diária: 20 (10 - avaliação ambulatórios - 

rubricas; 10 - apresentação de um caso ou revisão da 

literatura)  

● RCC: 10 

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 Clínica Cirúrgica NÃO é previsto o regime de Exame 
Especial/Final.  

Bibliografia básica  DOHERTY, Gerard M. CURRENT Cirurgia. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 
2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580556018/
>. Acesso em: 30 jun. 2022.  

MARQUES, R. G. Técnica operatória e cirurgia experimental. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

ROHDE, Luiz; OSVALDT, Alessandro B. Rotinas em cirurgia digestiva. 
(Série Rotinas). 3. ed. – Porto Alegre : Artmed, 2018. 9788582714713. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714713/
>. Acesso em: 03 jul. 2022. 

MAIA, Daniel Eichemberg Fernandes E.; JR., Marcelo Augusto 
Fontenelle R. Manual de Condutas Básicas em Cirurgia. 1. ed. São 
Paulo: Santos, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-
0248-0/>. Acesso em: 03 jul. 2022. 

Bibliografia 
complementar  

TOWSEND, Courtney M.; et al. Sabiston Tratado de Cirurgia: a base 
biológica da pratica cirurgica moderna. 20. ed. vol.1. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2015. 

FERREIRA, Lydia M. Guia de Cirurgia: Urgências e Emergências. 
Barueri, SP : Manole, 2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452295/
>. Acesso em: 30 jun. 2022. 

ELLISON, E C.; JR., ROBERT M Z. Zollinger. Atlas de Cirurgia. 10. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731591/
>. Acesso em: 03 jul. 2022. 

TOY, Eugene C.; LIU, Terrence H.; CAMPBELL, Andre R. Casos clínicos 
em cirurgia. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552607>. 
Acesso em: 03 jul. 2022. 

MINTER, Rebecca M.; DOHERTY, Gerard M. CURRENT 
Procedimentos: Cirurgia. Porto Alegre: AMGH, 2012. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550658>. 
Acesso em: 30 jun. 2022. 

RIBEIRO JÚNIOR, M. A. F. Fundamentos em cirurgia do trauma. 
Gen/Roca, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527730587/
>. Acesso em: 27 jun. 2022. 

MORETTI, Miguel Antonio; BAPTISTA FILHO, Mario Lúcio Alves 
(Ed.). Manual de cuidados perioperatórios. São Paulo: Manole, 2014. 



 

 

Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520451663>. 
Acesso em: 30 jun. 2022. 

  
 



 
PLANO DE ENSINO  

Componente 
curricular:  

Clínica Integrada II (CI II)   

Código:  Período: 7º    Turma:  

Carga horária total: 400 horas  
Teórica: 60h | Prática: 180h | TICs: 40h | MARC: 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 
associados ao eixo 
Clínica Integrada  
  

● 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 das políticas de saúde, do mercado 
de trabalho e gestão da clínica;  
● 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  
● 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 CI II  
Estudo teórico e prático, baseado nos princípios dos direitos humanos, 

das pessoas com deficiência e risco social. Sobre as doenças mais 

prevalentes na clínica médica geral, enfatizando a anamnese e o exame 

físico nas condutas em atenção primária do diagnóstico, indicações de 

exames complementares, conduta terapêutica e/ou farmacológica, 

destacando a medicina preventiva. Atenção básica em ginecologia e 

obstetrícia, incluindo a relação médico-paciente, semiologia, 

rastreamento de doenças, identificação de fatores de risco materno e 

fetal, diagnóstico e tratamento precoce das complicações da gravidez e 

orientações para prevenção e promoção da saúde. Promoção da saúde 

do recém-nascido, lactente, criança, adolescente e adultos, abrangendo 

o diagnóstico e tratamento das patologias mais frequentes em pediatria 

e clínica médica, priorizando a orientação e a prevenção. Atendimento 

ao paciente com transtorno psiquiátrico e transtornos mentais e 

alimentares na infância. Diagnóstico e orientação do tratamento das 

patologias psiquiátricas mais frequentes, priorizando as orientações 

preventivas.  

