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Curso: Medicina 

Matriz: 2018 

Módulo: Sistemas Orgânicos Integrados V (SOI V) 

Período: 5º 

Carga Horária 

Teórica: 50 horas 

Prática: 100 horas 

Aprendizagem em Pequenos Grupos (APG) = 100 horas 

Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) = 33,3 horas 

 

EMENTA 
 

Abordagem integrada dos principais mecanismos de agressão e defesa, bases 

fisiopatológicas, fundamentos da terapêutica, propedêutica radiológica e laboratorial 

aplicadas aos problemas prevalentes do desenvolvimento humano e do meio 

ambiente relacionados ao sistema nervoso, à saúde mental e ao aparelho locomotor. 

Interdisciplinaridade. Medicina Baseada em Evidências. Educação em Saúde. 

Interprofissionalidade. 

 

 
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES ASSOCIADAS AO EIXO DE 

SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS (1º ao 5º Período) 

• 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; 
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• 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. 

 

OBJETIVOS DO MÓDULO DE SOI V 

• Compreender os sistemas nervoso (incluindo Saúde Mental) e locomotor; 

• Compreender as bases estruturais macro e microscópicas dos diversos tecidos 

e órgãos dos sistemas nervoso e locomotor; 

• Compreender a função e os mecanismos de regulação dos órgãos 

pertencentes aos sistemas nervoso e locomotor; 

• Estabelecer relações entre estrutura e função inerentes aos tecidos e órgãos 

dos sistemas nervoso e locomotor; 

• Reconhecer estados morfofuncionais alterados, com vistas à compreensão 

dos mecanismos envolvidos em diversas afecções; 

• Correlacionar os processos morfofuncionais dos sistemas supracitados com 

o meio socioambiental, com vistas à promoção da saúde nos diversos ciclos 

de vida; 

• Explicar os fatores ambientais e os mecanismos que interferem no processo 

saúde-doença no indivíduo e na coletividade; 

• 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 bioéticos que regulamentam a experimentação; 

• Aplicar os princípios éticos e de Biossegurança nos cenários de prática. 



Plano de Ensino 

 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

• Palestras. 

• Aprendizagem em Pequeno Grupo (APG). 

• Práticas integradas (demonstração, treinamento/retreinamento, 

experimentos, simulação, games, entre outros). 

• Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

1- Composição da nota: 
 

SOI 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs: 

 
 
 

 
Conhecimentos, 
Habilidades e 
Atitudes 

Teste de proficiência 10  

N1 específica 15  

Integradora 20  

Não programada 10 
Três vezes, sendo uma para cada 
módulo (3 + 3 + 4) 

TICs 5  

Avaliação Diária na APG 15 2 avaliações de 7,5 pontos 

Avaliações em 
Multiestações 

20 2 avaliações de 10 pontos 

Avaliação Diária nos 
Laboratórios 

5 No laboratório 

Total  100 

 
2- 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 40 e/ou 

frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento). 

• Deve fazer Exame Especial (Reavaliação) o estudante com média parcial igual 

ou superior a 40 e inferior a 70 e frequência mínima de 75%. 

• Será aprovado com Exame Especial (Reavaliação) o estudante que obtiver 

média aritmética (nota da média final + nota do exame especial) igual ou 
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Minha Biblioteca. Disponível em: 

Minha Biblioteca. Disponível em: 

 

superior a 60. Em caso de não comparecimento ao Exame Especial, a nota 

respectiva a ser atribuída a ele é 0 (zero). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

1.   BRASILEIRO FILHO, G. (Ed.) Bogliolo patologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2019. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733243/ 

2. BRUNTON, L. L. (Ed.). Goodman & Gilman as bases farmacológicas da terapêutica. 13. 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580556155/ 

3. KATZUNG, Bertram G. Farmacologia básica e clínica. 13. ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 

2017. Minha Biblioteca. Disponível em: 

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

4. FERREIRA, Antonio Walter; MORAES, Sandra do Lago. Diagnóstico laboratorial das 

principais doenças infecciosas e autoimunes. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2013. Minha Biblioteca. Disponível em: 

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

5. LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. 13. ed. Porto Alegre: 

AMGH, 2016. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555578/ 

6. BROOKS, Geo. F. [et al]. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. 26. 

ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553352/ 

7. MURPHY, Kenneth. Imunobiologia de Janeway. 8. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2014. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710401/ 

8. FERREIRA, Marcelo Urbano. Parasitologia contemporânea. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2194-3/ 

9. REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2010. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2026-7/ 

10. MALE, David; BROSTOFF, Jonathan, BROTH, David, ROITT, Ivan. Imunologia. 8. ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

11. KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; FAUSTO, N. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas 

das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

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

2009. 

13. KOCH, H. A. et al. Radiologia e diagnóstico por imagem na formação do médico Geral. 2 

ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2012. 

14. PRANDO, A.; MOREIRA, F. Fundamentos de radiologia e diagnóstico por imagem. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788527733243/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788580556155/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788580555974/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/978-85-277-2308-4/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788580555578/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788580553352/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788582710401/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/978-85-277-2194-3/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/978-85-277-2026-7/
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Minha Biblioteca. Disponível em: 

Minha Biblioteca. Disponível em: 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo: patologia geral. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2019. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733243/ 

2. SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2034-2/ 

3. FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica e terapêutica. 5. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731324/ 

4. FUNARI, Marcelo Buarque de Gusmão [et al]. Princípios básicos de diagnóstico por 

imagem. 1.ed. São Paulo: Manole, 2013. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520439852/ 

5. SZEJNFELD, Jacob; ABDALA, Nitamar; AJZEN, Sergio (Coord.). Diagnóstico por 

imagem. 2. ed. São Paulo: Manole, 2016. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447239/ 

6. MCPHERSON, Richard A.; PINCUS, Matthew R. (Ed.). Diagnósticos clínicos e 

tratamento por métodos laboratoriais de Henry. 21. ed. São Paulo: Manole, 2012. 

 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451854/ 

7. MORAES, Sandra do Lago; FERREIRA, Antonio Walter. Diagnóstico laboratorial das 

principais doenças infecciosas e autoimunes. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. 

