
PLANO DE ENSINO  

Componente 
curricular:  

Clínica Integrada III (CI III)   

Código:  Período: 8º    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 III   Estudo dos domínios do cognitivo, habilidades e atitudes, baseado nos 

princípios dos direitos humanos, das pessoas com necessidades 

especiais e risco social, sobre os problemas, as doenças e agravos à 

saúde mais frequentes na Saúde Criança, Saúde da Mulher, Saúde 

Mental, e Saúde do Adulto (Reumatologia, Neurologia, 

Gastroenterologia, e Oftalmologia), com ênfase nas condutas em 

atenção primária, incluindo o diagnóstico, indicações de exames 

complementares, quando pertinentes, conduta terapêutica e 

prevenção.  

Objetivos CI III  ● 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 Saúde do 
Adulto; 

● 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 Saúde do Adulto; 

● 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 Saúde Mental e 
Saúde do Adulto; 

● 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 Saúde Mental e Saúde do Adulto; 

● 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 III  

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

Conteúdo Programáti
co CI III  

● Abordagem integral à saúde do adulto nas doenças e agravos 
mais prevalentes reumatológicos, neurológicos, psiquiátricos e 
geriátricos. 

● Abordagem integral à saúde a mulher, na gestação de alto 
risco. 



● Abordagem integral à saúde da criança nas doenças e agravos 
mais prevalentes relacionados à Neonatologia. 

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. 
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PLANO DE ENSINO 

Componente 
curricular: 

Habilidades e Atitudes Médicas VIII (HAM VIII) 

Código: Período: 8º 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 
VIII 

Estudo introdutório do atendimento inicial de urgência e emergência em suporte 

básico e avançado de vida no atendimento pré-hospitalar e hospitalar, com o 

aprendizado de primeiros socorros nas áreas de parada cardiorrespiratória e 

politraumas, incluindo manejo das vias aéreas.   

Objetivo geral 
HAM VIII 
 

Desenvolver as competências para o atendimento do paciente traumatizado e em 

emergência pré-hospitalar e hospitalar. 

 

Objetivos 
específicos 
HAM VIII 
 

● Desenvolver competências para o atendimento do paciente 
traumatizado. 

● Desenvolver competências para o atendimento pré-hospitalar. 

● Revisar o atendimento do paciente em emergência cardiológica, 
pediátrica e neonatal. 

Estratégias de 
ensino/apren
dizagem HAM 
VIII 

● Palestras; 

● Demonstração; 

● Treinamento e retreinamento nos modelos e simuladores. 

Conteúdo 
Programático 
HAM VIII 

PHTLS 

ATLS 

ACLS 

PALS 

NALS 

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. 
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 PLANO DE ENSINO 

Component
e curricular: 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade VIII (IESC VIII) 

Código: Período: 8º  Turma: 

Carga horária total: 80 horas 
Teórica: 40h | 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 

Conhecimen

tos, 

habilidades 

e atitudes 

associados 

ao eixo IESC 

• Construir o conhecimento científico de forma contextualizada com 

as necessidades e os principais problemas de gestão do serviço de 

saúde;  

• Compreender os modelos, princípios e funções da gestão pública 

municipal; 

• Compreender e consolidar o conhecimento sobre os processos de 

trabalho do serviço público de saúde; 

• Compreender, fazer parte e contribuir para modificar processos de 

trabalho desenvolvidos no serviço; 

• Caracterizar e compreender os modelos de atenção à saúde; 

• Conhecer e compreender o processo de planejamento e gestão do 

SUS; 

• Utilizar as informações e indicadores em saúde para realizar 

planejamento e gestão dos serviços de saúde; 

• Utilizar as informações e indicadores em saúde para sua prática; 

• Caracterizar e analisar os instrumentos de financiamento, controle e 

avaliação dos serviços públicos de saúde; 

• Caracterizar e compreender a gestão e a organização dos serviços 

públicos de saúde, de acordo com o nível de complexidade; 

• Desenvolver/consolidar habilidades e competências gerais e 

específicas do médico na gestão pública. 

