
Plano de Ensino 

 

Missão Institucional 

Ementa 

 

Módulo: Integração Ensino-Serviço-Comunidade VI 

Curso: Medicina Período: 6º 

Carga Horária Total: 83,3 Teórica: 16,6 Prática: 66,7 

Ano/Semestre: 2021.1 

 

 

Desenvolver e disseminar competências a partir do ensino, pesquisa e extensão que formem 

profissionais capazes de transformar o Brasil a partir de suas regiões. 

 

 

Atenção à saúde na perspectiva da integralidade do cuidado. Promoção da saúde da criança, do 

adolescente, da mulher, do adulto e do idoso, das comunidades indígenas e quilombolas. 

Coordenação do Cuidado. Abordagem sindrômica baseada em problemas 

comunidade. 

mais prevalentes na 

 

 
 

• Aplicar os princípios do SUS na prática em saúde; 

• Considerar a saúde como direito e garantir a integralidade e a equidade da atenção à saúde 

em nível individual e coletivo, valorizando a diversidade biológica, étnico-racial, de gênero, 

orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, cultural e demais aspectos que 

compõem a diversidade humana; 

• Avaliar ações de gestão que promovam e garantam o bem-estar individual e da coletividade; 

• Promover a interação com outros profissionais e instituições envolvidos nos cuidados com o 

paciente, por meio de trabalho em equipe e em rede; 

• Analisar a dinâmica do mercado de trabalho e das políticas de saúde; 

• 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; 

• Aprender a aprender 

permanente; 

e   ter   responsabilidade   e   compromisso   com   a   sua   educação 

• 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 

ampliada. 

conceitos de clínica 

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes 
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Unidades de Ensino 

Metodologia 

Avaliação 

 
 

 
 

• Realizar o atendimento de pacientes no âmbito da Atenção Primária sob os pontos de vista 

técnico, ético e humanístico. 

• Diagnosticar e tratar as afecções prevalentes. 

• Adotar a conduta adequada no atendimento, acompanhamento ou encaminhamento dos 

pacientes. 

• Indicar corretamente os exames complementares, inclusive sob o aspecto de custo-benefício, 

bem como saber interpretá-los. 

• Atuar em equipe e nas Redes de Atenção à Saúde. 

 

 

• Cuidados paliativos em Atenção Primária em Saúde (APS) 

• Prevenção de doenças cardiovasculares 

• Infecções Agudas das Vias Aéreas Superiores (IVAS) 

• Pneumonias Adquiridas na Comunidade (PAC) 

• Tosse aguda e crônica 

• Dispneia no âmbito da Atenção Primária em Saúde 

• Linfadenomegalias 

• Dor torácica 

• Dores em membros inferiores 

• Dor abdominal 

• Parasitoses intestinais 

• Icterícia e elevação de transaminases 

• Dor crônica 

• Disacusia e zumbido 

• Tontura 

• Epistaxe e rouquidão 

• Problemas anorretais 

 

 

- Palestras 

- Aulas práticas envolvendo o atendimento de pacientes nos Centros de Saúde da 

Comunidade (Atenção Primária) 

 

 
 

Composição da Nota 

Objetivos do módulo 
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Referências Básicas 

Referências Complementares 

 
 

 

 
 

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 não são previstos os regimes de 

Exame Especial e de Dependência. 

 

 

DUNCAN, Bruce B.; GIUGLIANI, Elsa R. J.; Schimdt, Maria Inês. Medicina ambulatorial. Artmed, 
2013. 

MCWHINNEY, I.; FREEMAN, T. Manual de Medicina de Família e Comunidade. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2010. 

GUSSO, G; LOPES, J M C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade - Princípios, Formação e 
Prática. 2 ed. Artmed. 2012. 2 vol. 

 
 

 

FILHO, ALMEIDA, Naomar de, BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia & Saúde - Fundamentos, 
Métodos e Aplicações. Guanabara Koogan, 10/2011. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2119-6/pageid/0 

SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema Único de Saúde - Componentes, Diretrizes e Políticas 
Públicas. Érica, 06/2014. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536513232/pageid/3 

TOY, Eugene C.; BRISCOE, Donald; BRITTON, Bruce. Casos clínicos em medicina de família e 
comunidade. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788580552706. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552706>. 