Objetivos CI II  ● Explicar os determinantes que interferem no processo saúde-

doença no indivíduo e na coletividade, especificamente 

relacionados à Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde da 

Mulher, Saúde Mental e Urgência/Emergência; 

● Integrar e organizar os dados da história e exame clínico para 

elaborar hipóteses diagnósticas fundamentadas no processo 

saúde-doença, na Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde da 

Mulher, Saúde Mental e Urgência/Emergência; 

● Interpretar recursos complementares para confirmar ou 

afastar as hipóteses elaboradas, de maneira ética e baseada em 

evidências, na relação custo/efetividade, no acesso e no 

financiamento dos recursos, na Saúde da Criança e do 

Adolescente, Saúde da Mulher, Saúde Mental e 

Urgência/Emergência; 

● Elaborar e executar um plano de cuidados terapêutico 

considerando as preferências do paciente, os princípios éticos, 

as evidências da literatura, o contexto de vida do paciente e da 



 
população, na Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde da 

Mulher, Saúde Mental e Urgência/Emergência; 

● 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; 

● Conhecer os princípios de segurança do paciente que 

subsidiam a prática médica; 

● Aplicar os princípios éticos e de Biossegurança nos cenários de 

prática. 

 

Estratégias de 
ensino/CI II  

● Palestras 
● Método de Aprendizado por Raciocínio Clínico (MARC) 
● Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs) 
● Práticas integradas  

Conteúdo Programátic
o CI II  

● Abordagem integral à saúde do adulto nas doenças e agravos 
mais prevalentes relacionados aos sistemas Nefrourinário, 
Hemolinfopoético e Saúde Mental. 

● Abordagem integral à saúde a mulher, no parto e puerpério. 
● Abordagem integral à saúde da criança nas doenças e agravos 

mais prevalentes relacionados aos sistemas Nefrourinário, 
Hemolinfopoético e Saúde Mental. 

Sistema de avaliação  ● Teste de proficiência: 10 
● N1 específica: 15 
● Integradora: 25 
● Não programada: 5 
● TICs: 5 
● OSCE: 20 
● Avaliação Observada no Ambiente de Prática: 10 (rubricas no 

Canvas) 
● MARC: 10 (rubricas no Canvas) 

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 Clínica Integrada não são previstos 

os regimes de Exame Especial e de Dependência. 

 

Bibliografia básica  SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Tratado de pediatria. São Paulo: 

Manole, 2021. Volume 1: Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555767476/

>. Acesso em: 27 jun. 2022. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Tratado de pediatria. São Paulo: 

Manole, 2021. Volume 2: Disponível em: 



 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555767483/

>. Acesso em: 27 jun. 2022. 

BEREK, J. S. (Ed.). Berek & Novak: tratado de ginecologia.  15. ed.  Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2398-

5/>. Acesso em: 27 jun. 2022. 

FAUCI, Anthony S.; BRAUNWALD, Eugene; KASPER, Dennis L. et al. 
Manual de Medicina de Harrison. Porto Alegre: Artmed, 2017. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580556346/
>. Acesso em: 27 jun. 2022. 

FREITAS, Elizabete Viana de; PY, Ligia (Ed.). Tratado de Geriatria e 

Gerontologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729505/

>. Acesso em: 03 jul. 2022. 

DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos 

Mentais. Porto Alegre: Artmed, 2008. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582715062/

>. Acesso em: 27 jun. 2022. 

HOFFMAN, Barbara L.; SCHORGE, John O.; HALVORSON, Lisa M.; et al. 

Ginecologia de Williams. São Paulo: AMGH, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553116/

>. Acesso em: 27 jun. 2022. 

CHENIAUX, Elie. Manual de Psicopatologia. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527737036/

>. Acesso em: 27 jun. 2022. 

MONTENEGRO, Carlos Antonio B.; FILHO, Jorge de R. Obstetrícia 

fundamental. 14. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732802/

>. Acesso em: 03 jul. 2022. 

Bibliografia 
complementar  

SATO, Emilia Inoue. AT/DT - Atualização Terapêutica de Felício Cintra 

do Prado, Jairo de Almeida Ramos, José Ribeiro do Valle. 26. ed. Artes 

Médicas, 2018. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702698>. 

Acesso em: 03 jul. 2022. 