 



 
 

Ementa IESC 
VIII 

Planejamento e gestão dos serviços de saúde. Gestão do cuidado. Regulação do 
acesso. Sistemas de Informação. Organização do processo de trabalho. 
Financiamento, controle e avaliação no serviço público de saúde. Indicadores e 
relatórios de produção. Ouvidoria. Auditorias e processos de acreditação e 
certificação. Criação e gerenciamento de instituições de capital independente. 
Gestão financeira. Gestão de pessoas e conflitos.  
 

Objetivo 
geral IESC 
VIII 

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 VIII 

● Construir o conhecimento científico de forma contextualizada com as 

necessidades e os principais problemas de gestão do serviço de saúde;  

● Compreender os modelos, princípios e funções da gestão pública 

municipal; 

● Compreender e consolidar o conhecimento sobre os processos de trabalho 

do serviço público de saúde; 

● Compreender, fazer parte e contribuir para modificar processos de trabalho 

desenvolvidos no serviço; 

● Caracterizar e compreender os modelos de atenção à saúde; 

● Conhecer e compreender o processo de planejamento e gestão do SUS; 

● Utilizar as informações e indicadores em saúde para realizar planejamento 

e gestão dos serviços de saúde; 

● Utilizar as informações e indicadores em saúde para sua prática; 

● Caracterizar e analisar os instrumentos de financiamento, controle e 

avaliação dos serviços públicos de saúde; 

● Caracterizar e compreender a gestão e a organização dos serviços públicos 

de saúde, de acordo com o nível de complexidade; 

● Desenvolver/consolidar habilidades e competências gerais e específicas do 

médico na gestão pública. 

● Conhecer o Diagnóstico situacional da área adscrita; 

●  Conhecer atribuições dos profissionais da APS; 

●  Conhecer a estrutura da APS; 

●  Conhecer a rede de atenção à saúde (RAS); 

●  Interagir com a RAS; 

● Conhecer o fluxo de atendimento da APS; 

● Estruturar o fluxo da unidade de acordo com a necessidade da USF; 

● Monitorar funcionamento do fluxo de atendimento; 

● Calcular expectativa de atendimentos programados e inesperados; 

● Monitorar produção de atendimentos e procedimentos da USF; 

● Conhecer o conceito de Educação permanente; 

● Planejar os processos envolvidos com a Educação permanente; 

● Monitorar o impacto da Educação Permanente; 

● Conhecer ferramentas de trabalho em grupo; 

● Planejar atividades e reuniões; 



 
 

● Reconhecer conflitos interpessoais e conhecer ferramentas para sua 

mediação; 

● Conhecer o controle de materiais e medicamentos; 

● Conhecer a Vigilância à Saúde (notificação, investigação, busca ativa). 

● Comparar os modelos de gestão pública e privada ressaltando os aspectos 

da complementariedade do setor privado ao Sistema Único de saúde. 

● Compreender a gestão privada no contexto de saúde do Brasil com enfoque 

em clínicas de capital independente. 

● Aplicar ferramentas de gestão de pessoas no contexto de clínicas privadas 

e filantrópicas. 

● Analisar a gestão de conflitos em contextos empresariais de saúde. 

● Compreender e discutir o papel dos grupos médicos e planos de saúde. 

● Conhecer os principais aspectos associados à propaganda no setor de saúde 

e compreender seus aspectos éticos e legais. 