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

Minha Biblioteca. Disponível em: 

Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788527733243/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/978-85-277-2034-2/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788527731324/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788520439852/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788520447239/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788520451854/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/978-85-277-2308-4/
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       Curso: Medicina  

Matriz: 2018 

Módulo: Trabalho Científico de Curso II (TCC II)  

Período: 5º  

Carga Horária  

Teórica: 8,4 horas  

  

  

EMENTA  

Desenvolvimento das pesquisas bibliográficas, relatos de caso ou pesquisa de campo 

propostos no projeto de TCC I. Revisão da literatura. Aspectos éticos da pesquisa 

médica. Redação de artigos médicos. Recursos de informática aplicados à pesquisa. 

Procedimentos Metodológicos. Descrição e Análise dos Dados e interpretação dos 

Resultados. Normas para publicação e apresentação em eventos científicos.  

  

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES ASSOCIADAS AOS MÓDULOS 

DE MÉTODOS DE ESTUDO E PESQUISA E TCC  

o Diferenciar métodos de ensino, pesquisa e extensão;  

o Analisar de forma crítica a literatura científica em português e inglês; o Aplicar 

os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a leitura crítica de 

artigos técnico-científicos e a participação na produção de conhecimentos;  

o Exercer a medicina utilizando procedimentos diagnósticos e terapêuticos com 

base em evidências científicas;  

o Desenvolver habilidades de comunicação científica: verbal, não-verbal, 

escrita, leitura e domínio de tecnologias de comunicação e informação;  

o Aplicar técnicas e tecnologias que possibilitam o levantamento de 

informações voltadas à resolução de problemas clínicos;  

o Desenvolver a capacidade para delinear estudos quantitativos e qualitativos, 

bem como analisar e discutir os dados;  
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o Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua 

educação permanente;  

o Desenvolver habilidades para a atuação em equipe;  

o Aplicar para a tomada de decisão os princípios morais, éticos e bioéticos com 

responsabilidades legais inerentes à profissão e ao estudante de Medicina.  

  

OBJETIVOS DO MÓDULO DE TCC II  

o Levar o aluno a realizar redação científica por meio da elaboração de artigo 

científico ou monografia.  

o Instrumentalizar o aluno para descrever, analisar e discutir o percurso 

metodológico da pesquisa em saúde.  

o Instrumentalizar o aluno para compilar e analisar criticamente resultados de 

pesquisa científica.  

o Desenvolver habilidadese competências para confrontar achados de pesquisa.  

o Desenvolver arcabouço teórico-conceitual da temática em estudo.  

o Levar o aluno a analisar criticamente e divulgar e publicar achados de pesquisa 

em Medicina.  

  

UNIDADES DE ENSINO  
UNIDADE 1: REALIZAÇÃO DE REVISÕES DE LITERATURA: NARRATIVAS, INTEGRATIVAS 

E SISTEMÁTICAS.  

1.1 Busca sistemática em plataformas de busca científica.  

1.2 Comparação de metodologias.  

1.3 Compilação dos achados da pesquisa e confronto dos achados com a literatura 

nacional e internacional.  

  
UNIDADE 2: ASPECTOS ÉTICOS E ELABORAÇÃO E GESTÃO DE BANCO DE DADOS.  

2.1 Organização e submissão dos projetos para Comitê de Ética.  
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2.2 Construção do banco de dados.  

2.3 Entrada e processamento dos dados.  

  

2.4 Uso dos programas ou software adequados a elaboração do banco e 

processamento dos dados.  

  
UNIDADE 3: ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS.  

3.1 Análise quantitativa.  

3.2 Análise qualitativa.  

  
UNIDADE 4: DISCUSSÃO CRÍTICA DOS ACHADOS BASEADO NO ARCABOUÇO TEÓRICO-

PRÁTICO.  

4.1 Redação científica: elaboração de esboço do artigo científico.  

4.2 Elaboração da apresentação dos resultados de pesquisa - seminário de 

qualificação do curso de Medicina.  

  

ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

o Aulas expositivas, utilizando quadro e recursos multimídias 

(Datashow, vídeos);  

o Leitura e estudo de textos e artigos científicos; o Atividades 

em pequenos grupos; o Orientações individuais.  

  
SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

1- Composição da nota:  

  

o Estrutura e forma de apresentação do trabalho científico ............... 30 pontos o 

Conteúdo do trabalho científico ........................................................ 70 pontos  

  

  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
1. DEMO, P. Introdução à Metodologia da Ciência. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013.  
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2. MARTINS, G. A.; LINTZ, A. Guia para elaboração de monografias e trabalhos de 
conclusão de curso. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

  

3. SOUZA, Heberth Paulo. Manual de normas de Vancouver para elaboração de trabalhos 
técnico-científicos na área da saúde. São João del-Rei: IPTAN, 2017.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
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1. ALMEIDA, Mário de Souza. Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese: Uma 
Abordagem Simples, Prática e Objetiva. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522491162  

  

2. ANDRADE, Maria M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 
trabalhos na graduação. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. Disponível em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478392  

  

3. AQUINO, Italo Souza. Como ler artigos científicos. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502160972  

  

4. MARCONI, Marina Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do Trabalho Científico. 8ª 

ed. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012408  

  

5. MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Redação de Artigos Científicos. São Paulo:  

 Atlas,  2016.  Disponível  em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597001532  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788522491162/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788522491162/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788522491162/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502160972
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502160972
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502160972
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Curso: Medicina 

Matriz: 2018 

Módulo: Clínica Cirúrgica I (CC I) 

Período: 5º 

Carga Horária 

Teórica: 16,7 horas 

Prática: 33,3 horas 
 
 

EMENTA 

Estudo teórico-metodológico com suporte de atividades práticas sobre as técnicas 

operatórias relevantes e atuais de aplicabilidade na medicina humana. 

 
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES ASSOCIADAS AO EIXO DE CLÍNICA 

CIRÚRGICA 

o Aplicar os fundamentos básicos de técnica operatória e de biossegurança. 

o Aplicar as noções gerais de técnicas de anestesia. 

o Desenvolver as habilidades procedimentais cirúrgicas. 

o Conhecer e realizar os cuidados pré/per/pós-operatórios. 