GARCIA, Maria Lúcia Bueno. Manual de saúde da família. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 1 
recurso online. ISBN 978-85-277-2778-5. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2778-5>. 

REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. Disponível em: 
http://www.rbmfc.org.br/rbmfc 

WONCA GLOBAL FAMILY DOCTOR . Practical Evidence About Real Life Situations. Disponível em: 
http://www.globalfamilydoctor.com/Resources/PEARLS.aspx 

REVISTA CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA. Disponível em: 
http://www.abrasco.org.br/site/revistas/revista-ciencia-saude-coletiva/ 

http://www.rbmfc.org.br/rbmfc
http://www.globalfamilydoctor.com/Resources/PEARLS.aspx
http://www.abrasco.org.br/site/revistas/revista-ciencia-saude-coletiva/
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Missão Institucional 

Ementa 

Objetivos do módulo 

 

Módulo: Clínica Cirúrgica II 

Curso: Medicina Período: 6º 

Carga Horária Total: 83,3 Teórica: 33,3 Prática: 50 

Ano/Semestre: 2021.1 

 

 

Desenvolver e disseminar competências a partir do ensino, pesquisa e extensão que formem 

profissionais capazes de transformar o Brasil a partir de suas regiões. 

 

 

Estudo teórico e prático das principais afecções cirúrgicas ambulatoriais e suas conduções 

terapêuticas, desenvolvendo habilidades técnicas em procedimento operatório ambulatorial nível I 

(cirurgia com anestesia local) 

professor. 

e de postura profissional em bloco cirúrgico, sob supervisão do 

 

 
 

• Aplicar para a tomada de decisão os aspectos morais, éticos, legais da profissão. 

• Atuar nos diferentes níveis de atendimento à saúde, com ênfase nos atendimentos primário e 

secundário. 

• Utilizar adequadamente recursos semiológicos e terapêuticos, validados cientificamente, 

contemporâneos, hierarquizados para atenção integral à saúde, no 

terceiro níveis de atenção. 

primeiro, segundo e 

• Realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos indispensáveis para o atendimento ambulatorial 

e para o atendimento inicial das urgências e emergências em todas as fases do ciclo biológico. 

• Atuar em equipe multiprofissional. 
 
 

 

• Aplicar os requisitos e princípios de curativos em pacientes atendidos em ambulatório. 

• Realizar o exame, o diagnóstico, a indicação, a terapêutica e o tratamento cirúrgico 

ambulatorial. 

• Acompanhar a evolução dos pacientes submetidos à cirurgia ambulatorial. 

• Participar do preparo pré-operatório do paciente cirúrgico; preparar 

preparar o campo operatório. 

• Executar retirada de pontos; avaliar o resultado cirúrgico. 

• Fazer relatório de cada paciente operado. 

a mesa de cirurgia; 

• Indentificar as principais afecções da nosologia prevalente e sua condução terapêutica. 

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes 



Plano de Ensino 

 

Metodologia 

Avaliação 

 

 
 

• A cirurgia ambulatorial: definições e conceitos. 

• Cuidados em cirurgia ambulatorial: pré-operatório, peroperatório e pós-operatório. 

• Anestesia para cirurgia ambulatorial: conceitos e histórico, farmacologia e técnica. 

• Fios de sutura e outros materiais de síntese: conceitos, cicatrização, fios de sutura, agulhas 

cirúrgicas e materiais especiais para síntese. 

• Traumatismos superficiais: definição e classificação, agentes traumáticos e descritores 

técnicos, profilaxia de infecções. 

• Incisões, suturas, retalhos e z-plastias. 

• Cirurgia da unha: conceitos e afecções. 

• Queimaduras: conceitos e classificações, fisiopatologia e abordagem terapêutica. 

• Enxertos: conceitos, classificação e fisiologia. 

