
 

 

Curso de Medicina 
Plano de Ensino 
 

Disciplina: Saúde da Criança e do Adolescente II 
Período: 7º período 
Carga horária: 100 horas 
 
 
 

1. EMENTA: 
Atenção integral ao neonato, à criança e ao adolescente. Seguimento das diversas etapas do crescimento e 

desenvolvimento do paciente pediátrico e as características de cada fase. Patologias preveníveis no 

periparto. Patologias agudas e crônicas mais frequentes na Pediatria e Neonatologia. Relação entre o 

médico e a família, o médico e a criança. Orientação multidisciplinar e preservação da saúde. 

Características do médico que atende os pacientes recém-nascidos e pediátricos e sua atuação frente aos 

casos clínicos mais comuns. 

2. OBJETIVOS: 
Geral: Despertar no estudante de medicina o interesse e a compreensão da assistência integral à criança, 
do nascimento à adolescência.  
 
Específicos:  

• Fornecer elementos para reconhecer o crescimento e desenvolvimento normais da criança e seus 

desvios.   
• Discutir as medidas preventivas e as patologias mais prevalentes nas diversas faixas etárias neonatal e 

pediátrica.   
• Estimular a compreensão da importância do aleitamento materno. Orientar técnicas nutricionais 

apropriadas.   

• Exercitar a semiologia pediátrica.   

• Capacitar o aluno para assistir de forma adequada o  recém-nascido e a criança, com  suas 

peculiaridades físicas, psíquicas, econômicas e socioculturais.   

• Exercitar casos clínicos e reflexões sobre a formulação diagnóstica e a condução adequada. 
 
 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Demonstrar conhecimentos e aptidões no manejo clínico de pacientes em ambulatórios e 

internados, portadores de patologias clínicas prevalentes, discutindo aspectos do diagnóstico diferencial, 
da fisiopatologia, das manifestações clínicas, do prognóstico e terapêutica, dos seguintes 
sistemas/conteúdos: 

1- Anemias (ferropriva, hemolítica, megaloblástica, falciforme, aplasia medular) 

2- Constipação intestinal 

3- Diagnóstico Diferencial das adenomegalias 

4- Diabetes Melitus 

5- Baixa estatura 



 

 

6- Hepatites virais 

7- Doenças infecto-contagiosas I  

8- Transmissão vertical de doenças ( TORCHS) 

9- Assistência ao RN na sala de parto 

10- Cardiopatias congênitas 

11- Icterícia neonatal 

12- Asfixia Perinatal 

13-  Insuficiência respiratória no período neonatal 

14- Doença de membrana hialina 

15- Taquipnéia transitória do RN 

16- Síndrome de aspiração meconial 

17- Pneumonias no período neonatal 

18- Displasia broncopulmonar 

19- Distúrbios hidroeletrolíticos no período neonatal 

20- Filho de mãe diabética 

21- Doença hemorrágica do RN 

 

4. METODOLOGIA: 
• Aulas expositivas 

• Casos clínicos 

• Aprendizagem em pequenos grupos 

• Problematização e PBL 

 

5. AVALIAÇÕES:  

5.1. Composição da Nota: 
 
Avaliação interdisciplinar: 15 pontos 
 
Teste de Proficiência: 10 pontos 
 
Etapa 1: 37,5 pontos 

Avaliação teórica 1: 15 pontos.  

Avaliação prática 1: 10 pontos. 

Avaliações não programadas: 5 pontos 

Avaliação diária: 7,5 pontos 

Etapa 2: 37,5 pontos 

Avaliação teórica 2: 15 pontos.  

Avaliação prática 2: 10 pontos. 

Avaliações não programadas: 5 pontos 



 

 

Avaliação diária: 7,5  pontos 

 

5.2. 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).  

- Discentes com média semestral inferior a 40 pontos serão reprovados automaticamente.  

- Caso apresentem nota semestral entre 40 e 69,9 pontos poderá submeter-se ao regime de reavaliação 

que compreende:  

NOTA GERAL NO SEMESTRE (TOTAL: 100 PONTOS) + NOTA DA REAVALIAÇÃO (VALOR 100 PONTOS- 

conteúdo semestral) / 2, caso o discente obtenha nessa média igual ou maior a 60% será aprovado.  

 

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

LEÃO, E; CORREA, EC; VIANA, MB; MOTA, JAC. Pediatria Ambulatorial.  5a Ed. 2005 COOPMED.   

MARCONDES, E; VAZ, FAC; RAMOS, JLA. Pediatria Básica. 3 vols.  Okay, Y. 9a ed. 2005 SARVIER.   

MURAHOVSCHI, J. Pediatria: diagnóstico + tratamento. 7. ed. São Paulo: Sarvier, 2013. 1075 p. ISBN 978-

857378-241-7.  