 
 

OBJETIVOS DO MÓDULO DE CLÍNICA CIRÚRGICA I 

o Reconhecimento de ambiente cirúrgico hospitalar e seu funcionamento. 

o Compreender o conceito de Segurança do Paciente e Cirurgia Segura. 

o Desenvolver habilidades para o cuidado com curativos e ostomias. 

o Aplicar os princípios de paramentação e da escovação adequada. 

o Preparar a mesa cirúrgica e o campo operatório. 

o Desenvolver habilidades para a realização de procedimentos cirúrgicos 

prevalentes. 

o Desenvolver habilidades práticas básicas (nó cirúrgico, suturas e 

instrumentação). 

o Manusear os principais instrumentais cirúrgicos relacionando-os aos atos 

operatórios. 
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o Aplicar as noções gerais de técnicas de anestesia local. 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES EDUCACIONAIS POR 
SEMANA 

 

Semana Tema abordado Objetivos de Aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semana 1 

 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE 
CIRÚRGICO/EPI’s 

Teoria: 
Conhecer a estrutura física de um Centro Cirúrgico e suas normas de 
funcionamento. 
Conceituar assepsia e antissepsia. 
Conhecer as principais substâncias anti-sépticas. 
Conhecer as técnicas de preparo do instrumental cirúrgico (limpeza, 
desinfecção, esterilização). 

Prática: 
Realizar visita técnica a um Centro Cirúrgico local. 
Descrever aspectos positivos e negativos de sua estrutura física e do seu 
funcionamento. 
Observar os processos de esterilização (meios físicos, monitores, 
embalagens, pacotes, tempo de manutenção). 

Cenário de Prática: 
CENTRO CIRÚRGICO LOCAL / LABORATÓRIO DE HABILIDADES 

Material: 
Gorro, máscaras, óculos, propé, luvas estéreis (6,5/7,0/7,5/8,0) 

 
 
 
 
 
 
 

Semana 2 

 
 
 
 
 
 

EQUIPE CIRÚRGICA 
/ SEGURANÇA DO 

PACIENTE 

Teoria: 
Compreender o preparo necessário da equipe cirúrgica para a realização de 
procedimentos cirúrgicos (higiene pessoal,vestimenta cirúrgica, campos). 
Conhecer as responsabilidades específicas para cada um dos componentes 
da equipe cirúrgica. 
Compreender a 4ª meta de segurança internacional do paciente: assegurar 
procedimento cirúrgico, local de intervençãoe paciente corretos. 

Prática: 
Praticar a escovação cirúrgica, a colocação do avental e luvas cirúrgicos e a 
retirada das luvas cirúrgicas. 

Cenário de Prática: 
CENTRO CIRÚRGICO LOCAL / LABORATÓRIO DE HABILIDADES 

Material: 
Gorro, máscaras, óculos, propé, roupa privativa cirúrgica. 
Escovas cirúrgicas (com anti-sépticos, povidine e clorexidine), aventais, luvas 
estéreis. 

 
 

 
Semana 3 

 
 

PREPAPRO DO 
PACIENTE NO 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

Teoria: 
Conhecer a tricotomia, o preparo geral adequado da pele, os tipos e a 
colocação dos campos ou coberturas cirúrgicas e o instrumental para 
preensão dos campos. 
Conhecer a mesa cirúrgica e as possibilidades de posicionamento do 
paciente. 
Conhecer as situações especiais que utilizam método diferente do habitual 
para o preparo da pele (face, mãos, genitais, mucosas, olhos, ferida suja..). 
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  Discutir a possibilidade de lesão de nervos periféricos relacionada ao 

posicionamento do paciente. 

Prática: 
Praticar a escovação, a paramentação e o posicionamento da equipe 
cirúrgica em diferentes procedimentos cirúrgicos, o preparo da pele, a 
colocação dos campos cirúrgicos e o posicionamento do paciente na mesa. 

Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 

Material: 
Gorro, máscaras, óculos, propé, roupa privativa cirúrgica. 
Escovas cirúrgicas, aventais, luvas estéreis, campos e coberturas cirúrgicas, 
soluções anti-sépticas, equipamento para tricotomia, pinças de Backaus, 
pinças para preparo da pele (Pean ou Cheron). 

 

Sala de Simulação Realística em Cirurgia: mesa cirúrgica, mesa auxiliar, foco, 
bancadas, carrinho anestesia, monitor, oxigênio, aspirador portátil, 
manequim de corpo inteiro. Câmera para Debriefing. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Semana 4 

 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
DA ANESTESIA 

GERAL, LOCAL E 
REGIONAL 

Teoria: 
Conhecer as principais técnicas farmacológicas de anestesia geral. 
Conhecer os principais anestésicos locais. 
Descrever os princípios da analgesia pós-operatória. 

Prática: 
Manusear seringas e agulhas. 
Conhecer os anestésicos locais. 
Aprender a calcular a dose dos anestésicos locais. 

Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 

Material: 
Anestésicos locais (lidocaína, bupivacaína e ropivacaína), seringas, agulhas. 
Simuladores de sutura (material de tecido, tablado de prática...). 

 

Sala de Simulação Realística em Cirurgia: mesa cirúrgica, mesa auxiliar, foco, 
bancadas, carrinho anestesia, monitor, oxigênio, aspirador portátil, 
manequim de corpo inteiro. Câmera para Debriefing. 

 
 
 
 
 

Semana 5 

 
 
 
 

 
FIOS PARA 
SUTURAS 

Teoria: 
Conhecer os principais tipos de fios cirúrgicos e suas características. 
Descrever as características ideais de um fio cirúrgico e saber fazer a escolha 
correta em diversas situações. 
Conhecer a forma de apresentação dos fios de sutura. 
Conhecer os tipos de agulhas cirúrgicas. 
Conhecer as diversas suturas mecânicas. 

Prática: 
Manusear os principais fios cirúrgicos analisando suas características e os 
tipos de agulhas. 

Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 
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  Material: 

Fios cirúrgicos: Categute, Ácidopoliglicólico, Ácidopoliglicólico, 
Poliglecaprona, Poligliconato, seda, algodão, linho, Náilon, Polipropileno, 
Poliéster, Politetrafluoroetileno, aço. 
Simuladores de sutura (material de tecido, tablado de prática...). 
Agulhas específicas (triangulares, cilíndricas, cortante, romba, retas, curvas) 
Sala de Simulação Realística em Cirurgia: mesa cirúrgica, mesa auxiliar, foco, 
bancadas, carrinho anestesia, monitor, oxigênio, aspirador portátil, 
manequim de corpo inteiro. Câmera para Debriefing. 

 
 
 
 

 
Semana 6 

 
 
 
 

 
NÓS CIRÚRGICOS 

Teoria: 
Conhecer as partes dos nóscirúrgicos, os princípios gerais para a confecção 
do nó cirúrgico, os tipos de nóscirúrgicos. 
Conhecer a técnica para ligadura de vasos ou ductos. 

Prática: 
Praticar a confecção dos nós cirúrgicos em suas diferentes modalidades. 

Cenário de Prática: LABORATÓRIO HABILIDADES 

Material: 
Fios cirúrgicos: Seda ou Algodão pré-cortado sem agulha número 0 

(OPCIONAL: BARBANTES) 
Simuladores de sutura (material de tecido, tablado de prática...). 

 
 
 
 
 

Semana 7 

 
 
 
 

INSTRUMENTAL 
CIRÚRGICO – ATOS 

OPERATÓRIOS 

Teoria: 
Conceituar diérese, hemostasia e síntese. 
Conhecer os principais instrumentais cirúrgicos para realização dos atos 
operatórios. 

Prática: 
Manusear os principais instrumentais cirúrgicos relacionando-os aos atos 
operatórios. 

Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 

Material: 
Instrumental cirúrgico. 

Lâminas de bisturi nos 11, 15, 22, 23. 

 
 
 
 
 
 
 

Semana 8 

 
 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

DA 
INSTRUMENTAÇÃO 

CIRÚRGICA / 
CAIXAS BÁSICAS E 

MANUTENÇÃO 

Teoria: 
Conhecer a composição da equipe cirúrgica e suas principais funções no ato 
operatório. 
Conhecer as funções do instrumentador cirúrgico. 
Conhecer as mesas e sua montagem com os instrumentais. 
Conhecer o posicionamento correto da equipe cirúrgica durante o ato 
operatório. 
Conhecer os instrumentais cirúrgicos para montagem de caixas básicas 
relacionadas aos procedimentos mais comuns. 
Conhecer os cuidados para conservação dos instrumentais cirúrgicos. 

Prática: 
Praticar a escovação, a paramentação, o preparo da pele, a montagem das 
mesas de instrumentais cirúrgicos, a colocação dos campos cirúrgicos, o 
posicionamento da equipe cirúrgica, e a colocação dos campos cirúrgicos. 
Treinar as funções de cada membro da equipe cirúrgica. 

Cenário de Prática: 
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  LABORATÓRIO HABILIDADES 

Material: 
Escovas cirúrgicas, aventais, luvas estéreis, campos cirúrgicos, soluções anti- 
sépticas, instrumental cirúrgico, mesa auxiliar e mesa de Mayo. Caixa para 
laparomia. 

 
Sala de Simulação Realística em Cirurgia: mesa cirúrgica, mesa auxiliar, foco, 
bancadas, carrinho anestesia, monitor, oxigênio, aspirador portátil, 
manequim de corpo inteiro. Câmera para Debriefing. 

 

 
Semana 9 

 

 
AVALIAÇÕES 

Teoria: N1 

Prática: 
OSPE - ESTAÇÕES: escovação, paramentação, posicionamento da equipe 
cirúrgica em diferentes procedimentos cirúrgicos, preparo da pele, 
colocação dos campos cirúrgicos, fios cirúrgicos, nós cirúrgicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semana 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUTURAS 

Teoria: 
Conhecer as diretrizes básicas para a realização da sutura. 
Conhecer os tipos de suturas. 
Conhecer os principais tipos de feridas da pele. 
Conhecer as condutas a serem adotadas no tratamento dos ferimentos, 
incluindo o uso de antibióticos e profilaxia anti-tetânica. 
Conhecer as etapas do processo de cicatrização das feridas. 

Prática: 
Praticar as técnicas de anestesia local e regional em simuladores. 
Praticar os diferentes tipos de suturas em simuladores. 
Praticar a retirada dos fios de sutura cutânea. 

Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 

Material: 
Instrumental cirúrgico (KIT básico para sutura). Fio cirúrgico (náilon 4.0) 
Anestésicos locais (frascos com água), seringa, agulha. 
Simuladores para sutura. 
Simulador dos diversos tipos de feridas, manequins, maquiagem, fotos e 
vídeos. 

 
 
 
 
 

 
Semana 11 

 
 
 
 
 

CURATIVOS E 
OSTOMIAS 

Teoria: 
Conhecer os vários tipos de curativos e coberturas e suas aplicações na 
cirurgia. 
Conhecer os cuidados com diversas ostomias. 

Prática: 
Praticar técnicas de realização de curativos e cuidados com ostomias. 

Cenário de Prática: 
LABORATÓRIOS DE HABILIDADES / UBS / AMBULATÓRIO DE FERIDAS 

Material: 
Materiais para curativos, bolsas de ostomia abertas e fechadas. Manequins 
de ostomias e feridas. 
Simulador dos diversos tipos de feridas, manequins, maquiagem, fotos e 
vídeos. 

Semana 12 
VIAS DE ACESSO 

EM CIRURGIA 
Teoria: 
Conhecer as principais vias de acesso ao corpo (região cervical, tórax, 
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  abdome). 

Prática: 
Praticar as técnicas de anestesia local e regional em língua de boi. 
Praticar os diferentes tipos de suturas em língua de boi. 
Praticar a retirada dos fios de sutura cutânea. 

Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 

Material: 
Instrumental cirúrgico (KIT básico para sutura). Fio cirúrgico (náilon 4.0) 

Anestésicos locais (frascos com água), seringa, agulha. 
Língua de boi. 