• Lesões pré-cancerosas de pele: definições, fisiologia da pele e agentes cancerígenos, 

transformação maligna e afecções. 

• Biópsias: definições, exame citológico e histológico. 

• Lesões pigmentadas da pele: conceitos, lesões pigmentadas não melanocíticas, nevos 

melanocíticos, potencial de malignização, dermatoscopia e melanoma. 

• Tumores benignos e malformações da pele e tecido celular subcutâneo: definições e 

afecções. 

• Tumores malignos da pele e tecido celular subcutâneo: definições e afecções. 

• Úlceras de membros inferiores: definições e afecções. 
 
 

- Palestras 

- Laboratório de Técnica Cirúrgica 

- Laboratório de Habilidades e Simulação 

- Salas de cirurgia (Ambulatório do CEM) 

 

 
 

Composição da Nota 

Unidades de Ensino 



Plano de Ensino 

 

L 

e 

e 

o 

V 

6 

d 

Referências Básicas 

Referências Complementares 

 

 

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). 

 
 

 

MARQUES, R. G. Técnica operatória e cirurgia experimental. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
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Medbook , 2013. 

IMIP. MARTINS FILHO, E. D. Clínica Cirúrgica. Rio de Janeiro: Medbook, 2011. 
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Janeiro: Roca, 2011. 1 recurso online. ISBN 978-85-412-0034-9. Disponível em: 
<http://integrada.minhabibliot ca.com.br/books/978-85-412-0034-9>. 

MINTER, Rebecca M.; DOHERTY, Gerard M. Current procedimentos: cirurgia. Porto Alegre: AMGH, 
2012. 1 recurso online. ISBN 9788580550658. Disponível em: 
<http://integrada.minhabibliot ca.com.br/books/9788580550658>. 

MORETTI, Miguel Antonio; BAPTISTA FILHO, Mario Lúcio Alves (Ed.). Manual de cuidados 
perioperatórios. São Paulo: Manole, 2014. 1 recurso online. ISBN 97885204516 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520451663>. 

3. Disponível em: 

AMATO, Alexandre Moraes. Pr cedimentos Médicos - Técnica e Tática, 2ª edição. Roca, 2016. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729949. 

GAMBA, Mônica Antar; PETRI, aléria; COSTA, Mariana Takahashi Ferreira. Feri as: prevenção, 
causas e tratamento. São Paulo: Santos, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788527729567. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527729567>. 

http://integrada.minhabibliot/
http://integrada.minhabibliot/
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1 recurso online. ISBN 9788536702360. Disponível em: 
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SHAPIRO, Fred E. Manual de procedimentos em anestesiologia ambulatorial. Porto Alegre: ArtMed, 
2015. 1 recurso online. ISBN 9788536322797. Disponível em: 
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Missão Institucional 

Ementa 

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes 

 

Módulo: Clínica Integrada I 

Curso: Medicina Período: 6º 

Carga Horária Total: 333,3 Teórica: 50 + 33,3 (TICs) Prática: 150 + 100 (APG) 

Ano/Semestre: 2021.1 

 

 

Desenvolver e disseminar competências a partir do ensino, pesquisa e extensão que formem 

profissionais capazes de transformar o Brasil a partir de suas regiões. 

 

 

Estudo teórico e prático, baseado nos princípios dos direitos humanos, das pessoas com deficiência 

e risco social, sobre as doenças mais prevalentes em clínica médica geral, enfatizando a anamnese, o 

exame físico, o diagnóstico, as indicações de exames complementares, a conduta terapêutica, 

destacando os aspectos preventivos. Promoção da saúde do recém-nascido, lactente, criança e 

adolescente, recomendando a imunização e nutrição adequadas e diagnosticando,   tratando e 

orientando   a   prevenção   das   patologias   pediátricas   mais   frequentes.   Saúde   da   mulher, 

compreendendo o funcionamento normal do aparelho reprodutor feminino, os aspectos 

preventivos, diagnósticos e terapêuticos das patologias ginecológicas. 

 

 

• Aplicar os princípios morais e éticos com responsabilidades legais inerentes à profissão. 