 

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 

 BRASIL. Ministério da Saúde. FUNASA. Manual dos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais. 3a 

Ed. Disponível no site: www.portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/livro_cries_3ed.pdf    

BURNS, D.A.R. et al. Tratado de pediatria. 4ªedição São Paulo. Manole, 2017. ISBN: 978852045586-9 

[Minha Biblioteca] Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455869/cfi/0!/4/4@0.00:0>  

LEVIN,M.J.; DETERDING, R.R.; et al. Current: Diagnóstico e tratamento em pediatria. 22ª edição. Porto 

Alegre. ArtMed.2012. ISBN: 978858055099-3. [Minha Biblioteca] Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555226/recent>  

PIVA, JP; GARCIA, PCR. Medicina Intensiva Pediátrica.  1a edição. 2005. REVINTER 

Tratado de Pediatria Sociedade Brasileira de Pediatria – 2 vols.  4ª ed. 2017 Barueri – SP, Manole 

 

 



 

 

Curso de Medicina 
Plano de Ensino – 7º Período 
 

Disciplina: Saúde da mulher II  
Docente: Nicole Menezes Rangel 
Carga horária:  100 horas 
 
 
 

1. EMENTA: 
 

Assistência pré-natal e gestação de risco habitual. Risco materno-fetal. Referência para atendimento de 

maior complexidade. Acolhimento da gestante e puérpera. Ética e relação médico-paciente. 

 

2. OBJETIVOS: 
 

• Capacitar o aluno a realizar o pré-natal de risco habitual e reconhecer complicações que devem ser 

referenciadas para centros de maior complexidade;  

• Orientar o aluno no atendimento médico realizando anamnese completa e exame obstétrico; 

• Utilização de protocolos no atendimento e protocolo do ministério da saúde (MS). Elaboração de 

prontuário médico e cartão de pré-natal. Realização de orientações e de prescrições. 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

- Aconselhamento pré-concepcional e fisiologia fetal  

-Diagnóstico de gravidez e Alterações fisiológicas da gravidez  

- Assistência pré-natal  

- Infecções perinatais na gestação  

- Sangramentos na gravidez  

- O parto  

- Puerpério  

- Parto pré-termo e rotura prematura de membranas 

- Doenças hipertensivas da gravidez  

- Diabetes e gravidez 

- CIUR e Doença hemolítica perinatal  

- Infecções genitais na gestação e doenças do aparelho urinário  

- Alterações do volume do líquido amniótico e anomalias da placenta, cordão e membranas 

- Gestação múltipla e perda gestacional de repetição 

- Gravidez e doença coexistente  

4. METODOLOGIA: 
 

• Aulas expositivas, utilizando quadro e recursos multimídias (datashow, vídeos); 

• Aulas práticas em ambulatório com atendimento à população; 

• Leitura e estudo de textos e artigos científicos; 

• Atividades em pequenos grupos como discussão de casos clínicos. 



 

 

 

5. AVALIAÇÕES: 
Serão distribuídos 75 pontos em 2 etapas: 

T1 + T2 = 30 pontos 

P1 + P2 = 20 pontos 

Avaliação diária aulas práticas – 15 pontos 

Avaliações extras – 10 pontos 

N3 – 15 pontos 

Teste proficiência – 10 pontos 

 

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

1. CUNNINGHAM, F. G. Obstetrícia Williams. 24. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. Minha Biblioteca. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555264/.  

2. MARTINS-COSTA, Sérgio. Rotinas em Obstetrícia. 7 ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.    Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714102/    

3. PASSOS, Pandolfi, E. Rotinas em Ginecologia. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. Minha Biblioteca. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714089/ 

4. ELIAS, Simone, FACINA, Gil, NETO, A., (orgs.), J.T.  Mastologia: Condutas Atuais. Barueri: Manole, 

2016. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447055/ 

5. CORLETA, Helena Von Eye, CAPP, Edison. Ginecologia no Consultório. 1. ed. ArtMed, 2008. 

  

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
1. LEVENO, Kenneth J. et al. Manual de obstetrícia de Williams: complicações na gestação. 23. ed. 

Porto Alegre: ArtMed, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788580552775. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552775.  

2. Periódicos de Medicina Geral: New England Journal of Medicine, The Lancet, British Medical 

Journal. 

3. Periódicos de GO – Obstetrics and Gynecology, American Journal of Obstetrics and Gynecology, 

Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf   

4. FEBRASGO – Assistência Pré-natal, Manual de orientação. Última edição. Edmundo Baracat. 

Disponível em:  

https://www.febrasgo.org.br/images/arquivos/manuais/Manuais_Novos/Manual_Pre_natal_25SET

.pdf  

5. FEBRASGO Melo VH, Pires do Rio SM. Assistência Pré-natal. Projeto Diretrizes, 2006. Disponível 

em: http://www.portalmedico.org.br/diretrizes/pre_natal.pdf  

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555264/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714102/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714089/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447055/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552775
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf
https://www.febrasgo.org.br/images/arquivos/manuais/Manuais_Novos/Manual_Pre_natal_25SET.pdf
https://www.febrasgo.org.br/images/arquivos/manuais/Manuais_Novos/Manual_Pre_natal_25SET.pdf
http://www.portalmedico.org.br/diretrizes/pre_natal.pdf


Curso de Medicina 
Plano de Ensino 

 

 
Disciplina: Saúde do Adulto e do Idoso II 

Período:  7º período 

Carga horária: 100 horas 

 
 

 
1. EMENTA: 
 

A ética médica e os direitos humanos na prática médica. Cuidado integral à saúde do adulto e do idoso. 

