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Curso: Medicina 

Matriz: 2018 

Módulo: Habilidades e Atitudes Médicas III (HAM III) 

Período: 3º 

Carga Horária 

Teórica: 33,3 horas 

Prática: 66,7 horas 
 
 

EMENTA 

Exame clínico, incluindo a entrevista médica e o exame físico geral e dos aparelhos 

circulatório, respiratório e digestivo, em ambiente simulado e em pacientes reais 

(enfermaria), baseado nos princípios éticos e dos direitos humanos, direito das 

pessoas com deficiência e das relações étnico-raciais, que permitam o 

estabelecimento de uma boa relação médico-paciente. 

 

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES ASSOCIADAS AO 

EIXO DE HABILIDADES E ATITUDES MÉDICAS (1º ao 8º 

Período) 

o 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; 

o Comunicar-se de forma ética e humanizada com o paciente e seus familiares, 

colegas, instituições, comunidade e mídia; 

o Interagir com outros profissionais envolvidos nos cuidados com o paciente, 

por meio de trabalho em equipe; 

o Ler e interpretar textos científicos em língua estrangeira: inglês; 

o Analisar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na 

avaliação clínica; 

o Avaliar determinantes e fatores de risco relacionados aos agravos da saúde e 

sua interação com o ambiente físico e social; 

o Realizar com proficiência a anamnese e a consequente construção da 

história clínica, bem como dominar a arte e a técnica do exame físico; 

o Interpretar dados de anamnese a partir das narrativas valorizando aspectos 

econômicos, sociais e ocupacionais;
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o Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua 

educação permanente; 

o Realizar procedimentos clínicos indispensáveis para o atendimento médico 

em todas as fases do ciclo de vida; 

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

cidadão e como médico; 

o Avaliar as medidas de Segurança do Paciente e promover sua aplicação em 

todos os níveis de atenção à saúde; 

o Aplicar as normas de Biossegurança; 

o Aplicar a Medicina Baseada em Evidências para o raciocínio clínico e tomada 

de decisões compartilhadas. 

 

OBJETIVOS DO MÓDULO DE HAM III 

o Conhecer os fundamentos dos métodos de ensino, da pesquisa e da extensão; 

Realizar entrevista médica e compreender o processo de adoecimento como 

um todo, inclusive perceber o indivíduo inserido em seu ambiente; 

o Praticar as habilidades de comunicação previstas para o módulo nos diversos 

cenários de prática; 

o Conhecer a terminologia semiológica correta; 

o Compreender a importância dos sinais e sintomas para o diagnóstico e 

estruturação das principais síndromes relacionadas aos sistemas circulatório, 

hemolinfopoiético e respiratório; 

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

os achados; 

o Manter atitude ética no relacionamento com pacientes, equipe de trabalho 

e colegas. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM POR SEMANA 

Semana 1: Exame Clínico: conhecer os modelos de entrevista e de registro 

existentes, enfatizando o Método Clínico Centrado na Pessoa. Praticar as 

habilidades gerais de comunicação: de escuta atenta, de direcionamento e 

estruturação da entrevista e de empatia. Apontar as Evidências de melhores 

desfechos em saúde a partir de uma boa  comunicação; 

Semana 2: Conhecer o exame clínico baseado em evidências. Aplicar o exame físico 

geral e o exame físico dos sinais vitais (abordagem horizontal em todas as semanas). 
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Semana 3: Conhecer os sinais e sintomas cardiovasculares. Praticar o exame físico 
geral e cardiovascular; 

Semana 4: Conhecer os sinais e sintomas cardiovasculares. Praticar o exame físico 
geral e cardiovascular; 

Semana 5: Conhecer a Semiologia da HAS.Praticar exame físico geral e  cardiovascular 
com ênfase na pressão arterial. 

Semana 6: Conhecer o ambiente hospitalar e praticar o exame físico geral e 
cardiovascular, com ênfase na insuficiência coronariana. 

Semana 7: Praticar o exame físico geral e cardiovascular, com ênfase na insuficiência 

cardíaca. 

Semana 8: Praticar o exame físico geral e cardiovascular, com ênfase nas valvulopatias. 