 

Sala de Simulação Realística em Cirurgia: mesa cirúrgica, mesa auxiliar, foco, 
bancadas, carrinho anestesia, monitor, oxigênio, aspirador portátil, 
manequim de corpo inteiro. Câmera para Debriefing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIAS AÉREAS 
CIRÚRGICA E NÃO 

CIRÚRGICA 

Teoria: 
Conhecer as indicações e a técnica cirúrgica da traqueostomia e da 
cricotireoidostomia. 
Conhecer a sequência rápida de intubação (7 P’s). 

Prática: 
Praticar a cricotireoidostomiae a intubação glótica e supraglótica; 
Manusear tubos endotraqueais, dispositivos supraglóticos) em manequins 
(ADULTO E PEDIÁTRICO). 
Manusear os dispositivos e os tubos traqueais. 

Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 

Material: 
Manequins para cricotireoidostomia. Cabeças de entubação (ADULTO E 
PEDIÁTRICO). Mesa auxiliar. Instrumental cirúrgico. Tubos endotraqueais, 
laringoscópio, seringas, agulhas, drogas, material para fixação do tubo, 
estetoscópio, capnografia, Kits de cricotireoidostomia por 
punção.Anestésicos locais (frascos com água), seringa, agulha. Cânulas e 
tubos traqueais no 3,5, 4,0, 7,0, 7,5, 8,0. 

 

Sala de Simulação Realística em Cirurgia: mesa cirúrgica, mesa auxiliar, foco, 
bancadas, carrinho anestesia, monitor, oxigênio, aspirador portátil, 
manequim de corpo inteiro. Câmera para Debriefing. 

 
 
 
 

 
Semana 14 

 
 
 
 

DRENAGEM 
PLEURAL, 

TORACOCENTESE, 
PARACENTESE 

Teoria: 
Conhecer as indicações e as técnicas de drenagem pleural fechada, 
toracocentese e paracentese. 

Prática: 
Praticar a escovação, a paramentação, o preparo da pele, a montagem das 
mesas de instrumentais cirúrgicos, a colocação dos campos cirúrgicos, o 
posicionamento da equipe cirúrgica, e a colocação dos campos cirúrgicos. 
Treinar as funções de cada membro da equipe cirúrgica, em uma simulação 
realística de uma drenagem pleural fechada. Manusear os drenos torácicos 
e o sistema fechado de drenagem. 

Cenário de Prática: 
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  LABORATÓRIO HABILIDADES 

Material: 
Escovas cirúrgicas, aventais, luvas estéreis, mesa cirúrgica, campos 
cirúrgicos, soluções anti-sépticas, instrumental cirúrgico. Drenos torácicos 
no 14, 16, 18. Sistema de drenagem pleural fechada 1000ml. Manequim de 
drenagem torácica, toracocentese e paracentese. 

 

Sala de Simulação Realística em Cirurgia: mesa cirúrgica, mesa auxiliar, foco, 
bancadas, carrinho anestesia, monitor, oxigênio, aspirador portátil, 
manequim de corpo inteiro. Câmera para Debriefing. 

 
 
 
 
 
 

Semana 15 

 
 
 
 

 
SONDAGENS 

NASOGÁSTRICA, 
NASOENTÉRICA E 

URETRAL 

Teoria: 
Conhecer as indicações e as técnicas de sondagens nasogástrica, 
nasoentérica e uretral. 

Prática: 
Praticar as sondagens em manequins. Conhecer e manusear as sondas. 

Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 

Material: 
Luvas estéreis, mesa cirúrgica, mesa auxiliar, campos cirúrgicos, soluções 

anti-sépticas, gazes, instrumental cirúrgico. Sondas nasogástrica (nos 10, 12, 
18, 20), sonda nasoentérica, sonda uretral (nos 10, 12, 16,18), sonda vesical 
de demora (nos 10, 12, 16,18), bolsa de coleta de urina (sistema fechado). 
Manequins para cateterismo vesical. Manequins para sondagem 
nasogástrica e nasoentérica. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Semana 16 

 
 
 
 
 
 

 
ACESSO VENOSO / 
PUNÇÃO INTRA- 

ÓSSEA 

Teoria: 
Conhecer os métodos de cateterismo venoso central, suas indicações, 
técnicas e complicações. 
Conhecer a técnica de punção venosa periférica. Conhecer as indicações e a 
técnica de punção intra-óssea. 

Prática: 
Manusear os cateteres de punção venosa profunda. Praticar a punção 
venosa periférica. Praticar a punção intra-óssea. Praticar a disseção venosa 
(cadáver). 

Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 

Material: 
Luvas estéreis, mesa cirúrgica, mesa auxiliar, campos cirúrgicos, soluções 
anti-sépticas, gazes, instrumental cirúrgico. Manequins para punção venosa 
central. Braços para punção venosa periférica. Agulhas de punção 
intraóssea. Cateteres de punção venosa central. Dispositivos de punção 
venosa periférica (Jelcos 22, 20, 18). 

 
 

 
Semana 17 

 
 

 
AVALIAÇÕES 

Teoria: N2 

Prática: 
OSPE - ESTAÇÕES: instrumentação cirúrgica, montagem de mesa, tipos de 
suturas, intubação orotraqueal, intubação nasotraqueal, via aérea cirúrgica, 
drenagem torácica, toracocentese, acesso venoso central e periférico, 
punção intra-óssea, passagem de sonda nasogástrica, nasoentérica e vesical 
de alívio e demora. 
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

o Palestras. 

o Demonstração. 

o Treinamento e retreinamento nos modelos e simuladores. 

o Simulação Realística. 

o OSPE (Objective Structured Pratical Examination). 

 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

1- Composição da nota: 
 

CC 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 
Habilidades e 
Atitudes 

Teste de proficiência 10  

N1 específica 20   

Integradora 20   

OSPE  20 1x, no final 

Avaliação diária nas aulas 
práticas 

15 2 etapas 

Avaliações práticas parciais 15 
2 avaliações; 7,5 
pontos cada; nos 
pequenos grupos 

Total   100   

 
 

2- 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 40 e/ou 

frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento). 

• Deve fazer Exame Especial (Reavaliação) o estudante com média parcial igual 

ou superior a 40 e inferior a 70 e frequência mínima de 75%. 