TOY, Eugene C.; PATLAN JR, John T. Casos Clínicos em Medicina 

Interna. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2013. Disponível em: 



 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552799>. 

Acesso em: 03 jul. 2022. 

PORTO, Celmo C.; PORTO, Arnaldo L. Clínica Médica na Prática Diária. 

1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2824-

9/>. Acesso em: 03 jul. 2022. 

RODRIGUES, Luciana Silva. Diagnóstico em Pediatria. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2009. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-1999-5>. 

Acesso em: 03 jul. 2022. 

LAGO, Patricia Miranda D.; FERREIRA, Cristina T.; MELLO, Elza Daniel D. 

et al. Pediatria Baseada em Evidências. São Paulo: Manole, 2016. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520447017>. 

Acesso em: 03 jul. 2022. 

DECHERNEY, Alan H.; NATHAN, Lauren; LAUFER, Neri; et 

al. CURRENT: Ginecologia e Obstetrícia: diagnóstico e tratamento. 11. 

ed. Porto Alegre: ArtMed, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553246>. 

Acesso em: 03 jul. 2022. 

BARACAT, Edmund C.; MELO, Nilson Roberto D.; SALOMÃO, Antonio J.; 

JÚNIOR, José M. S. Ginecologia baseada em casos clínicos. São Paulo: 

Manole, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520437971/

>. Acesso em: 03 jul. 2022. 

STAHL, Stephen M. Psicofarmacologia: bases neurocientíficas e 

aplicações práticas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-

85-277-2629-0>. Acesso em: 03 jul. 2022. 

PARAVENTI, Felipe; CHAVES, Ana Cristina (Coord.). Manual de 

psiquiatria clínica. Rio de Janeiro: Roca, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527729352>. 

Acesso em: 03 jul. 2022. 

VILAR, Lucio (Ed.). Endocrinologia clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527737180/

>. Acesso em: 03 jul. 2022. 

CANNON, Christopher P.; STEINBERG, Benjamin A. Cardiologia baseada 

em evidências. Porto Alegre: Bookman, 2012. Disponível em: 



 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536327396/

>. Acesso em: 03 jul. 2022. 

CASTRO, Iran. Livro-texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 3. ed.  

Barueri: Manole, 2021. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555761009/

>. Acesso em: 03 jul. 2022. 

HAY, William W. et al. Current: Pediatria: diagnóstico e tratamento. 20. 

ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555226/

>. Acesso em: 03 jul. 2022. 

  
 



 
 

PLANO DE ENSINO 

Componente 
curricular: 

Habilidades e Atitudes Médicas VII (HAM VII) 

Código: Período: 7º 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. 

Conheciment
os, 
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 
VII 

Conhecimento e habilidades no atendimento emergências em neonatologia e 
pediatria. Assistência ao trabalho de parto: os tipos de parto, complicações 
associadas ao parto vaginal, indicações de parto cesárea e o atendimento ao 
recém-nascido em sala de parto e seus cuidados durante a primeira semana de 
vida. Diagnóstico e conduta em algumas emergências clínicas. 

Objetivos 
específicos 
HAM VII 
 

● Desenvolver competências para o atendimento do paciente em 
emergência pediátrica e neonatal.  

● Compreender e aplicar desde a assistência materno-fetal durante 
trabalho de parto e parto até o atendimento ao recém-nascido em sala de 
parto, bem como seus cuidados durante a primeira semana de vida. 

● Desenvolver competências para o atendimento em emergências clínicas 
mais prevalentes. 

Estratégias de 
ensino/apren
dizagem HAM 
VII 

● Palestras; 

● Demonstração; 

● Treinamento e retreinamento nos modelos e simuladores. 