• Aplicar para a tomada de decisão os aspectos morais, éticos, legais da profissão. 

• Capacidade de lidar com paciente terminal e aplicar princípios de tratamento paliativo. 

• Utilizar linguagem adequada sobre o processo saúde-doença que permita ao paciente e 

familiares tomada de decisões compartilhadas. 

• Comunicar-se ética e eficazmente com colegas, instituições, comunidade e mídia. 

• Valorizar a interação com outros profissionais envolvidos nos cuidados com o paciente, por 

meio de trabalho em equipe. 

• Interpretar textos em línguas estrangeiras: espanhol e inglês. 

• Compreender bases moleculares e celulares dos processos normais e alterados, estrutura e 

função dos tecidos, órgãos, sistemas aplicados à prática médica. 

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

complementar. 

• Explicar as alterações mais prevalentes do funcionamento mental e do comportamento 

humano. 

• Avaliar determinantes e fatores de risco relacionados aos agravos da saúde e sua interação 

com o ambiente físico e social. 

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

• Interpretar dados de anamnese, valorizando aspectos econômicos, sociais e ocupacionais. 

• Analisar dados de exame físico geral e especial, incluindo o estado mental. 

• Aplicar os procedimentos diagnósticos, clínicos e complementares, para definir a natureza 

do problema. 
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Objetivos do módulo 

Objetivos 

• Executar estratégias diagnósticas e terapêuticas apropriadas para promoção da saúde, 

utilizando os princípios da medicina baseada em evidências. 

 

 

• Realizar atendimento ambulatorial de crianças, adultos e idosos sob os pontos de vista 

técnico, ético e humanístico. 

• Conhecer de maneira prática e objetiva os vários aspectos de doenças prevalentes em 

Clínica Médica, Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia, principalmente em relação à 

incidência, fisiopatogenia, diagnóstico e tratamento. 

• Atuar de forma ética em relação ao paciente e com responsabilidade no atendimento, 

acompanhamento ou encaminhamento dos pacientes. 

• Orientar adequadamente os pacientes nos aspectos relacionados à prevenção, ao controle 

e ao tratamento das doenças diagnosticadas. 

• Conhecer as indicações corretas dos exames complementares, inclusive sob o aspecto 

custo-benefício, bem como saber interpretá-los. 

 

 

- Saúde do Adulto e do Idoso: temas prevalentes em Cardiologia, Pneumologia, Endocrinologia e 

Gastroenterologia 

• Obesidade e síndrome metabólica. 

• Dislipidemias. 

• Diabetes. 

• Doenças da tireoide. 

• Doenças adrenais. 

• Pancreatite aguda e crônica. 

• Dispepsia. 

• Distúrbios da motilidade gastrointestinal. 

• Parasitoses intestinais. 

• Gastroenterites. 

• Cânceres: esôfago, estômago, fígado e colorretal 

• Alcoolismo. 

• Hepatopatias crônicas. 

• Hipertensão portal e hemorragia digestiva. 

• Hepatites virais. 

• Hipertensão arterial sistêmica. 

• Insuficiência coronariana. 

• Insuficiência cardíaca congestiva. 

• Arritmias cardíacas. 

• Valvulopatias. 
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• Infecções das vias aéreas superiores. 

• Tabagismo. 

• Doença pulmonar obstrutiva crônica. 

• Asma. 

• Pneumonias comunitárias. 

• Tuberculose. 

• Neoplasias pulmonares. 
 
 

- Saúde da Criança e do Adolescente: 

• Acolhida do paciente e da família. 

• Imunizações. 

• Doenças exantemáticas. 

• Parasitoses intestinais. 

• Doenças respiratórias. 

• Anemias carenciais. 

• A criança com febre. 

• Infecção do trato urinário. 

• Glomerulonefrite difusa aguda. 

• Meningite bacteriana e encefalite viral. 

• Dengue. 

• Outras doenças infecciosas. 
 
 

- Saúde da Mulher: 

• Fisiologia do ciclo menstrual. 

• Embriologia e diferenciação sexual normal. 

• Esteroidogênese. 