• Será aprovado com Exame Especial (Reavaliação) 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 a ele é 0 (zero). 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

1.   GOFFI, Fábio Schmidt. Técnica cirúrgica: bases anatômicas, fisiológicas e técnicas da 

cirurgia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2004. 

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

Koogan, 2005. 

3. SHAPIRO, Fred E. Manual de procedimentos em anestesiologia ambulatorial. Porto 

Alegre: ArtMed, 2010. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536322797/ 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ELLISON, E. Christopher; ZOLLINGER JR., Robert M. Zollinger, Atlas de cirurgia. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731591/ 

2. WACHTER, Robert M. Compreendendo a segurança do paciente. 2. ed. Porto Alegre:

 AMGH, 2013. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552546/ 

3. POSSARI, João Francisco. Centro cirúrgico: planejamento, organização e gestão. 5. 

ed. São Paulo: Iátria, 2011. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788576140887/ 

4. OLIVEIRA, Adriana Cristina de; SILVA, Maria Virginia Godoy da (Org.). Teoria e prática 

na prevenção da infecção do sítio cirúrgico. São Paulo: Manole, 2015. 

 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451588/ 

5. LIMA, Emerson, LIMA, Mariana. Cirurgia Dermatológica Cosmética e Corretiva. 1. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734431/ 

Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788536322797/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788527731591/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788580552546/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788576140887/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788520451588/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788527734431/
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Curso: Medicina 

Matriz: 2018 

Módulo: Eletrocardiografia (ECG)  

Período: Eletiva   

Carga Horária   

Teórica: 33,4 horas  

  

EMENTA  

Anatomia e fisiologia do sistema de condução cardíaco. Traçado eletrocardiográfico 

normal e alterado. Sobrecargas atriais e ventriculares. Bloqueios intraventriculares, 

isquemia, corrente de lesão e inatividade elétrica. Taquiarritmias e bradiarritmias. 

Ritmos conduzidos por marcapasso. Alterações eletrocardiográficas ocasionadas 

pelos principais distúrbios eletrolíticos.   

OBJETIVOS DO MÓDULO    

o Conhecer o traçado eletrocardiográfico normal, e identificar, no traçado, as 

principais doenças do coração.  

  

UNIDADES DE ENSINO   

• Anatomia e fisiologia do sistema de condução cardíaco.   

• História da eletrocardiografia.  

• O eletrocardiograma normal.   

• Eixos do coração.  

• Sobrecargas atriais e ventriculares.  

• Bloqueios Intraventriculares   

• Corrente de lesão, isquemia e inatividade elétrica.  

• O ECG no infarto agudo do miocárdio.  



  
 

  

      

• O eletrocardiograma em situações especiais.   

• Exercícios: interpretação do ECG  
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

o Aulas expositivas.  

o Seminários.  o 

TBL/PBL. o Mesa 

Sectra®. o Sala 

invertida. o 

Demonstrações.  

   

SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

1- Composição da nota:  

o 1ª Etapa (1º bimestre):   

50 pontos, sendo 20 pontos referentes a avaliação(ões) teórica(s) e 20 pontos 

referentes a avaliações práticas de livre distribuição pelo docente + AVALIAÇÃO 

INTEGRADORA (10 pontos) o 2ª Etapa (2º bimestre):   

50 pontos, sendo 20 pontos referentes a avaliação(ões) teórica(s) e 20 pontos 

referentes a avaliações práticas de livre distribuição pelo docente + AVALIAÇÃO  

INTEGRADORA (10 pontos)  
  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

1. ALLEN. Interpretação do ECG Série Incrivelmente Fácil.  5. ed. Guanabara Koogan,  

2012. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2409-8  
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2. THALER, Malcolm S. ECG Essencial: Eletrocardiograma na Prática Diária. 7. ed. Artmed, 2015.  

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565852760   

  

3. FRIEDMANN, Antonio Américo, GRINDLER, José, OLIVEIRA, Carlos Alberto de, FONSECA, 

Alfredo. Diagnóstico Diferencial no Eletrocardiograma. 2. ed. Manole, 2011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520449875  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
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1. UCHIDA, Augusto, MURAD NETO, Alexandre. Eletrocardiograma: Conceito e Conhecimento.  

Manole, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520444733    

2. CARVALHO, Antônio Carlos, SOUZA, Felipe Augusto Oliveira, CIRENZA, Cláudio, ALESSI, Silvio 

Robert. Guia de Eletrocardiografia com Exercícios Comentados. Manole, 2012. [Minha 

Biblioteca]. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520435038  

3. GONZALEZ,  Maria  Castro,  GEOVANINI,  Glaucylara  Reis,  TIMERMAN, 

 Sergio  

(eds.). Eletrocardiograma na Sala de Emergências: Guia Prático de Diagnóstico e Condutas  

Terapêuticas.  2.  ed.  Manole,  2014.  Disponível  em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520452608    

4. BARROS, Raimundo Barbosa, PÉREZ-RIERA, Andrés Ricardo. Eletrocardiograma na Medicina 

de Urgência e Emergência. Manole, 2016. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520452134    

5. MOHRMAN, David E., HELLER, Lois Jane. Fisiologia Cardiovascular (Lange). 6. ed. AMGH,  

01/2008. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788563308795  
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Curso: Medicina 

Matriz: 2018 

Módulo: Habilidades e Atitudes Médicas V (HAM V) 

Período: 5º 

Carga Horária 

Teórica: 16,7 horas 

Prática: 50 horas 

 

EMENTA 
 

Psicologia do Desenvolvimento Humano. Transtornos do Espectro do Autismo. 

Psicologia Médica. Habilidades de Comunicação. Emissão de documentos médicos. 

Obtenção de consentimento informado nas situações requeridas. Comunicação em 

situações sensíveis, pacientes crônicos, agressivos, psiquiátricos, sob fortes emoções 

e manejo de conflitos. Princípios éticos e dos direitos humanos, direito das pessoas 

com deficiência e das relações étnico-raciais aplicados à saúde mental. Anamnese e 

exame físico de adultos e idosos relacionados aos sistemas nervoso, osteomuscular e 

órgãos do sentido. 