Conduta diagnóstica e terapêutica das afecções mais frequentes nos adultos e no idoso. Anamnese e exame 

clínico aplicado. Registro médico. O conteúdo de Saúde do Adulto e do Idoso II oferece oportunidade para o 

estudante de graduação em Medicina obter informações e consolidar conhecimentos nos temas prevalentes 

de Medicina Interna, com treinamento para a prática multidisciplinar da Clínica Médica no âmbito 

ambulatorial. O seu conteúdo é abrangente, contendo grandes temas da Medicina Interna, discutidos sob os 

aspectos clínicos, fisiopatológicos, terapêuticos e prognósticos, com ênfase nas áreas de Infectologia, 

Nefrologia, Gastrenterologia e, Reumatologia. 
 

2. OBJETIVOS: 
 

• Realizar história clínica e exame físico com foco na saúde do homem adulto e do idoso, 

estabelecendo relação profissional e ética; 

• Identificar queixas e motivos, evitando julgamentos; 

• Aprender sobre as afecções mais comuns no homem adulto e no idoso; 

• Elaborar anamneses e evoluções clínicas dos pacientes designados e estar informado sobre as 
prescrições médicas aplicadas a cada caso; 

• Praticar a medicina humanística, compreendendo que cada paciente é um ser humano indivisível em 
seus aspectos físicos, psicológicos e sociais; 

• Tomar decisões com base na análise crítica e em evidências científicas; 

• Aprender pela ação, reflexão e ação sobre a ética da prática médica; 

• Aprender e aplicar os fundamentos da saúde alimentar e hábitos de vida; 

• Realizar processos e procedimentos referenciados pela biossegurança, com base em critérios clínico- 

epidemiológicos, no risco e nas vulnerabilidades; 

• Praticar o cuidado centrado no homem adulto e no idoso, de forma compartilhada e em equipe; 

• Aprender com autonomia e com percepção da educação continuada; 

• Organizar anamnese pelo raciocínio clínico-epidemiológico, pela técnica semiológica e pelo 

conhecimento das evidências científicas; 

• Registrar dados relevantes no prontuário de forma clara e legível; 



• Realizar exame físico, priorizando o esclarecimento, a segurança, a privacidade e o 

conforto da pessoa; 

• Estabelecer hipóteses diagnósticas, correlacionando dados da história e exame 
clínicos; 

• Informar e esclarecer sobre hipóteses levantadas; 

• Estimular a pessoa sob seus cuidados à autocrítica e ao autocuidado; 

• Avaliar o plano de cuidado, priorizando este como instrumento orientador do cuidado 
integral. 

 

 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

• Cuidados em Infectologia: 

o Infecções Sexualmente Transmissíveis; 

o Sepse / Urossepse no Idoso; 

o Febre de Origem Indeterminada; 

o Hepatoesplenomegalias febris / Linfadenopatias. 

• Sistema Nefrourinário: 

o Abordagem dos pacientes com nefropatias; 

o Síndrome Nefrítica e Síndrome Nefrótica; 

o Nefropatia Diabética; 

o Doença Renal Crônica: Conceito, estadiamento, diagnóstico e tratamento. 

• Sistema Gastroenterológico: 

o Dispepsias; 

o Abordagem do paciente com ascite; 

o Abordagem do paciente com icterícia. 
 

4. METODOLOGIA: 
• Aulas expositivas. 

• Casos clínicos / Estudos dirigidos. 

• Aprendizagem em pequenos grupos. 

• Problematização e PBL. 

5. AVALIAÇÕES: 
 
5.1. Composição da Nota: 

Avaliação interdisciplinar: 15 pontos 

Teste de Proficiência: 10 pontos 

Etapa 1: 37,5 pontos 

Avaliação teórica 1: 15 pontos.  

Avaliação  prática 1: 10 pontos. 

Avaliações não programadas: 5 pontos 

Avaliação diária: 7,5 pontos 

 

 

 



 

Etapa 2: 37,5 pontos 

Avaliação teórica 2: 15 pontos.  

Avaliação  prática 2: 10 pontos. 

Avaliações não programadas: 5 pontos 

Avaliação diária: 7,5 pontos 

 

5.2. 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).  

- Discentes com média semestral inferior a 40 pontos serão reprovados automaticamente.  

- Caso apresentem nota semestral entre 40 e 69,9 pontos poderá submeter-se ao regime de 

reavaliação que compreende:  

NOTA GERAL NO SEMESTRE (TOTAL: 100 PONTOS) + NOTA DA REAVALIAÇÃO (VALOR 100 

PONTOS - conteúdo semestral)/2, caso o discente obtenha nessa média igual ou maior a 60% 

será aprovado.  

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

1. GOLDMAN, L.; SCHAFER, A. I. Goldman Cecil Medicina. 24. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2014. 

2. FAUCI, A. S. et al. (Ed.). Medicina Interna de Harrison. 19. ed. Rio de Janeiro: McGraw 

Hill, 2017.  2 vols. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555875/  

3. LOPES, Antônio Carlos. Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Roca, 2009. 3 vols. 

 
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

1. BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce; KNOLLMANN, Björn C. As bases 

farmacológicas da terapêutica de Goodman & Gilman. 13. ed. Porto Alegre: AMGH, 

2019. Disponível em: 

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

2. JR., T., M., L., SAINT, Sanjay, WHOOLEY, A., M.]. Current Essência da Medicina. 4. ed. 

Porto Alegre: AMGH, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550726/  

3. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIVAids e das 

Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção 

pelo HIV em Adultos. Brasília: Ministério da Saúde,2018. 

4. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555875/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550726/


Hepatites Virais. Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos 

e Crianças. Brasília: Ministério da Saúde,2016. 

5. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Doenças de 

Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST). Brasília : Ministério da Saúde, 2019. 

6. CORREA, R. A. et al. Recomendações para o manejo da pneumonia adquirida na 

comunidade. J Bras Pneumol, 44(5):405-424, 2019.  

7. METLAY, J.P; WATERER G.W. et al. Diagnosis and Treatment of Adults with 

Community-acquired Pneumonia. Am J Respir Crit Care Med, 200(7): 45-67, 2019. 

8. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das 

Doenças Transmissíveis. Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose 

no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. 

9. MERVIN Singer et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and 

Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 315(8):801-810, 2016. 

10. MITCHELL, M; LEVY et al. The Surviving Sepsis Campaign Bundle: 2018 

update. Intensive Care Med, 44:925–928, 2018. 

11. PENNA, Guilherme Loures et al. Avaliação da microcirculação: uma nova arma no 

manejo da sepse? Rev. bras. ter. Intensiva, 23:3, 2011. 

12. LOBO, Suzana Margareth et al. Mortality due to sepsis in Brazil in a real scenario: the 

Brazilian ICUs project. Rev Bras Ter Intensiva. 31(1):1-4, 2019. 

13. Plataforma de Atualização Médica UpToDate. Disponível em: www.uptodate.com  

http://www.uptodate.com/


Curso de Medicina 
Plano de Ensino 
  

 

Disciplina: Saúde Mental I 
Período: 7º período 
Carga horária: 100 horas 

  

 
1. EMENTA: 

 

• Introdução à disciplina de psiquiatria; exposição do aluno à psiquiatria básica no campo 
teórico; ênfase a epidemiologia e quadro clínico dos principais transtornos mentais; ênfase 
no exame psíquico e psicopatologia; introdução ao tratamento medicamentoso e 
psicoterápico, entrevistas clinicas e adequação da atitude do aluno junto ao  paciente. 

 
2. OBJETIVOS: 

 

• Analisar criticamente a evolução da psiquiatria e o estado atual da disciplina; 

• Analisar e criticar o histórico de classificação dos transtornos na psiquiatria; 

• Compreender as bases da psiquiatria moderna; 

• Analisar e debater a epidemiologia dos transtornos na psiquiatria; 

• Descrever e diferenciar as principais síndromes em psiquiatria; 

• Aplicar adequadamente as técnicas de entrevista e de anamnese em psiquiatria; 

• Aplicar a semiologia psiquiátrica; 

• Debater a ética médica e os direitos humanos em saúde mental; 

• Praticar e planejar um plano de tratamento no paciente ambulatorial na psiquiatria. 



3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

UNIDADE 1: História da psiquiatria e das classificações das doenças mentais 
1.1 Origens Históricas 
1.2 A Era dos Asilos 
1.3 A Revolução Krapeliniana: da neuroanatomia para a história do paciente 
1.4 O Nascimento da psicofarmacologia 
1.5 A Neurociência: o dualismo mente e corpo e o conceito moderno de “Embodied Mind” e 

“Embodied Cognition”. 
1.6 Problemas da Terminologia “Doença mental” x “Transtorno mental” 

 

UNIDADE 2: Psicofarmacologia 
2.1 Princípios básicos de psicofarmacologia 
2.2 Classificação antiga versus moderna dos psicofármacos (Nomenclatura NbN) 

 
UNIDADE 3: Avaliação do paciente 
3.1 A consulta psiquiátrica 
3.2 As funções psíquicas 

3.2.1 Consciência, 
3.2.2 Atenção 
3.2.3 Orientação 
3.2.4 Memória 
3.2.5 Sensopercepção 
3.2.6 Afeto 
3.2.7 Pensamento 
3.2.8 Linguagem 
3.2.9 Juízo de Realidade 

 

UNIDADE 3: Síndromes da nosologia psiquiátrica 

• Ansiedade 

• Transtorno Obsessivo compulsivo 

• Fobia, Transtorno Estresse pós-traumático 

• Transtornos do sono 

• Somatização e conversão 

• Depressão 

• Mania e transtorno bipolar 

• Esquizofrenia 

• Outros transtornos psicóticos 
• Transtornos causados pelo uso de drogas 

 
UNIDADE 4: Tópicos em neurociências 

• Sono, atividade física, cognição e transtornos psiquiátricos 

• Aspectos imunologicos e inflamatórios do estresse, ansiedade e depressão 

• Embodied Cognition e a neurociência da relação mente-corpo 



4. METODOLOGIA: 
 

• Aulas com exposição dialogada, utilizando quadro e recursos multimídias 

• Vídeos e filmes para discussão 

• Aulas práticas – atendimento ambulatorial em saúde mental; 

• Leitura e estudo de textos e artigos científicos; 

• Atividades em pequenos grupos 

 

 
5. AVALIAÇÕES: 

 
 
5.1. Composição da Nota: 
 
Avaliação interdisciplinar: 15 pontos 
 
Teste de Proficiência: 10 pontos 
 
Etapa 1: 37,5 pontos 

Avaliação teórica 1: 15 pontos.  

Avaliação prática 1: 10 pontos. 

Avaliações não programadas: 5 pontos 

Avaliação diária: 7,5 pontos 

Etapa 2: 37,5 pontos 

Avaliação teórica 2: 15 pontos.  

Avaliação prática 2: 10 pontos. 

