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Curso: Medicina 

Matriz: 2018 

Módulo: Sistemas Orgânicos Integrados IV (SOI IV) 

Período: 4º 

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 digestório, endócrino, reprodutor, nefro-urinário e 

tegumentar. 

 

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 IV 

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: Rever e compreender a morfofisiologia da adrenal e as principais 

consequências das alterações de produção de seus hormônios. 
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Semana 2: Rever a morfofisiologia do pâncreas endócrino e compreender a consequência 

da destruição ou hipofunção das células beta pancreática. Identificar a classificação 

etiológica do Diabetes Mellitus. 

Semana 3: Relacionar a hipofunção/destruição de células Beta com a resistência 

periférica à insulina, Síndrome plurimetabólica e com as complicações macro e 

microvasculares do DM. Definir as características da hipoglicemia e entender a 

abordagem interdisciplinar do pé diabético. 

Semana 4: Compreender a morfofisiologia da hipófise e das gônadas e as principais 

alterações benignas e suas consequências. 

Semana 5: Rever a MF da tireóide e as principais alterações benignas e suas 

consequências. 

Semana 6: Rever o mecanismo morfofisiolóqico do esôfago e do estômago + mecanismo 

de agressão e proteção das respectivas mucosas. 

Semana 7: Rever o mecanismo morfofisiolóqico do esôfago e do estômago + mecanismo 

de agressão e proteção das respectivas mucosas. 

Semana 8: Analisar as principais protozooses intestinais + mecanismos de agressão das 

mucosas intestinais. 

Semana 9: Rever a morfofisiologia do intestino delgado e entender a fisiopatologia dos 

processos inflamatórios relacionados. 

Semana 10: Rever a morfofiosologia hepática e conhecer os processos patológicos 

hepáticos. 

Semana 11: Rever a morfofisologia da vesícula biliar e pâncreas. Definir os tipos de 

abdome agudo. Conhecer os processos fisiopatológicos da vesícula biliar/pâncreas. 

Semana 12: Rever a morfofisiologia do intestino grosso e conhecer, conhecer a 

fisiopatologia e o impacto da neoplasia de cólon em saúde pública. 

Semana 13: Rever morfofisiologia das vias urinárias baixas e altas e seus processos 

patológicos mais prevalentes e as possíveis respostas associadas. 

Semana 14: Rever a morfofisiologia parênquima renal e as principais células. Estudar a 

evolução dos processos patológicos com consequente cronificação. 

Semana 15: Rever a morfofisiologia da próstata e a urinária, alterações benignas e 

malignas, bem como suas consequências. 

Semana 16: Rever a morfofisiologia do aparelho reprodutor masculino e feminino e 

reconhecer as principais respostas aos mecanismos mais frequentes de agressão. 



Plano de Ensino 

 

 

Semana 17: Revisar o conceito de genótipo e fenótipo, a síntese dos hormônios sexuais, 

a atuação dos seus receptores e a evolução da genitália interna e externa. Discutir a 

complexidade da gestação na adolescência. 

Semana 18: Rever o eixo hipotálamo-hipófise-gônadas e as principais funções dos 

hormônios sexuais. 

 
 

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). 

 
 

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. 

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/ 

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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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. 

 
 

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. Minha 

Biblioteca. Disponível em: 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. Minha 

 
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/ 

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/978-85-277-2034-2/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788527731324/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788527731324/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788520439852/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788520439852/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788520447239/
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: Habilidades e Atitudes Médicas IV (HAM IV) 

Período: 4º 

Carga Horária 

Teórica: 33 horas 

Prática: 100 horas 
 
 

EMENTA 

Semiologia da Criança e do Adolescente. Semiologia do Idoso. Semiologia do Adulto, 

caracterizando e interpretando as síndromes mais prevalentes na prática médica, 

com ênfase nos sistemas digestório, endócrino, nefro-urinário e reprodutor, em 

ambiente simulado e em pacientes reais (ambulatório e enfermaria), baseado nos 

princípios éticos e dos direitos humanos, direito das pessoas com deficiência e das 

relações étnico-raciais. 

 

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; 
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o Interpretar dados de anamnese a partir das narrativas valorizando aspectos 

econômicos, sociais e ocupacionais. 

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 IV 

o 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 digestório, 

endócrino, nefro-urinário e reprodutor. 

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

os achados. 

o Compreender as especificidades e praticar o exame clínico voltado para o 

atendimento de crianças e adolescentes. 

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

e colegas. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM POR SEMANA 
 

Semana 1 ADULTO E IDOSO: Reconhecer, descrever e associar as lesões 
elementares às dermatoses mais frequentes. 
Conhecer as principais síndromes cutâneas: neoplasias e 
eritemato-escamosas. 
CRIANÇA E ADOLESCENTE: Discutir e praticar as habilidades de 
comunicação na consulta com crianças e adolescentes. 