• Rastreamento na paciente com queixa ginecológica. 

• Sangramento uterino anormal. 

• Fisiologia da resposta sexual humana. 

• Abordagem sindrômica das doenças sexualmente transmissíveis. 

• Abordagem da dor pélvica crônica. 

• Planejamento familiar. 

• Aspectos ético-legais em ginecologia e obstetrícia. 

• Fisiologia da micção e propedêutica da incontinência urinária. 

• Fisiologia do climatério. 

• Propedêutica básica em infertilidade. 
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Avaliação 

Referências Básicas 

 
 

 
 

- Palestras 

- Demonstração 

- Role Play/Dramatização 

- Aulas práticas no Ambulatório do Uniptan (CEM) 

 

Composição da Nota 

 
 

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). 

 

 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Tratado de pediatria. Sao Paulo: Manole, 2014. 2 vols. 
 

BEREK, J. S. (Ed.). Berek & No 
Koogan, 2014. 

ak: tratado de ginecologia. 15. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

CABRAL, A. C. V. (Ed.). Fundamentos e prática em obstetrícia. São Paulo: Atheneu, 2009. 
 

FAUCI, A. S. et al. Medicina Interna de Harrison. 18. ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 2013. 2 vols. 

FREITAS, Elizabete Viana de; PY, Ligia (Ed.). Tratado de geriatria e gerontologia. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788527729505. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527729505>. 

Metodologia 
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SATO, Emilia Inoue. AT/DT - A ualização Terapêutica de Felício Cintra do Prado, Jairo de Almeida 
Ramos, José Ribeiro do 
https://integrada.minhabibliot 

Valle, 26th edição. Artes Médicas, 2018. Disponível em: 
ca.com.br/#/books/9788536702698/. 

TOY, Eugene C.; PATLAN JR, John T. Casos clínicos em medicina interna. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed, 
2013. 1 recurso online. ISBN 9788580552799. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552799>. 

LOPES, Antonio Carlos. Tratado de clínica médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2 

 
15. 1 recurso online. 

ISBN 978-85-277-2832-4. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85- 
277-2832-4>. 

RODRIGUES, Luciana Silva. Diagnostico em pediatria. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 1 
recurso online. 
<http://integrada.minhabibliot 

LAGO, Patricia Miranda do et 
recurso online. 

ISBN 978-85-277-1999-5. Di ponível em: 
ca.com.br/books/978-85-277-1999-5>. 

al. Pediatria baseada em evidências. São Paulo: Manole, 2016. 1 
ISBN 9788520447017. Disponível em: 

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

CAMPOS JUNIOR, Dioclécio; BURNS, Dennis Alexander Rabelo; ANCONA LOP 

 
Z, Fabio. Tratado de 

pediatria. 3. ed. São Paulo: Manole, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788520438626. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520438626>. 

DECHERNEY, Alan H. et al. Current: ginecologia e obstetrícia: diagnóstico e tratamento. 11. ed. Porto 
Alegre: ArtMed, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788580553246. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553246>. 

BARACAT, Edmund Chada (Ed.) et al. Ginecologia baseada em casos clínicos. São Paulo: Manole, 
2013. 1 recurso online. ISBN 9788520437971. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520437971>. 

REZENDE FILHO, Jorge de; MO TENEGRO, Carlos Antonio Barbosa. Obstetrícia fundamental. 13. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2 
<https://integrada.minhabiblio eca.com.br/books/978-85-277-2596-5>. 

96-5. Disponível em: 

Referências Complementares 

http://integrada.minhabibliot/
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Missão Institucional 

Ementa 

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes 

 

 

 

 

 

 
 

Módulo: Habilidades e Atitudes Médicas VI 

Curso: Medicina Período: 6º 

Carga Horária Total: 50 Teórica: 16,6 Prática: 33,4 

Ano/Semestre: 2021.1 

 

 

Desenvolver e disseminar competências a partir do ensino, pesquisa e extensão que formem 

profissionais capazes de transformar o Brasil a partir de suas regiões. 