Avaliações não programadas: 5 pontos 

Avaliação diária: 7,5  pontos 

 
5.2. 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).  

- Discentes com média semestral inferior a 40 pontos serão reprovados automaticamente.  

- Caso apresentem nota semestral entre 40 e 69,9 pontos poderá submeter-se ao regime de reavaliação que 

compreende:  

NOTA GERAL NO SEMESTRE (TOTAL: 100 PONTOS) + NOTA DA REAVALIAÇÃO (VALOR 100 PONTOS- conteúdo 

semestral) / 2, caso o discente obtenha nessa média igual ou maior a 60% será aprovado.  



6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
1. DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2º ed.São 

Paulo: ArtMed, 2008. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536314938. Acesso em: 
12/07/2018 

2. FORLENZA, Orestes Vicente; MIGUEL, Euripedes Constantino. Compêndio de Clínica 
Psiquiátrica. Barueri: Manole, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520435922. Acesso em: 
12/07/2018 

3. SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A; RUIZ, Pedro. Kaplan & Sadock Compêndio de 
Psiquiatria. Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica. 11º ed. São Paulo: ArtMed, 
2017. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713792. 
Acesso em: 12/07/2018 

 
 

7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
1. NUSSBAUM, Abrah. Guia para o Exame Diagnóstico Segundo o DSM-5. Porto Alegre: 

ArtMed, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711538. Acesso em: 
12/07/2018 

2. TOY, Eugene C.; KLAME. Casos Clínicos em Psiquiatria. 4º ed. Porto Alegre: AMGHEditora 
Ltda, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553055. Acesso em: 
12/07/2018 

3. LOUZÃ NETO, Mario Rodrigues; ELKIS, Helio e colaboradores. Psiquiatria Básica. 2ªed. 
Porto Alegre: ArtMed, 2007. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536309606. Acesso em: 
12/07/2018 

4. ANDREASEN, Nancy C; BLACK, Donald W. Introdução a psiquiatria. 4ª ed. Porto Alegre: 
ArtMed, 2009. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536318219. Acesso em: 
12/07/2018 

5. QUEVEDO, João; CARVALHO, André F. Emergências Psiquiátricas. 3º ed. Porto Alegre: 
ArtMed, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710326. Acesso em: 
12/07/2018 

6. YUDOFSKY, Stuart C; HALES, Robert E. Fundamentos de Neuropsiquiatria e Ciências do 
Comportamento. 2º ed. Porto Alegre: ArtMed, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565852272. Acesso em: 
12/07/2018 

7. BARROS, DE, Daniel Martins, TEIXEIRA, Eduardo Henrique. Manual de perícias 
psiquiátricas. Porto Alegre: ArtMed, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582711439. Acesso em: 
12/07/2018 



 

 

Curso de Medicina 
Plano de Ensino – 7º Período 
 

Disciplina: Habilidades e Atitudes Médicas VII  

Período: 7º período 

Carga horária: 50 horas  

 
 
 

1. EMENTA: 
 
Aprendizado e manejo de técnicas e procedimentos de urgência e emergência, em ambiente de simulação 
realística, abordando os principais cenários rotineiros de Urgência e Emergência no pronto atendimento 
hospitalar e pré-hospitalar. 
 

2. OBJETIVOS: 
 

• Reconhecer o paciente clinicamente grave; 

• Reconhecer o paciente politraumatizado; 

• Adquirir habilidades, em laboratório de simulação realística e em sala de aula, para o manejo correto 

durante a parada cardiorrespiratória; 

• Adquirir habilidades, em laboratório de simulação realística e em sala de aula, para o manejo correto 

com o paciente politraumatizado; 

• Adquirir habilidades, em laboratório de simulação realística e em sala de aula, para o manejo da 

principais Urgências e Emergências Clínicas cotidianas no pronto atendimento hospitalar e pré 

hospitalar. 

 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Procedimentos de urgência e emergência em Laboratório de Habilidades 

• Suporte avançado de vida em cardiologia; 

• Suporte de vida pré hospitalar no trauma (Segurança da cena, cinemática do trauma, avaliação primária 
e secundária, trauma de tórax, manejo de vias aéreas, choque, trauma abdominal, trauma crânio-
encefálico e trauma de coluna); 

• Abordagem inicial do paciente grave; 

• Insuficiência respiratória Aguda/Ventilação invasiva; 

• Asma, Doença pulmonar Obstrutiva Crônica, Tromboembolismo Pulmonar; 

• Insuficiência cardíaca descompensada; 

• Edema Agudo de Pulmão; 

• Crise hipertensiva; 

• Intoxicações exógenas e anafilaxia; 

• Cetoacidose diabética, estado hiperglicêmico hiperosmolar; 

• Hipoglicemia; 

• Crise convulsiva; 

• Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos. 



 

 

 

4. METODOLOGIA: 
• Apresentação do laboratório de habilidades e instrumentais; 

• Simulações práticas no laboratório de simulação realística; 

• Atividades teóricas em sala de aula: metodologias ativas por meio de Sistema Pessoal de Respostas 
(“clicker”), Team Based Learning e Peer Instruction; 

• Atividades práticas: Aprendizagem Baseada em Problemas, discussão de casos, “gincanas” e oficinas 
em laboratórios de habilidades e simulação realística. 
 