Semana 2 ADULTO E IDOSO: Reconhecer, descrever e associar as lesões 
elementares às dermatoses mais frequentes. 
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 Conhecer as principais síndromes cutâneas: hanseníase e 
micoses superficiais. 
CRIANÇA E ADOLESCENTE: Reconhecer, descrever e associar as 
lesões elementares associadas às dermatoses mais frequentes 
na infância e adolescência (síndromes exantemáticas e 
eczematosas). 

Semana 3 ADULTO E IDOSO: Conhecer e praticar as habilidades de 
comunicação na consulta com adultos. 
CRIANÇA E ADOLESCENTE: Reconhecer, descrever e associar as 
lesões elementares associadas às dermatoses mais frequentes 
na infância e adolescência (síndromes infecciosas - 
dermatoviroses, dermatozoonoses, bacterianas). 

Semana 4 ADULTO E IDOSO: Conhecer e praticar as habilidades de 
comunicação na consulta com idosos. 
CRIANÇA E ADOLESCENTE:Conhecer a semiologia do 
crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente. 

Semana 5 ADULTO E IDOSO: Conhecer e praticar o exame físico da 
faringe, laringe, nariz, seios paranasais e cavidade oral. 
CRIANÇA E ADOLESCENTE: Conhecer e praticar o exame físico 
do sistema digestório, com ênfase na cavidade oral, esôfago, 
estômago e duodeno em RN, crianças e adolescentes. 

Semana 6 ADULTO E IDOSO: Conhecer e praticar o exame físico do 
esôfago, estômago, duodeno. 

CRIANÇA E ADOLESCENTE: Conhecer e praticar o exame físico do 
sistema digestório, com ênfase nos intestinos delgado e grosso, 
reto e ânus em RN, crianças e adolescentes. 

Semana 7 ADULTO E IDOSO: Conhecer e praticar o exame físico do 
intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. 

CRIANÇA E ADOLESCENTE: Conhecer e praticar o exame físico do 
aparelho respiratório (VAS e ouvido) em RN, crianças e 
adolescentes. 

Semana 8 ADULTO E IDOSO: Conhecer e praticar o exame físico do fígado, 
vias biliares, pâncreas e baço. 

CRIANÇA E ADOLESCENTE: Conhecer e praticar o exame físico do 
aparelho respiratório (VAI e pulmão) em RN, crianças e 
adolescentes. 

Semana 9 ADULTO E IDOSO: Conhecer e praticar o exame físico da parede 
abdominal. 
CRIANÇA E ADOLESCENTE: Conhecer e praticar o exame físico 
do aparelho cardiovascular em RN, crianças e adolescentes. 

N1 – 1ª Avaliação Teórica 
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Semana 10 ADULTO E IDOSO: Conhecer as causas e as principais alterações 
do exame físico no abdome agudo. 
CRIANÇA E ADOLESCENTE:Conhecer as especificidades do 
exame semiológico do adolescente. 
1º OSCE 

Semana 11 ADULTO E IDOSO: Conhecer e praticar a semiologia do sistema 
urinário, com ênfase na itu e litíase renal 

CRIANÇA E ADOLESCENTE:Conhecer as especificidades do 
exame semiológico do RN. 

Semana 12 ADULTO E IDOSO: Conhecer e praticar a semiologia do sistema 
urinário, com ênfase síndrome nefrítica, síndrome nefrótica e 
doença renal crônica. 
CRIANÇA E ADOLESCENTE:Conhecer a semiologia do sistema 
urinário no RN, criança e no adolescente. 

Semana 13 ADULTO E IDOSO: Conhecer e Praticar o exame físico dos 
órgãos genitais femininos e da mama. 
CRIANÇA E ADOLESCENTE:Conhecer e praticar a semiologia do 
aparelho genital masculino e feminino no RN, na criança e no 
adolescente. 

Semana 14 ADULTO E IDOSO: Conhecer e praticar o exame físico dos 
órgãos genitais masculinos. 

CRIANÇA E ADOLESCENTE: Conhecer e praticar o exame físico 
dos órgãos do sentidos na criança e no adolescente. 

Semana 15 ADULTO E IDOSO: Conhecer a semiologia da tireóide. Conhecer 
os sinais e sintomas causados pelo aumento ou diminuição dos 
hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais. 
CRIANÇA E ADOLESCENTE: Conhecer e praticar o exame físico do 
sistema endócrino, com ênfase na tireóide e 
gls.suprarrenais, em RN, crianças e adolescentes. 

Semana 16 ADULTO E IDOSO: Conhecer e praticar o exame físico dos 
ossos, articulações e coluna vertebral. 
CRIANÇA E ADOLESCENTE: Conhecer e praticar o exame físico 
sistema nervoso, em RN, crianças e adolescentes. 