Semana 9: Praticar o exame físico geral e vascular, incluindo a prática semiológica do 

pericárdio. 

Semana 10: Conhecer a semiologia do pericárdio. 
 

Semana 11: Praticar o exame físico geral e sistema hemolinfopoiético, com ênfase nas 

anemias e nas principais cadeias de linfonodos. 

Semana 12: Praticar exame físico geral e sistema hemolinfopoiético, com ênfase nas 

tromboses, tromboembolismos e síndromes hemorrágicas. 

Semana 13: Praticar o exame físico geral e respiratório, com ênfase nos sons 

pulmonares. 

Semana 14: Praticar o exame físico geral e sistema respiratório, com ênfase nas 

síndromes brônquicas. 

Semana 15: Praticar o exame físico geral e respiratório, com ênfase nas síndromes 

pulmonares. 

Semana 16: Praticar o exame físico geral e respiratório, com ênfase nas síndromes 

pulmonares. 

Semana 17:Praticar o exame físico geral e respiratório, com ênfase nas síndromes 

pleurais. 

Semana 18: Conhecer a semiologia das lesões elementares da pele.  

Semana 19: Avaliação final e feedback 
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

o Palestras 

o Demonstração 

o Role Play/Dramatização 

o Grupos Balint 

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

o Enfermarias dos Hospitais conveniados 

 
 

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  

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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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

1. PORTO, C. C.; PORTO, A.L. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2019. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734998/ 

2. PORTO, C. C.; PORTO, A.L. Exame Clínico. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2017. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731034/ 

3. SWARTZ, M H. Tratado de semiologia médica: história e exame clínico. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2015. 

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/ 

2. JUNQUEIRA, Lília. Anatomia palpatória e seus aspectos clínicos. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2018. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1987-2/ 

3. CAMPANA, Álvaro Oscar. Exame clínico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. Minha

 Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1955-1/ 

4. DUNCAN, Bruce B. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em 

Evidências. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711149/ 

5. DUGANI, Sagar, ALFONSI, E., J., AGUR, R., A., DALLEY, F., A. Anatomia Clínica - Integrada 

com Exame Físico e Técnicas de Imagem. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

 Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732154/ 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788527734998/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788527731034/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788527733090/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/978-85-277-1987-2/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/978-85-277-1987-2/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/978-85-277-1955-1/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788582711149/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788582711149/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788527732154/
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Curso: Medicina 

Matriz: 2018 

Módulo: Trabalho Científico de Curso I (TCC I) 

Período: 3º  

Carga Horária  

Teórica: 8,4 horas 

 

EMENTA 

Elaboração do projeto final para o Trabalho Científico de Curso (TCC). Introdução ao 

TCC. Modelos de TCC. Contextualização do tema e problema de pesquisa. 

Ferramentas de busca científica. Objetivos gerais e específicos. Justificativa. Revisão 

teórica. Procedimentos metodológicos. Descrição e análise dos dados e interpretação 

dos resultados. Normas para publicação. Ética em pesquisa. 

 

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 I 

o Proporcionar aos alunos capacitação para a elaboração de seu Trabalho 

Científico de Curso (artigo científico); 

o Integrar o discente no processo do conhecimento e da investigação científica; 

o Contribuir com o desenvolvimento científico da Medicina; 

o Compreender o que é um TCC e sua composição; 

o Conhecer as principais normas utilizadas para elaboração do TCC na área de 

saúde (Vancouver); 

o Capacitar o discente na busca de material bibliográfico por meio de diferentes 

ferramentas de busca. 

 

UNIDADES DE ENSINO  

UNIDADE 1: ETAPAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

1.1 Escolha do tema. 

1.2 Formulação de problemas e hipóteses. 

1.3 Elaboração dos objetivos. 

1.4 Justificativa. 

1.5 Metodologia. 

1.6 Levantamento bibliográfico (PubMed; BVS; EBSCOhost; DynaMed Plus; Scielo). 

1.7 Cronograma. 

1.8 Referências. 

 

UNIDADE 2: NORMATIZAÇÃO E FORMATAÇÃO 

2.1 Citação. 

2.2 Sistema de chamada. 

2.3 Referência. 

2.4 Formatação VANCOUVER. 
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UNIDADE 3: REDAÇÃO DO PROJETO E ORIENTAÇÕES INDIVIDUALIZADAS 