 

5. AVALIAÇÕES  
5.1. Composição da Nota: 
 
Avaliação interdisciplinar: 15 pontos 
 
Teste de Proficiência: 10 pontos 
 
Etapa 1: 37,5 pontos 

Avaliação teórica 1: 15 pontos.  

Avaliação  prática 1: 10 pontos. 

Avaliações não programadas: 5 pontos 

Avaliação diária: 7,5 pontos 

Etapa 2: 37,5 pontos 

Avaliação teórica 2: 15 pontos.  

Avaliação  prática 2: 10 pontos. 

Avaliações não programadas: 5 pontos 

Avaliação diária: 7,5 pontos 

 

5.2. 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).  

- Discentes com média semestral inferior a 40 pontos serão reprovados automaticamente.  

- Caso apresentem nota semestral entre 40 e 69,9 pontos poderá submeter-se ao regime de reavaliação 

que compreende:  

NOTA GERAL NO SEMESTRE (TOTAL: 100 PONTOS) + NOTA DA REAVALIAÇÃO (VALOR 100 PONTOS- 

conteúdo semestral) / 2, caso o discente obtenha nessa média igual ou maior a 60% será aprovado.  

 



 

 

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

1. ACLS – Suporte Avançado de Vida em Cardiologia - Diretriz da American Heart Association (2020). 
  

2. PHTLS – Atendimento pré-Hospitalar ao Traumatizado – 8° edição e 9° edição. 
  

3. MARTINS, Herlon Saraiva, NETO, R.A., VELASCO, I. Medicina de emergências: abordagem prática. 

12. ed. Barueri: Manole, 2017.  Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455159/ 

 

7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
 

1. Vieira, L. P. MAVIT - Manejo de vias aéreas e intubação traqueal. 2 ed. Health, 2017. 
  

2. Oliveira, R. G. Blackbook Clínica Médica. 2 ed. Blackbook, 2014. 
  

3. ATLS – Suporte avançado de vida no trauma. 10 ed. 2017. 
  

4. SAVC – Suporte avançado de vida cardiovascular – Manual do profissional. American Heart 
Association. 2016. 

  
5. PEREIRA-BARRETTO, Carlos, A., CANESIN, Fernandes, M., JR., O., de, M., GUALAND. Suporte 

Avançado de Vida em Insuficiência Cardíaca Crônica. SOCESP.  Barueri, SP: Manole, 2015. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448724/  

 

 
 

 

 
 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455159/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448724/


 

 

Curso de Medicina 
Plano de Ensino 
 

Disciplina: Medicina Geral de Família e Comunidade VII 

Período: 7º período 

Carga horária: 100 horas 

 
 
                           

1) EMENTA 

Cuidado integral à saúde do idoso. Epidemiologia do envelhecimento (transição demográfica e 

epidemiológica) e indicadores de saúde. Políticas de saúde para idosos e inserção do idoso no Sistema 

Único de Saúde. Estatuto do idoso. Biologia do envelhecimento/Teorias do envelhecimento. Prevenção e 

promoção da saúde do idoso. Indicação e prescrição de atividade física para idoso. Atividades básicas de 

vida diária (ABVDs), atividades instrumentais de vida diária (AIVDs) e os “Gigantes da Geriatria”. Exames 

complementares e instrumentos de avaliação. Avaliação Geriátrica Ampla (Avaliação Geriátrica Global). 

Conduta diagnóstica e terapêutica das afecções mais frequentes nos idosos e as singularidades no 

adoecimento do idoso. Distúrbios hidroeletrolíticos. Déficit cognitivo e demências. Delirium. Depressão e 

ansiedade. Instabilidade postural e quedas. Imobilidade e úlceras por pressão. Incontinência urinária e 

fecal. Iatrogenia e farmacologia em Geriatria. Síndrome da fragilidade. Dor no idoso. Sexualidade do idoso. 

Nutrição em geriatria. Infecções e imunizações do idoso. Doenças dos órgãos dos sentidos e vertigem no 

idoso. Sono do idoso. Reabilitação do paciente geriátrico. Cuidados paliativos. Aspectos éticos e bioéticos 

no atendimento ao idoso e na terminalidade da vida. Equipe multidisciplinar, modalidades de atendimento 

e suporte social. 

2) COMPETÊNCIAS  

Demonstrar conhecimentos e aptidões no manejo de idosos de forma ampla. Acessar ferramentas 
para identificar e reconhecer fragilidade do idoso com todas as peculiaridades do envelhecimento. 

TEÓRICO: 
- Estudo da velhice: Histórico e conceitos. 
- Políticas de atenção ao idoso. 
- Promoção da saúde e qualidade de vida do idoso. Promoção do envelhecimento saudável 
- Epidemiologia do Envelhecimento. 
- Alterações fisiológicas do envelhecimento 
- Avaliação Multidimensional do Idoso: Instrumentos 
- Síndromes geriátricas 
- Exame Neuropsicológico 
- Demências 
- Depressão (diagnóstico e tratamento) 
- Delirium (diagnóstico e tratamento) 
- Instabilidade Postural: abordagem diagnóstica das quedas no idoso. 
-Incontinências 
- Imobilidade 
- Iatrogenia: Farmacoterapia do envelhecimento. 



 

 

Princípios de prescrição em geriatria. 
- Cuidados Paliativos 
- Ética, bioética e espiritualidade no envelhecimento. O impacto do envelhecimento e a perspectiva da 
morte. 
 