Conteúdo 
Programático 
HAM VII 

PALS 

NALS 

ALSO 

Emergências Clínicas 

Sistema de 
avaliação 

● Teste de proficiência: 10 pontos 

● N1 específica: 15 pontos 

● Integradora: 25 pontos 

● Avaliação Diária: 30 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 

MARTINS, Herlon S.; NETO, Rodrigo Antonio B.; NETO, Augusto S.; VELASCO, Irineu 
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nascido <34 semanas em sala de parto: diretrizes 2022 da Sociedade Brasileira 

de Pediatria. Rio de Janeiro: SBP, 2022. Disponível em: 
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https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/sbp/2022/junho/06/DiretrizesSBP-Reanimacao-RNigualMaior34semanas-MAIO2022a.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/sbp/2022/junho/06/DiretrizesSBP-Reanimacao-RNigualMaior34semanas-MAIO2022a.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/sbp/2022/junho/06/DiretrizesSBP-Reanimacao-RNmenor34semanas-MAIO2022a.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/sbp/2022/junho/06/DiretrizesSBP-Reanimacao-RNmenor34semanas-MAIO2022a.pdf


 
 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555762181/>. Acesso 

em: 03 jul. 2022. 

National Association of Emergency Medical T (NAEMT). AMLS: atendimento pré-

hospitalar às emergências clínicas. Advanced Medical Life Support. 3. ed. – Porto 

Alegre: Artmed, 2022. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786558820512/>. Acesso 

em: 03 jul. 2022. 

TIMERMAN, Sergio; DALLAN, Luís Augusto P.; GONZALEZ, Maria Margarita C.; 

BERNOCHE, Cláudia. Suporte avançado de vida em hipotermia (SAVEH). São 

Paulo: Manole, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520439791>. Acesso em: 

03 jul. 2022.  

VELASCO, Irineu T.; NETO, Rodrigo Antonio B.; SOUZA, Heraldo Possolo D.; et al. 

Medicina de emergência: abordagem prática. Santana de Parnaíba: Manole, 

2022. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555765977/>. Acesso 

em: 30 jun. 2022. 

MORAES, Márcia Vilma Gonçalvez de. Atendimento pré-hospitalar: treinamento 

da brigada de emergência do suporte básico ao avançado. São Paulo: Iátria, 2010. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788576140849>. Acesso em: 

Acesso em 30 jun. 2022. 

SCALABRINI NETO, Augusto; DIAS, Roger Daglius; VELASCO, Irineu Tadeu 

(Ed.). Procedimentos em emergências. 2. ed. São Paulo: Manole, 2016. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520452110>. Acesso 

em: 30 jun. 2022. 

FERREIRA, Lydia Masako (Coord.). Guia de cirurgia: urgências e emergências. São 

Paulo: Manole, 2011. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520452295>. Acesso em: 

03 jul. 2022. 

BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de 

Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011. v. 1. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem_nascido_%20guia_

profissionais_saude_v1.pdf>. Acesso em: 03 jul. 2022. 

BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de 

Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011. v. 2. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem_nascido_%20guia_

profissionais_saude_v2.pdf>. Acesso em: 03 jul. 2022. 



 
 

BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de 

Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011. v. 3. Disponível em: < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem_nascido_%20guia_p

rofissionais_saude_v3.pdf >. Acesso em: 03 jul. 2022. 

BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de 

Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011. v. 4. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem_nascido_%20guia_

profissionais_saude_v4.pdf>. Acesso em: 03 jul. 2022. 

 

 

 



 
 

PLANO DE ENSINO 

Componente 
curricular: 

Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) 

Código: Período: 7º Turma: 

Carga horária total: 16,6 horas 
Teórica: 16,6h | Prática: 0h 

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 Associadas 
ao Eixo de Trabalho 
de Conclusão de 
Curso (7º Período) 

● Monitorar ações/atividades de pesquisa com foco na Medicina 
Baseada em Evidências; 

● Aplicar os princípios da metodologia científica; 

● Propor estratégias de intervenção para os problemas de saúde em 
nível individual e coletivo, nos âmbitos loco regional, nacional e 
internacional; 

● Aplicar estudos quantitativos e qualitativos, bem como analisar e 
discutir os dados; 

● Desenvolver o relacionamento orientando-orientador, pautando-se 
em uma aprendizagem interprofissional e atuação em equipe; 

● Dominar a linguagem e comunicação científica com vistas à 
interação com a comunidade acadêmica e profissionais de saúde a 
nível local e mundial; 

● Desenvolver postura ética e humanística na tomada de decisões. 

Ementa TCC I 
Escrita científica. Ética em pesquisa. Instrumento de coleta de dados. Análise 
de dados qualitativos.  Análise de dados quantitativos. 