3.1 Revisão de normas e estrutura. 

3.2 Importância da linguagem científica. 

3.3 Orientação individualizada. 

 

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: 

Serão distribuídos 100 pontos conforme descrição abaixo: 

1ª etapa = 50 pontos 

2ª etapa = 50 pontos  

 

Em cada etapa, as pontuações serão distribuídas nas seguintes atividades: 

-Leitura e interpretação de textos; 

- Debates e discussões; 

- Trabalhos individuais; 

- Apresentações de trabalhos; 

- Elaboração do projeto de pesquisa. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. DEMO, P. Introdução à Metodologia da Ciência.  2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
 

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

Matriz: 2018 

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

Período: 3º 

Carga Horária 

Teórica: 16,7 horas 

Prática: 33,3 horas 
 
 

EMENTA 

Abordagem Familiar. Processo de adoecimento e acolhimento do sujeito. Método 

clínico centrado na Pessoa. Plano Terapêutico Singular. Ciclos de vida. Prevenção 

primária e promoção da saúde com ênfase nas doenças cardiovasculares e 

respiratórias (adulto e idoso). Grupos de educação em saúde. Direitos humanos, 

voltados para as populações ribeirinhas quilombolas, indígenas e de situação de rua. 

 

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES ASSOCIADAS AO 

EIXO DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE (1º ao 8º 

Período) 
 

o Aplicar os princípios do SUS na prática em saúde; 

o 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; 

o Aplicar técnicas de cuidado clínico com enfoque no indivíduo, em todas as 

faixas etárias; 

o Aplicar na prática profissional os princípios da medicina baseada em 

evidências; 

o Promover a interação com outros profissionais e instituições envolvidos nos 

cuidados com o paciente, por meio de trabalho em equipe e em rede; 

o Analisar a dinâmica das políticas de saúde; 
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o Avaliar determinantes e riscos relacionados aos agravos da saúde e sua 

interação com o ambiente; 

o 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; 

o Analisar a legislação e as políticas de saúde; 

o 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; 

o Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua 

educação permanente; 

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

responsabilidades legais inerentes à profissão e ao estudante de Medicina; 

o Atuar na saúde do indivíduo nos diversos ciclos de vida, considerando seu 

contexto familiar e comunitário; 

o Aplicar planos terapêuticos, considerando a gestão do cuidado e os conceitos 

de clínica ampliada; 

o Construir a interdisciplinariedade. 

 

OBJETIVOS DO MÓDULO DE IESC III 

o Conhecer e aplicar ferramentas de abordagem familiar; 

o Conhecer e elaborar o prontuário da família; 

o Conhecer as características peculiares da atuação do médico de família; 

o Conhecer os aspectos fundamentais de sociologia da família; 

o Conhecer e interpretar os pontos fundamentais dos processos psicossociais 

da família; 

o Conhecer e interpretar os ciclos de vida humano e da família; 

o Utilizar as ferramentas de consulta e de registro mais conhecidas na área de 

Medicina de Família e Comunidade; 

o Orientar as famílias em relação à prevenção de doenças e promoção da 

saúde, com ênfase para as doenças cardiovasculares e respiratórias; 

o Atuar em equipe e em redes de atenção à saúde;
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o Discutir os aspectos realtivos aos direitos humanos, voltados para as 

populações ribeirinhas quilombolas, indígenas e de situação de rua. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM POR SEMANA 
 

Semana 1: Revisar a ética e comunicação na APS. Aplicar as ferramentas de 

abordagem familiar: genograma, ecomapa, outros, por exemplo, a partir das famílias 

do Hiperdia daáreadeabrangência da ESF/Atenção Básica; 

Semana 2: Discutir prontuário da família e ferramentas de registro. Aplicar as 

ferramentas identificadas no prontuário familiar; 

Semana 3: Conhecer e interpretar os ciclos de vida humano e da família. Avaliar o 

prontuário da família e refletir possíveis estratégias de prevenção de doenças (mais 

prevalentes) e promoção da saúde; 