 
 

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES ASSOCIADAS AO EIXO DE 

HABILIDADES E ATITUDES MÉDICAS (1º ao 8º Período) 

• Aplicar para a tomada de decisão os princípios morais, éticos e bioéticos com 

responsabilidades legais e valorização da vida 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. 
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• 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 e compromisso com a sua 

educação permanente. 

• Realizar procedimentos clínicos indispensáveis para o atendimento médico 

em todas as fases do ciclo de vida; 

• Cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como 

cidadão e 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. 

 
OBJETIVOS DO MÓDULO DE HAM V 

• Conhecer os documentos relacionados ao exercício da profissão. 

• Aplicar noções de comunicação em situações sensíveis, pacientes crônicos, 

agressivos, psiquiátricos, sob fortes emoções e manejo de conflitos. 

• Realizar anamnese e exame físico de adultos e idosos relacionados ao 

sistema nervoso. 

• Realizar anamnese e exame físico de adultos e idosos relacionados ao 

sistema osteomuscular. 

• Realizar anamnese e exame físico de adultos e idosos relacionados aos 

órgãos do sentido. 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM POR SEMANA 
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SEMANA 1 
 

Conhecer os documentos médicos. 

 
 

 

SEMANA 2 
Realizar a comunicação de situações sensíveis, pacientes crônicos, 
agressivos, psiquiátricos, sobfortes emoções e manejo de conflitos. 

 

 
 

SEMANA 3 
Revisar a semiotécnica neurológica e os principais sinais e sintomas 

do sistema nervoso. 

 

 
 

SEMANA 4 
 

Realizar as manobras referentes às síndromes meníngeas. 

 

 
 

SEMANA 5 
 

Realizar exame físico com ênfase nas alterações dos pares cranianos. 

 

 

SEMANA 6 Realizar as manobras referentes às síndromes piramidais e extra- 
piramidais. 

 

 
 

SEMANA 7 
Avaliar os estados comatosos, outras alterações do nível de 

consciência. 

 

 
 

SEMANA 8 
 

Avaliar a síndrome de hipertensão intracraniana. 

 

 
 

SEMANA 9 
 

Realizar as manobras referentes às síndromes cerebelares. 

 

 

 
SEMANA 10 

Realizar o exame físico com ênfase nas doenças da junção 
neuromuscular. 
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SEMANA 11 
 

Realizar o exame físico com ênfase nas neuropatias periféricas. 

 

 
 

SEMANA 12 
 

Realizar exame físico com ênfase nas síndromes medulares. 

 

 
 

SEMANA 13 
 

Realizar exame físico com ênfase nas alterações do esqueleto axial. 

 

 
 

SEMANA 14 
Realizar exame físico com ênfase nas alterações das pequenas 

articulações (mãos e pés). 

 

 
 

SEMANA 15 
Realizar exame físico com ênfase nas alterações dos membros 

superiores e ombro. 

 

 
 

SEMANA 16 
Realizar exame físico com ênfase nas alterações dos membros 

inferiores. 

 

 
 

SEMANA 17 
 

Realizar exame físico com ênfase nas alterações do quadril. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

• 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 



Plano de Ensino 

 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

1- Composição da nota: 
 

HAM 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

 
 

Conhecimentos, 
Habilidades e 
Atitudes 

Teste de proficiência 10  

N1 específica 20  

Integradora 20  

Avaliação Diária 30 15 teórico e 15 prático 

OSCE 20 10 teórico e 5 prático 

Total 100 
 
 

2- 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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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2577-4/ 

6. BLUMENFIELD, Michael; TIAMSON-KASSAB, Maria. Medicina psicossomática. 2. ed. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

1.   BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates: propedêutica médica. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2018. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733090/ 
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3. MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, CENTRO BRASILEIRO DE 

CLASSIFICAÇÃO DE DOENÇAS. Declaração de óbito: documento necessário e importante. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_de_obito_final.pdf 

4. FUNASA – FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Manual de instruções para o 

preenchimento da declaração de óbito. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 

Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_declaracao_obitos.pdf 

5. HELMAN, C.G. Cultura, saúde e doença. 5. ed. São Paulo: Artmed, 2009. Minha 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536320496/ 

Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788527733090/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788582711149/
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http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_declaracao_obitos.pdf
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788536320496/
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Curso: Medicina 

Matriz: 2018 

Módulo: Integração Ensino-Serviço-Comunidade V (IESC V) 

Período: 5º 

Carga Horária 

Teórica: 16,7 horas 

Prática: 50 horas 

 

EMENTA 
 

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

limitações físicas. Sistemas de Classificação. Práticas Integrativas e Complementares. 

Direitos humanos com foco na valorização à vida. Interdisciplinaridade. Medicina 

baseada em evidências. Educação em saúde. Interprofissionalidade. 

 

 
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES ASSOCIADAS AO EIXO DE 

INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE (1º ao 8º Período) 

• Aplicar os princípios do SUS na prática em saúde; 

• Entender a saúde como direito e garantir a integralidade e a equidade do 

cuidado, atenção à saúde 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; 

• 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; 
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• 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 interdisciplinariedade. 

 

 
OBJETIVOS DO MÓDULO DE IESC V 

• Conhecer habilidades de comunicação na abordagem dos problemas de 

saúde mental; 

• Conhecer propostas terapêuticas para sintomas depressivos/ansiedade; 

• Caracterizar comportamentos de risco na saúde mental; 

• Compreender a prescrição de psicofármacos na atenção primária a saúde 

(APS); 

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

• Conhecer possibilidades terapêuticas no cuidado com a saúde mental de 

grupos vulneráveis: o uso das práticas integrativas e complementares; 
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• Analisar a Saúde e espiritualidade como ferramenta de apoio para os 

transtornos mentais; 

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

multiprofissional e abordagem familiar); 

• Conhecer e aplicar a Avaliação multidimensional do idoso e conhecer a 

escala do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20); 

• Identificar os Cuidados com o cuidador (pacientes acamados, idosos e com 

transtornos mentais); 

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

• Compreender a abordagem de dor crônica na APS; 

• Reconhecer cuidados preventivos do paciente com neuropatia (Diabetes, 

Alcoólica e/ou Hanseníase); 