Objetivo geral TCC I 
Elaborar trabalho de conclusão de curso final na área da Saúde sob 
orientação de um professor; 

Objetivos 
específicos TCC I 

● Aplicar as técnicas de coleta, organização, descrição, interpretação 
e análise crítica de dados científicos; 

● Valorizar a comunicação científica verbal e não-verbal; 

● Aplicar os princípios legais e éticos no projeto de pesquisa 
envolvendo seres humanos e animais. 

Estratégias de 
ensino/aprendizage
m TCC I 

● Palestras e temas; 

● Aprendizagem pequenos grupos – APG; 

● Práticas (demonstração, treinamento em laboratório de 
informática, simulação, games); 

● Aprendizagem baseada em projetos. 



 
 

Conteúdo 
Programático TCC I 

● Apresentar o Plano de Ensino-Aprendizagem e Contrato de 
convivência; 

● Compreender as etapas da escrita de um trabalho de conclusão de 
curso. 

● Identificar periódicos científicos; 
● Aprender as etapas da publicação de um artigo científico; 
● Identificar revistas predatórias. 
● Analisar os dados coletados; 
● Delinear os resultados e discussão do trabalho de conclusão de 

curso. 
● Redigir a metodologia do trabalho de conclusão de curso; 
● Atualizar a introdução do trabalho de conclusão de curso; 
● Redigir o resumo e as palavras-chave do trabalho de conclusão de 

curso. 
● Elaborar relatórios para o Comitê de Ética em Pesquisa. 
● Apresentar o trabalho de conclusão de curso. 

Sistema de 
avaliação 

Artigo científico final - 60 pontos 

Apresentação do artigo - 40 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 TCC não são previstos os regimes de 

Exame Especial e de Dependência. 

Bibliografia básica 
GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea. Epidemiologia: indicadores de 
saúde e análise de dados. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520889/>. 
Acesso em: 13 jul. 2022. 

MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Redação de artigos científicos. 
2. ed. São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026641/>. 
Acesso em: 13 jul. 2022. 

PEREIRA, Maurício Gomes. Artigos científicos: como redigir, publicar e 
avaliar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2121-9/>. 
Acesso em: 13 jul. 2022. 

Bibliografia 
complementar 

AQUINO, Italo de Souza. Como ler artigos científicos: da graduação ao 
doutorado. São Paulo: Saraiva, 2010. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788571440289/>. 
Acesso em: 13 jul. 2022. 

APPOLINÁRIO, Fabio; GIL, Isaac. Como escrever um texto científico. 1. ed. 
Editora Trevisan, 2013. Disponível em: 



 
 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788599519493/>. 
Acesso em: 13 jul. 2022. 

FAINTUCH, Joel. Ética em pesquisa: em medicina, ciências humanas e da 
saúde. 1 ed. Barueri: Manole, 2021. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555761900/>. 
Acesso em: 13 jul. 2022. 

SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Maria 
del Pilar Baptista. Metodologia de pesquisa. 5 ed. Porto alegre: Penso, 
2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848367/>. 
Acesso em: 13 jul. 2022. Acesso em: 13 jul. 2022. 

REY, Luís. Planejar e redigir trabalhos científicos. 2 ed. São Paulo: Blucher, 
1993. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521217480/>. 
Acesso em: 13 jul. 2022. 

 



 
 

PLANO DE ENSINO 

Componente 
curricular: 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade VII (IESC VII) 

Código: Período: 7º  Turma: 

Carga horária total: 80 horas 
Teórica: 20h | Prática: 60h 

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, 

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 das políticas de saúde, do mercado de trabalho 

e gestão da clínica; 

• 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 

• 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 VII Abordagem comunitária. Atenção à saúde de grupos vulneráveis. Processo 
de adoecimento e acolhimento do sujeito. Integralidade e a Rede de 
Atenção em Saúde. Gestão da clínica ampliada e compartilhada. Urgências e 
emergências: Abordagem na atenção primária à saúde. Doenças infecciosas 
reemergentes. Manejo da Hanseníase e tuberculose na atenção primária. 
Infecções sexualmente transmissíveis. Gestão da clínica e do cuidado. Saúde 
planetária. Arboviroses. Atenção à saúde da população LGBTQIA+. Atenção 
à saúde da população indígena. Atenção à saúde da população migrante e 
romani. Atenção à saúde da população em situação de rua. Atenção à saúde 
da população privada de liberdade. Atenção à saúde da população 
dependente de substâncias psicoativas. Interdisciplinaridade 