Semana 4: Conhecer e interpretar os fundamentos dos processos psicossociais da 

família. Discutir com a equipe as propostas de intervenção; 

Semana 5: Entender os aspectos do Método Clínico Centrado na Pessoa. Elaborar 

Plano Terapêutico Singular (PTS) com a equipe com ênfase nas ações de 

promoção/prevenção da saúde; 

Semana 6: Entender os aspectos do Método Clínico Centrado na Pessoa; 

Elaborar PTS com a equipe com ênfase nas ações de promoção/prevenção da saúde; 

Semana 7: Conhecer as estratégias comportamentais, de motivação e de auto- 

cuidado para mudança de hábitos de vida. PTS: implementar, monitorar, avaliar, 

retroalimentar; 

Semana 8: Discutir as orientações quanto à prática de atividades físicas.; PTS: 

implementar, monitorar, avaliar, retroalimentar. 

Semana 9: Mesa redonda (HAM III e IESC III): discutir as principais DCVs encontradas 

nos  PTS. PTS: implementar, monitorar, avaliar, retroalimentar. 

Semana 10: Discutir as orientações quanto à alimentação e nutrição (antropologia 

médica).  PTS: implementar, monitorar, avaliar, retroalimentar; 
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Semana 11: Discutir as orientações quanto a aspectos culturais relacionados ao 

álcool e  drogas. PTS: implementar, monitorar, avaliar, retroalimentar; 

Semana 12: Mesa redonda (HAM III e IESC III): discutir as principais DCVs 

encontradas nos PTS; 

Semana 13: PTS: socializar e replanejar ; 

Semana 14: PTS: socializar e replanejar; 

Semana 15: Discutir as orientações quanto a aspectos culturais relacionados ao 

tabagismo. PTS: implementar, monitorar, avaliar, retroalimentar; 

Semana 16: Discutir os aspectos relativos aos direitos humanos, voltados para as 

populações ribeirinhas quilombolas, indígenas e de situação de rua. PTS: 

implementar, monitorar, avaliar, retroalimentar; 

Semana 17: Mesa redonda (HAM III e IESC III): discutir as principais doenças 

respiratórias encontradas nos PTS. PTS: implementar, monitorar, avaliar, 

retroalimentar; 

Semana 18: Avaliação formativa e feedback/portfolio. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

o Palestras 

o Demonstração 

o Role Play/Dramatização 

o Grupos Balint 

o Atividades práticas nas Unidades de Saúde - ESF 

 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

1- Composição da nota: 
 

IESC 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 
Habilidades e 

Teste de proficiência 10  

N1 específica 20  
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Atitudes 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. 

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

1.   SABRA, Aderbal; LUNA, Rafael Leite. Medicina de família: saúde do adulto e do idoso. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006 

2.   FAUCI, Anthony S.; BRAUNWALD, Eugene; KASPER, Dennis L. [et al]. Manual de medicina 

de Harrison. 19. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580556032/ 
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Curso: Medicina 

Matriz: 2018 

Módulo: Sistemas Orgânicos Integrados III (SOI III) 

Período: 3º 

Carga Horária 

Prática = 100 horas 

Teórica = 50 horas 

Aprendizagem em pequenos grupos = 100 horas 

TICs = 33,3 horas 
 
 

EMENTA 

Abordagem integrada dos principais mecanismos de agressão e defesa, bases 

fisiopatológicas, fundamentos da terapêutica, propedêutica radiológica e laboratorial 

aplicada aos problemas prevalentes do desenvolvimento humano e do meio ambiente 

relacionados aos sistemas circulatório, hemolinfopoiético e respiratório. 