N2 – 2ª Avaliação Teórica 

Semana 17 ADULTO E IDOSO: Conhecer e praticar o exame físico das 
bursas, tendões e músculos. 
CRIANÇA E ADOLESCENTE: Conhecer e praticar o exame físico 
sistema nervoso, em RN, crianças e adolescentes (fontanela, 
macro/microcefalia,meningismo, meningomielocele) 

Semana 18 ADULTO E IDOSO: 2º OSCE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE:Conhecer a semiologia do sistema 
osteomuscular, com foco nas anormalidades mais comuns em 
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 RN, crianças e adolescentes (pares cranianos, convulsões, 
hipertensão intracraniana). 

Semana 19 Feedback e síntese final. 

 
 

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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3. PUCCINI, Rosana Fiorini; HILÁRIO, Maria Odete Esteves. Semiologia da criança e do 

adolescente. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 1 recurso online. ISBN 978-85- 

277-2024-3. Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85- 

277-2024-3 

4. FREITAS, Elizabete Viana de; PY, Ligia (Ed.). Tratado de geriatria e gerontologia. 4. ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. Minha Biblioteca. Disponível em: 

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

5. RODRIGUES, Yvon Toledo; RODRIGUES, Pedro Paulo Bastos. Semiologia pediátrica. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2031-1. 

Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2031-1 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788527734998/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788527731034/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/978-85-277-2577-4/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788527733090/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788582711149/
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2024-3
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2024-3
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788527729505/
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2031-1


Plano de Ensino 

 

 

 

Curso: Medicina 

Matriz: 2018 

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

Período: 4º 

Carga Horária 

Teórica: 16,7 horas 

Prática: 33,3 horas 
 
 

EMENTA 

Promoção em saúde. Prevenção primária. Atenção integral à saúde da criança e do 

adolescente. Atenção integral à saúde da mulher e da gestante. Prevenção 

quaternária. Grupos de educação em saúde. Linhas de Cuidado e Rede de Atenção à 

Saúde. 

 

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; 

o Avaliar determinantes e riscos relacionados aos agravos da saúde e sua 

interação com o ambiente; 
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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 IV 

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

com ênfase na Saúde da Criança e do Adolescente e na Saúde da Mulher; 

o Aplicar o Programa Nacional de Imunização; 

o Conhecer os programas relacionados à saúde da criança, do adolescente e 

da mulher (Puericultura, Programa Saúde na Escola, Rede Cegonha, 

Planejamento Familiar, Prevenção de IST e Câncer); 

o Atuar em equipe e em Redes de Atenção à Saúde. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM POR SEMANA 
 

Semana 1: Saúde da criança: discutir territorialização, cuidado coletivo, apoio 

matricial e abordagem familiar. 

Semana 2: Praticar/criar ações relativas à saúde escolar (escola no território). 

Semana 3: Conhecer ciclo de vida/dinâmica familiar: famílias com filhos pequenos e 

adolescentes. Praticar o acolhimento da família com criança, identificando 

problemas e necessidades de saúde/vigilância. 

Semana 4: Puericultura: avaliação ampliada da Saúde da Criança (acidentes, dist. 

crescimento e DNPM). Acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da criança. 
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Semana 5: Praticar a visita domiciliar para acompanhamento do RN e da família 

(destacar prematuridade). 

Semana 6: Abordar práticas alimentares e de saúde bucal - grupos familiares 

(destacar distúrbios alimentares). 

Semana 7: Compreender imunizações e o calendário vacinal conforme PMI vigente 

(sala de vacinas). 

Semana 8: Praticar a orientação dos cuidados preventivos das principais afecções 

respiratórias (ações de educação da criança e da família). 

Semana 9: Abordar a Saúde do Adolescente na APS (acidentes, sexualidade, etc). 

Semana 10: Saúde da Mulher: discutir territorialização, cuidado coletivo, apoio 

matricial e abordagem familiar. Abordar a Saúde da Mulher na APS: Planejamento e 

direitos reprodutivos. 

Semana 11: Abordar Saúde da Mulher na APS: Amenorreia e sangramento uterino 

anormal. 

Semana 12: Abordar a saúde da Mulher na APS: Dor Pélvica. 

Semana 13: Abordar a saúde da Mulher na APS: Pré-Natal e Puerpério. 

Semana 14: Abordar a saúde da Mulher na APS: Hipertensão na Gestação. 

Semana 15: Abordar a saúde da Mulher na APS: Diabetes Gestacional. 

Semana 16: Abordar a saúde da Mulher na APS: Câncer Genital (colo uterino). 

Semana 17: Abordar a saúde da Mulher na APS: Câncer de mama. 

Semana 18: Abordar a saúde da Mulher na APS: Climatério. 
 
 

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 
Atitudes 

Teste de proficiência 10  

N1 específica 20  

Integradora 20  

Avaliação Diária 10  
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 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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