• Analisar a Prevenção de quedas em idosos (enfoque na perda do trofismo 

muscular, comprometimento da marcha e segurança do paciente); 

• Aprofundar a avaliação nutricional do idoso; 

• Entender a abordagem da somatização e dos sintomas sem explicação 

médica. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES EDUCACIONAIS POR 
SEMANA 

 

 
Semana Tema Objetivo teórica Objetivo prática 

 
 

1 

 
Saúde Mental/ 
Habilidades de 
comunicação 

 
Conhecer habilidades de 

comunicação na abordagem dos 
problemas de saúde mental 

 

Conhecer e aplicar a abordagem 
inicial de escuta na APS ao usuário 
em sofrimento psíquico utilizando, 

anamnese e exame do estado 
mental 

 
 

 
2 

 
 

 
Sintomas depressivos 

e de ansiedade 

 

Conhecer propostas terapêuticas 
para sintomas 

depressivos/ansiedade e as 
recomendações baseadas em 
melhores evidências (Revisão 
sistemática e ensaios clínicos) 

 
Identificar as propostas 

terapêuticas adequadas ao 
paciente (famílias) com sintomas 

depressivos/ansiedade e realizar a 
tomada de decisão compartilhada, 
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3 

 

Saúde Mental/ 
Comportamento de 

risco 

 
Caracterizar comportamentos de 

risco na saúde mental; 

 

Realizar um levantamento dos 
psicofármacos mais prescritos na 

APS e correlacionar com os 
diagnósticos mais prevalentes. 

 

 
4 

 
 

Psicofármacos/ 
APS 

 
Compreender a prescrição de 

psicofármacos na atenção 
primária a saúde (APS) 

 

Reavaliar indicações 
medicamentosas em pacientes 
com 5 ou mais medicações de 

acordo com as perguntas 
norteadoras 

 
 

5 

 

Desprescrição 
fármacos/APS 

 

Identificar a polifarmácia e formas 
de desprescrição medicamentosa 

na APS 

Analisar os resultados do 
levantamento dos psicofármacos 
mais prescritos na APS e discutir 
com a equipe de saúde, usando a 
Medicina baseada em evidências. 

 
 
 

6 

 

 
Saúde mental de 

grupos vulneráveis 

 
Conhecer possibilidades 

terapêuticas no cuidado com a 
saúde mental de grupos 

vulneráveis: o uso das práticas 
integrativas e complementares 

. 

 
Planejar uma ação coletiva com 

práticas integrativas e 
complementares no cuidado com 

a saúde mental 

 
7 

 

Saúde e 
espiritualidade 

. 
Analisar a Saúde e espiritualidade 
como ferramenta de apoio para os 

transtornos mentais. 

Executar uma ação coletiva com 
práticas integrativas e 

complementares (PICs) no cuidado 
com a Saúde Mental 

8 N1 N1 Feedback da nota prática 

 
 
 

9 

 

 
Cuidados paliativos 

na APS 

 
Compreender os Cuidados 

paliativos na APS (conceitos, 
práticas da equipe 

multiprofissional e abordagem 
familiar). 

 

Identificar pacientes na assistência 
domiciliar e em cuidados 

paliativos com a equipe (visita 
domiciliar), realizar a escuta e 

orientar adequadamente o 
cuidador e familiares. 

 

 
10 

 
Avaliação 

multidimensional 
/Saúde do idoso 

 

Conhecer e Avaliação 
multidimensional do idoso e 

conhecer a escala do Índice de 
Vulnerabilidade Clínico-Funcional 

(IVCF-20) 

 
Realizar a avaliação 

multidimensional no idoso (visita 
domiciliar/consulta) 

 

 
11 

 
 

Síndromes e 
demências 

 

Conhecer as Síndromes demências 
e comprometimento cognitivo 

leve (apresentação de 
instrumento mini-exame do 

estado mental – “minimental”) 

 
Aplicar o instrumento Mini Exame 

do Estado Mental - 
“MINIMENTAL” 
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12 

 
Abusos e Maus- 

tratos/Saúde do idoso 

 
Conhecer a abordagem aos abusos 

e maus-tratos em idosos 
dependentes 

Discutir, em conjunto com o(a) 
preceptor(a), e aplicar as 

orientações sobre os cuidados 
com o(a) cuidador(a) de acordo 

com a Avaliação da Escala de Zarit 

 
 

13 

 
Cuidados com o 

cuidador 

 

Identificar os Cuidados com o 
cuidador (pacientes acamados, 

idosos e com transtornos 
mentais). 

 

Realizar entrevista com o(a) 
cuidador (a) utilizando a Escala de 

Zarit Reduzida 

14 N2 N2 Feedback da nota prática 

 
 
 

15 

 
 
 

Dor crônica na APS 

 
 

Compreender a abordagem de dor 
crônica na APS. 

 

Aplicar orientações terapêuticas 
não medicamentosas para 

tratamento da dor crônica em 
grupos de idosos (consolidados ou 

não) com a equipe da Estratégia 
de Saúde da Família. 

 
16 

 
Neuropatia periférica 

Reconhecer cuidados preventivos 
do paciente com neuropatia (DM, 

alcoólica e hanseníase). 

 

Realizar avaliação sensório- 
motora do pé. 

 
 

17 

 
 

Quedas em idosos 

 

Analisar a Prevenção de quedas 
em idosos (enfoque na perda do 

trofismo muscular, 
comprometimento da marcha e 

segurança do paciente) 

 

Identificar situações de risco e 
propor mudanças em ambientes 

com riscos de quedas durante 
uma visita domiciliar. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

• Palestras 

• Demonstração 

• Role Play/Dramatização 

• Grupos Balint 

• Atividades práticas Unidades de Saúde - ESF 

 
 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

1- Composição da nota: 
 

IESC 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, Teste de proficiência 10  
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Habilidades e 
Atitudes 

N1 específica 20  

Integradora 20  

Avaliação Diária 10  

Encontro 
Interdisciplinar/Projeto 
de Intervenção 

 
25 

15 - Acompanhamento e 
elaboração 
10 - Apresentação 

Logbook/Diário de Campo 15  

Total  100 
 
 

2- 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 são 

previstos os regimes de Exame Especial e de Dependência. 
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