 

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES ASSOCIADAS AO EIXO 

DE SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS 

o Compreender, de maneira contextualizada e voltada para a prática profissional, a 

estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos; 

o  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; 

o Utilizar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na avaliação 

clínica e complementar; 

o 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; 

o Interpretar e proceder à análise crítica de artigos científicos em língua inglesa;
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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 SOI III 

o Diferenciar os sistemas orgânicos que compõem o corpo humano: circulatório, 

o Compreender os mecanismos de agressão e defesa envolvidos nas principais 

doenças do ser humano em todas as fases do ciclo biológico, tendo como critérios 

a prevalência, a letalidade, o potencial de prevenção e o potencial mórbido, bem 

como a eficácia da ação médica; 

o Conhecer elementos para estabelecer a conduta diagnóstica e terapêutica dos 

agravos prevalentes no ser humano norteados pela Medicina Baseada em 

Evidências; 

o Reconhecer estados morfofuncionais alterados, com vistas à compreensão dos 

mecanismos envolvidos em diversas afecções; 

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

saúde-doença no indivíduo e na coletividade; 

o Aplicar os conhecimentos dos princípios da ação e uso dos medicamentos. 

o Desenvolver a capacidade de buscar e analisar informações nas principais bases 

de dados; 

o Desenvolver a capacidade de atuar em pequenos grupos pautados em princípios 

éticos e humanísticos; 

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

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM POR SEMANA 

Semana 1: Regulação neuro-hormonal da pressão arterial. Etiopatogenia hipertensão 

arterial sistêmica. Formação de raios X. 
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Semana 2: Introdução à farmacocinética e farmacodinâmica. Remodelamento cardíaco 

(alterações do crescimento). 

Semana 3: Remodelamento cardíaco. Fisiopatologia da miocardiopatia chagásica. 

Sorologia: princípios imunológicos. Radioproteção e saúde indígena. 

Semana 4: Fisiopatologia da cardiopatia isquêmica. Drogas antiagregantes plaquetárias, 

vasodilatadores, trombolíticos, estatina e beta bloqueadores. Alterações degenerativas. 

Semana 5: Reações Imunomediadas. Etiopatogenia das lesões vasculares e suas 

complicações. Mecanismos de ação dos antimicrobianos. Beta-lactâmicos. 

Semana 6: Fisiopatologia das Doenças do Colágeno no Sistema Cardiovascular. 

Fisiopatologia da Doença Arterial Periférica Obstrutiva. 

Semana 7: Fisiopatologia das doenças do sistema venoso. Política Nacional de 

Medicamentos. Equivalência farmacêutica e Biodisponibilidade. 

Semana 8: Fisiopatologia das doenças pericárdicas. 

Semana 9: Células do sangue, seus processos de proliferação, diferenciação e 

degradação. Processos parasitários em algumas células e a deficiência de importantes 

nutrientes. Metabolismo das vitaminas (B12 e ácido fólico) e do ferro. Hemocitopoiese. 

Sinais e sintomas da anemia carencial. Diagnóstico diferencial das anemias carenciais. 

Orientação nutricional na anemia carencial. AINES. 

Semana 10: Elementos da cascata de coagulação e cofatores da coagulação. Fatores 

ambientais e hereditários que predispõem às coagulopatias. SRIS. Mudanças climáticas. 

Dengue clássica e hemorrágica. Fatores de risco para a ocorrência de dengue 

hemorrágica (diferentes sorotipos e uso de AINES). 

Semana 11: Circulação sanguínea/pulmão. Hematose, elementos envolvidos nas trocas 

gasosas e sua funcionalidade. 

Semana 12: Processo inflamatório agudo e crônico no pulmão. Pneumonite parasitária. 

Imunomodulação frente a diferentes agentes. 

Semana 13: Fisiopatologia da obstrução crônica pulmonar. Fisiopatologia da destruição 

da arquitetura do parênquima pulmonar. Processo inflamatório agudo e crônico. 

Semana 14: Fisiopatologia e etiologia do derrame pleural e pneumotórax. 

Semana 15: Neoplasias primárias e metastáticas do pulmão. Rever ciclo celular e 

mecanismos de controle. Opioides 

Semana 16: Fisiopatologia do impetigo. Fisiopatologia da erisipela, tendo como porta de 

entrada uma micose superficial. Resposta imunológica específica. Macrolídeos e 

Vancomicina. 
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Semana 17: Fisiopatologia da hanseníase. Fisiopatologia da leishmaniose tegumentar. 

Aspectos histopatológicos das doenças bacterianas de pele. 

Semana 18: Lesões malignas e benignas da pele. Alterações da diferenciação e 

proliferação celular. 

 
 

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). 
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• 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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