Objetivo geral IESC  
VII 

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 VII 

•Entender a saúde como um conceito amplo e socialmente 
contextualizado de forma a garantir um acesso adequado às 
necessidades específicas das populações; 

•Incorporar à prática clínica e a atenção à saúde a compreensão da saúde 
como um direito; 

•Compreender a atenção à saúde de populações com demandas 
específicas; 

•Desenvolver as ferramentas de atenção à saúde das populações com 
necessidades específicas; 

•Conhecer e debater as políticas específicas das populações selecionadas 
no módulo; 

•Conhecer e identificar aspectos epidemiológicos relacionados às 
populações selecionadas; 

•Conhecer e realizar o atendimento individual baseado no Método Clínico 
Centrado na Pessoa (MCCP); 

•Conhecer os protocolos de cuidado em saúde das populações com 
necessidades específicas selecionadas para este módulo. 

•Desenvolver formas de comunicação adequada aos perfis populacionais. 
•Compreender a necessidade de contribuir para um acesso adequado e 

humanizado, com respeito às diferenças sociais, culturais e ambientais. 

Estratégias de 
ensino/aprendizag
em IESC VII 

● Palestras 

● Trabalho de campo 



 
 

● Role Play/Dramatização 

● Problematizações 

● TBL (Team Based Learning) 

● Gamificação  

● Mapa conceitual 

● Discussão em grupos 

Conteúdo 
programático 
IESC/Comunidades 
VII 

Urgências e emergências: Abordagem na Estratégia de saúde da Família; 
Gestão da clínica e do cuidado; Atenção à saúde e redes de cuidado em 
contextos de violência; Atenção à saúde em comunidades/favelas; Atenção 
à saúde em tragédias; Atenção à saúde da pessoa com deficiência intelectual; 
Sexualidade, Gênero e diversidade; Atenção à saúde da mulher em situação 
de violência; Atenção à saúde da população dependente de substâncias 
psicoativas; Atenção à saúde da população em situação de rua; Atenção à 
saúde da população privada de liberdade; Atenção à saúde da população 
imigrante e de fronteira; Atenção à saúde da população indígena e ribeirinha; 
Atenção à saúde da população rural; Atenção à saúde da população negra e 
quilombola. 

Sistema de 
avaliação 

● Teste de proficiência: 10 pontos 

● N1 específica: 15 

● Integradora: 25 

● Avaliação diária: 10 

● Encontro interdisciplinar: 25 

● Logbook / diário de campo: 15 

 

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. 

Integração com 
outras disciplinas 

IESCs I ao VIII, HAM VII, MEP, Clinicas integradas, internato. 

Bibliografia básica DUNCAN, B.B.; SCHMIDT M. I.; GIUGLIANI, E. R. J. et al. Medicina 
Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4.ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711149/>. 
Acesso em: 27 jun. 2022. 

  
GUSSO, Gustavo; LOPES, José M C.; DIAS, Lêda C. Tratado de Medicina de 
Família e Comunidade - 2 volumes: princípios, formação e prática. Porto 
Alegre: Artmed, 2019. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582715369/>. 
Acesso em: 27 jun. 2022. 

 



 
 

SABRA, Aderbal; LUNA, Rafael Leite. Medicina de família: saúde do adulto e 
do idoso. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

Bibliografia 
complementar 

SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema Único de Saúde - Componentes, 
Diretrizes e Políticas Públicas.  1. ed. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536513232/pageid/
3>. Acesso em: 27 jun. 2022. 

ROLLNICK, Stephen; MILLER, William R.; BUTLER, Christopher C. Entrevista 
motivacional no cuidado da saúde. Porto Alegre: ArtMed, 2009. Disponível 
em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536318660>. 
Acesso em: 30 jun. 2022. 

TOY, Eugene C.; BRISCOE, Donald; BRITTON, Bruce. Casos clínicos em 
medicina de família e comunidade. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552706>. 
Acesso em: 30 jun. 2022. 
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