 

 

Suporte Básico de Vida (BLS). Estudo introdutório do atendimento inicial de urgência e emergência 

aos adultos, com o aprendizado de primeiros socorros nas áreas de parada cardiorrespiratória, 

obstrução de vias aéreas, acidente vascular cerebral (AVC), traumas, queimaduras, fraturas, quase 

afogamento e emergências clínicas. 

 

 

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

responsabilidades legais inerentes à profissão e ao estudante de Medicina. 

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

instituições, comunidade e mídia. 

• Interagir com outros profissionais envolvidos nos cuidados com o paciente, por meio de 

trabalho em equipe. 

• Ler e interpretar textos científicos em língua estrangeira: inglês. 

• Analisar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na avaliação clínica. 

• Avaliar determinantes e fatores de risco relacionados aos agravos da saúde e sua interação 

com o ambiente físico e social. 

• 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. 
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Objetivos do módulo 

Objetivos por semana 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

• Reconhecer e iniciar o atendimento de paciente em parada cardiorrespiratória (PCR). 

• Utilizar corretamente o desfibrilador externo automático (DEA) na PCR. 

• Reconhecer e realizar o atendimento de paciente com obstrução de vias aéreas por corpo 

estranho (OVACE). 

• Realizar o atendimento inicial ao politraumatizado, colocação 

imobilização, identificação e imobilização de fraturas. 

• Realizar o atendimento inicial no quase afogamento. 

de   colar   cervical, 

• Identificar os sinais e sintomas iniciais do acidente vascular cerebral (AVC). 

• Reconhecer e compreender a importância de campanhas educativas de orientação à 

população sobre identificação precoce do AVC e de orientação a leigos e profissionais de 

saúde sobre o Suporte Básico de Vida. 

 

 

1ª SEMANA 

TEMA / 
OBJETIVOS 

PHTLS / ATLS 

TEÓRICA 
BIOMECÂNICA E CINEMÁTICA DO TRAUMA 

AVALIAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO POLITRAUMATIZADO 

PRÁTICA Cenário de politrauma para avaliação primária (A B C D E) e secundária. 

CENÁRIO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 

 

2ª SEMANA 

TEMA / 
OBJETIVOS 

PHTLS / ATLS 

TEÓRICA AVALIAÇÃO PRIMÁRIA / PRANCHAMENTO 

 

PRÁTICA 
Cenário de politrauma para avaliação primária. 
Treinamento de rolamentos 90º e 180º, retirada de capacete, colocação de colar cervical, 
imobilização em prancha longa, pranchamento em pé 

CENÁRIO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 

 

3ª SEMANA 

TEMA / 
OBJETIVOS 

PHTLS / ATLS 

TEÓRICA MANEJO DE VI S AÉREAS 

PRÁTICA 
Cenário de politrauma com obstrução de vias aéreas superiores. 
Guia de habilidades para intubação (SRI) e cricotireoidostomia. 

CENÁRIO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 

 

4ª SEMANA 

TEMA / 
OBJETIVOS 

PHTLS / ATLS 

TEÓRICA TRAUMA DE TÓRAX 

PRÁTICA 
Cenário de politrauma com sinais clínicos de pneumotórax hipertensivo. 
Guia de habilidades para drenagem torácica/toracocentese. 

CENÁRIO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 
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5ª SEMANA 

TEMA / 
OBJETIVOS 

PHTLS / ATLS 

TEÓRICA TRAUMA DE ABDOME E CHOQUE 

PRÁTICA 
Cenário de politrauma com dor abdominal, tensão abdominal e sinais clínicos de 
choque hipovolêmico. 

CENÁRIO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 

 

6ª SEMANA 

TEMA / 
OBJETIVOS 

PHTLS / ATLS 

TEÓRICA TRAUMA DE ABDOME E CHOQUE 

PRÁTICA Guia de habilidades para acesso venoso e acesso intra-ósseo. 

CENÁRIO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 

 

7ª SEMANA 

TEMA / 
OBJETIVOS 

PHTLS / ATLS 

TEÓRICA TRAUMA DE CABEÇA E COLUNA 

 

PRÁTICA 
Cenário de politrauma com TCE e sinais de hipertensão intracraniana (avaliação ECG e 
pupilas). 
Cenário de politrauma com déficit motor e sensitivo. 