 

Estratégias 
de 
ensino/apre
ndizagem 
IESC VIII 

● Palestras 

● Trabalho de campo 

● Role Play/Dramatização 

● Problematizações 

● TBL (Team Based Learning) 

● Gamificação  

● Mapa conceitual 

● Discussão em grupos 

Conteúdo 
programátic
o IESC VIII 

Gestão em Saúde e Administração Pública no contexto do SUS. Modelos de Gestão; 
Comunicação e Liderança nas práticas de gestão em saúde; Sistemas de informação 
em saúde; Regulação do acesso aos serviços de saúde; Assistência de alta e média 
complexidade; Financiamento em saúde; Planejamento em saúde; Avaliação em 
saúde; Gestão de pessoas em saúde; Gestão de materiais e de compras; Gestão do 
SUS na Atenção Básica; Organização e Processo de trabalho das equipes de saúde 
da família; Vigilância em saúde; Educação Permanente e Avaliação na Atenção 
Básica; Criação e gerenciamento de instituições de capital independente; Gestão 
financeira e de recursos humanos em clínicas e consultórios; Medicina de grupos e 
planos de saúde; Auditoria; Propaganda e Marketing em saúde. 

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. 
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PLANO DE ENSINO  

Componente 
curricular:  

Clínica Cirúrgica IV (CC IV)   

Código:  Período: 8º   Turma:  
Carga horária total: 120 horas  
Teórica: 60h | Práticas: 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  

Ementa CC IV Estudo teórico e prático sobre etiologia, fisiopatogenia, diagnóstico e 

tratamento das principais doenças e agravos em cirurgia vascular, 

ortopedia, cirurgia torácica, cirurgia pediátrica, urologia, 

otorrinolaringologia e oftalmologia.  

Conhecimentos, 
habilidades e atitudes 
CC IV 
  

● 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 IV ● Identificar as patologias mais frequentes em cirurgia vascular, 
ortopedia, cirurgia torácica, cirurgia pediátrica, urologia, 
otorrinolaringologia e oftalmologia. 

● conhecer a epidemiologia relacionadas às patologias mais 
frequentes em cirurgia vascular, ortopedia, cirurgia torácica, 
cirurgia pediátrica, urologia, otorrinolaringologia e 
oftalmologia. 

● Identificar os pontos chave e fatores de risco que permitem 
intervenções terapêuticas em cirurgia vascular, ortopedia, 
cirurgia torácica, cirurgia pediátrica, urologia, 
otorrinolaringologia e oftalmologia. 

● Preparar um plano de diagnóstico baseado nas maiores 
evidências para as patologias mais frequentes em cirurgia 



 
vascular, ortopedia, cirurgia torácica, cirurgia pediátrica, 
urologia, otorrinolaringologia e oftalmologia. 

● Saber examinar com proficiência e baseado nas maiores 
evidências para as patologias mais frequentes em cirurgia 
vascular, ortopedia, cirurgia torácica, cirurgia pediátrica, 
urologia, otorrinolaringologia e oftalmologia. 

● Elaborar um plano terapêutico baseado nas melhores 
evidências para as patologias mais frequentes em cirurgia 
vascular, ortopedia, cirurgia torácica, cirurgia pediátrica, 
urologia, otorrinolaringologia e oftalmologia. 

● Formular um plano de cuidados e acompanhamento para os 
pacientes atendidos em cirurgia vascular, ortopedia, cirurgia 
torácica, cirurgia pediátrica, urologia, otorrinolaringologia e 
oftalmologia.  

Estratégias de 
ensino/aprendizagem 
CC IV 

● RCC. 

● Demonstração. 

● Treinamento e retreinamento nos modelos e simuladores. 

● Simulação Realística. 

● Prática nos serviços de saúde 

Conteúdo programátic
o   
CC IV 

● Ações de promoção de saúde, prevenção, tratamento e 

reabilitação nas doenças e agravos mais prevalentes em 

cirurgia vascular, ortopedia, cirurgia torácica, cirurgia 

pediátrica, urologia, otorrinolaringologia e oftalmologia. 

● Plano terapêutico para o paciente no perioperatório de 

cirurgia vascular, ortopedia, cirurgia torácica, cirurgia 

pediátrica, urologia, otorrinolaringologia e oftalmologia.  

● 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.  
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