CENÁRIO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 

 

8ª SEMANA 

TEMA / 
OBJETIVOS 

PHTLS / ATLS 

TEÓRICA TRAUMA DE EXTREMIDADES 

 
PRÁTICA 

Cenário de politrauma com fratura de colo de fêmur e sinais clínicos de choque 
hipovolêmico (redução, tração e imobilização). 
Cenário de politrauma com fratura exposta de perna sem sinais de sangramento 
(imobilização). 

CENÁRIO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 

 

9ª SEMANA 

TEMA / 
OBJETIVOS 

AVALIAÇÕES 

TEÓRICA N1 

PRÁTICA OSCE1 

CENÁRIO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 

 

10ª SEMANA 

TEMA / 
OBJETIVOS 

ACLS 

TEÓRICA ABORDAGEM INICIAL DO PACIENTE GRAVE E PCR – ASSISTOLIA E AESP 

PRÁTICA 
Cenário de paciente grave, apresentando sinais clínicos indicativos de risco para PCR. 
Cenário de paciente em PCR em assistolia e AESP. 

CENÁRIO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 
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11ª SEMANA 

TEMA / 
OBJETIVOS 

ACLS 

TEÓRICA ABORDAGEM DO PACIENTE EM PCR – FV, TV. 

PRÁTICA Cenário de paciente em PCR em FT e FV. 

CENÁRIO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 

 

12ª SEMANA 

TEMA / 
OBJETIVOS 

ACLS 

TEÓRICA TAQUIARRITMIASE BRADIARRITMIAS 

PRÁTICA Cenário de paciente grave, apresentando taquiarritmia. 

CENÁRIO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 

 

13ª SEMANA 

TEMA / 
OBJETIVOS 

Avaliação 

TEÓRICA N2 

PRÁTICA Cenário de paciente grave, apresentando bradiarritmia. 

CENÁRIO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 

 

14ª SEMANA 

TEMA / 
OBJETIVOS 

ACLS 

TEÓRICA 
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM E SEM SUPRADESNIVELAMENTO DO 
SEGMENTO ST 

PRÁTICA 
Cenário de paciente apresentando dor torácica e sinais de choque cardiogênico. 
Discutir ECG no IAM com e sem supradesnivelamento do segmento ST. 

CENÁRIO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 

 

15ª SEMANA 

TEMA / 
OBJETIVOS 

ACLS 

TEÓRICA ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 

PRÁTICA Cenário de paciente apresentando sinais clínicos de AVE. 

CENÁRIO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 

 

16ª SEMANA 

TEMA / 
OBJETIVOS 

EMERGÊNCIAS CLÍNICAS 

TEÓRICA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA E CRISE HIPERTENSIVA 

PRÁTICA 
Cenário de paciente apresentando crise hipertensiva, evoluindo com sinais clínicos de ICC 
descompensada. 

CENÁRIO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 
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17ª SEMANA 

TEMA / 
OBJETIVOS 

EMERGÊNCIAS CLÍNICAS 

TEÓRICA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA E EAP 

PRÁTICA 
Cenário de paciente apresentando sinais clínicos de ICC descompensada e evoluindo com 
EAP. 

CENÁRIO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 

 

18ª SEMANA 

TEMA / 
OBJETIVOS 

EMERGÊNCIAS CLÍNICAS 

TEÓRICA SEPTICEMIA E CHOQUE SÉPTICO 

PRÁTICA Cenário de paciente apresentando sinais clínicos de sepses evoluindo com choque. 

CENÁRIO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 

 

 

- Palestras 

- Demonstração 

- Role Play/Dramatização 

- Grupos Balint 

- Laboratório de Habilidades: treinamento e retreinamento nos modelos, simuladores, 

atores e interpares 

 

Composição da Nota 

 

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). 

Nos módulos de Habilidades e Atitudes Médicas não são previstos os regimes de Exame 

Especial e de Dependência. 
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