ATIVIDADES PRÁTICAS: 

Unidade de Estratégia de Saúde da Família: 
Atendimento de intercorrências clínicas no idoso institucionalizado; Acompanhamento de idoso 
institucionalizado e elaboração de projeto terapêutico; 
Aplicação da Avaliação Geriátrica Ampla; 
Exercício de interdisciplinaridade; 
Exercício da narrativa médica; 
Avaliação medicamentosa; 
Cuidado com idoso acamado; 
Cuidados paliativos; 
Avaliação epidemiológica dos idosos residentes no território da ESF; 
Trabalho com equipe interdisciplinar (ESF); 
Atendimento ambulatorial ao idoso; 
Avaliação medicamentosa dos idosos assistidos; 
Elaboração de Programa de tratamento, Promoção e Prevenção à Saúde do Idoso: Prevenção de perdas 
fisiológicas e de funções relacionadas ao envelhecimento (dieta, atividade física, uso de polivitamínicos). 
Prevenção de Doenças Crônico Degenerativas (programação metabólica, diabetes, hipertensão arterial, 
doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, câncer, osteoporose). 

 

3) OBJETIVOS  

• Treinamento dos estudantes em Atenção Primária à Saúde e por meio de vivências em unidades 
de Estratégia da Saúde da Família;  
• Participar do acolhimento na Atenção Primária à Saúde; 
• Aprender sobre as afecções mais comuns no idoso; 
• Realizar processos e procedimentos referenciados pela biossegurança, com base em critérios 
clínico-epidemiológicos, no risco e na vulnerabilidade; 
• Praticar o cuidado centrado no idoso de forma compartilhada e em equipe; 
• Tomar decisões com base na análise crítica e em evidências científicas; 
• Aprender com autonomia e com percepção da educação continuada; 
• Realizar história clínica e exame físico no idoso, estabelecendo relação profissional ética; 
• Identificar queixa e motivos, evitando julgamentos; 
• Organizar anamnese pelo raciocínio clínico-epidemiológico, pela técnica semiológica e pelo 
conhecimento das evidências científicas; 
• Investigar sinais e sintomas, hábitos, exposição a iniquidades socioeconômicas, antecedentes 
pessoais e familiares; 
• Registrar dados relevantes no prontuário de forma clara e legível; 
• Realizar exame físico, priorizando o esclarecimento, a segurança, a privacidade e o conforto da 
pessoa; 
• Estabelecer hipóteses diagnósticas, relacionado dados da história e exame clínicos; 
• Informar e esclarecer sobre hipóteses levantadas; 
• Estimular a pessoa sob seus cuidados à autocrítica e ao autocuidado; 
• Avaliar o plano de cuidado, priorizando este como instrumento orientador do cuidado integral; 
• Organizar e implantar grupos de educação em saúde voltados para o idoso pela perspectiva da 
indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. 



 

 

• Realizar prevenção, diagnóstico e tratamento especializado nas questões de saúde do indivíduo 
idoso, compreendendo as peculiaridades do processo do envelhecimento e seu aspecto 
multidimensional. 
• Compreender o processo de envelhecimento populacional que ocorre no Brasil e no mundo 
(transição demográfica e epidemiológica), suas causas e  consequências, bem como a importância 
das informações em saúde como recurso de planejamento da Atenção à Saúde do Idoso. 
• Identificar as principais modificações morfofuncionais que ocorrem no processo de 
envelhecimento e correlacionar com a dificuldade de avaliação do indivíduo idoso. 
• Reconhecer as peculiaridades da farmacocinética e farmacodinâmica das drogas que ocorrem no 
idoso e sua aplicação prática. 
• Compreender as grandes Síndromes Geriátricas “Gigantes da Geriatria”: insuficiência cognitiva, 
imobilidade, instabilidade postural e quedas, incontinência, iatrogenia, suas causas e 
consequências. 
• Compreender a importância da Avaliação Geriátrica Ampla/ Avaliação Geriátrica Global na 
avaliação multidimensional do idoso e ter habilidade e destreza para realização dela. 
• Reconhecer as peculiaridades da apresentação das doenças mais comuns no idoso. 
• Manusear pacientes portadores de múltiplas afecções, considerando as possíveis interações 
entre elas, bem como o risco e o benefício de cada procedimento e/ou tratamento. 
• Manusear pacientes idosos nas principais situações de urgência e emergência, bem como 
pacientes em estado crítico 
• Identificar o idoso frágil ou em risco de fragilidade e programar medidas para sua prevenção, 
tratamento e reabilitação. 
• Identificar os riscos que predispõem à institucionalização de idosos. 
• Identificar os riscos potenciais de hospitalização em idosos e estratégias de prevenção. 
• Manusear paciente sem perspectiva de cura, indicando e estabelecendo plano de cuidados 
paliativos. 
• Reconhecer a utilidade da tecnologia médica nas condições apropriadas, cientes das limitações 
da intervenção médica e da sua obrigação de cuidar do idoso cronicamente doente e/ou com 
doença terminal. 
• Avaliar e manusear os pacientes que necessitam de cuidados paliativos, identificando suas 
necessidades físicas, psicológicas, espirituais e sociais, além das necessidades de seus familiares. 
• Conhecer a legislação brasileira e o Código de Ética Médica em relação à terminalidade da vida e 
cuidados paliativos. 
• Compreender e identificar situações de negligência e maus-tratos aos idosos e os fatores que 
podem influenciá-las. 
• Indicar programas de reabilitação funcional para o paciente idoso. 
• Orientar familiares cuidadores de idosos nas diversas situações clínicas. 
 

4) ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

- Aulas expositivas 

- Casos clínicos 

- Aprendizagem em pequenos grupos 

- Problematização e PBL 

- Aulas práticas nas equipes de ESF 

 

 



 

 

5) SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

5.1. Composição da Nota: 
 
Avaliação interdisciplinar: 15 pontos 
 
Teste de Proficiência: 10 pontos 
 
Etapa 1: 37,5 pontos 

Avaliação teórica 1: 15 pontos.  

Avaliação prática 1: 10 pontos. 

Avaliações não-programadas: 5 pontos 

Avaliação diária: 7,5 pontos 

Etapa 2: 37,5 pontos 

Avaliação teórica 2: 15 pontos.  

Avaliação prática 2: 10 pontos. 

Avaliações não-programadas: 5 pontos 

Avaliação diária: 7,5 pontos 

 

5.2. 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).  

- Discentes com média semestral inferior a 40 pontos serão reprovados automaticamente.  

- Caso apresentem nota semestral entre 40 e 69,9 pontos poderá submeter-se ao regime de reavaliação 

que compreende:  

NOTA GERAL NO SEMESTRE (TOTAL: 100 PONTOS) + NOTA DA REAVALIAÇÃO (VALOR 100 PONTOS- 

conteúdo semestral)/2, caso o discente obtenha nessa média igual ou maior a 60% será aprovado.  

6) BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. FREITAS, de, E., PY, (eds.), L. Tratado de Geriatria e Gerontologia, 4ª edição. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2018. Minha Biblioteca. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729505/  
2. GUSSO, Gustavo D. F., LOPES, Jose M. C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade: 

Princípios, Formação e Prática. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. v. 1. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582715369/ 

 

3. GUSSO, Gustavo D. F., LOPES, Jose M. C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade: 

Princípios, Formação e Prática. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. v. 2. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582715369/ 

 



 

 

7) BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Redes Estaduais de Atenção à 
Saúde do Idoso: guia operacional e portarias relacionadas. Ministério da Saúde, Secretaria de 
Assistência à Saúde – Brasília: Ministério da Saúde, 2002. (Série A. Normas e Manuais Técnicos).  
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2006. (Cadernos de Atenção Básica, n. 19) (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 
 
3. KANE, L., R., OUSLANDER, G., J., ABRASS, B., I., RESNICK, Barbara. Fundamentos de Geriatria 
Clínica. Porto Alegre: AMGH, 2015. Minha Biblioteca. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554434/ 
 
4. TOMMASO, Di, A.B., MORAES, de, N., CRUZ, Canteiro, E., KAIRALLA, Ca, M. Geriatria - Guia 
Prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. Minha Biblioteca. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729543/ 
 
5. BRASIL. Política Nacional do Idoso. LEI Nº 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994. Disponível 

em: https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2014/10/politica-nacional-do-idoso.pdf.  
 

 

 



 

 

Curso de Medicina 
Plano de Ensino 
 

Disciplina: Otorrinolaringologia 

Período: Eletiva 

Carga horária: 33,3 horas  

 
 
 

1. EMENTA: 
O ensino da disciplina de Otorrinolaringologia visa a compreensão global da importância da ORL na prática 

médica diária, a fim de diagnosticar e tratar as manifestações otorrinolaringológicas mais comuns. 

2. OBJETIVOS: 
• Estudar as principais doenças e suas causas na especialidade de Otorrinolaringologia. 
 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

•  Anatomia, fisiologia e exploração semiológica das fossas nasais e cavidades paranasais. 
Fisiopatologia da mucosa nasosinusal. 

• Rinites.  

• Sinusites. 

• Epistaxes. 

• Blastomas das fossas nasais e cavidades paranasais. 

• Fisiopatologia do anel linfático de Waldeyer e sua importância clínica. Critérios de 
indicação para adenoidectomia e adenoamigdalectomia. 

• Amigdalites. 

• Anatomia, fisiologia e métodos de exploração semiológica da laringe. 

• Laringites. 

• Paralisias laríngeas.  

• Blastomas benignos da laringe. 

• Blastomas malignos da laringe.  

• Anatomia do aparelho auditivo. Vias nervosas acústicas e vestibulares.  

• Fisiologia da audição e do aparelho estato-cinético. 

• Exploração semiológica da função auditiva.  

• Exploração semiológica vestibular. 

• Otites médias agudas. 

• Otites médias serosas.  



 

 

• Otite média crônica simples.  

• Otite média crônica colesteatomatosa. 

• Paralisia facial otogênica. 

• Disacusias. 

• Surdez súbita. 

• Otosclerose.  

• Doença de Ménière. 

• Neuroma do acústico. 

• Síndromes vestibulares. 

• Patologia das Glândulas salivares. 

 

4. METODOLOGIA: 
• Complementando as aulas teóricas haverá aulas práticas visando à aplicação dos conhecimentos 

teóricos adquiridos. 

 

5. AVALIAÇÕES: 
 
5.1. Composição da Nota 
 
a) 60 pontos em avaliações de conhecimentos, assim distribuídos: 

     - N3: 20 pontos 

     - N1 e N2: 15 pontos cada 

     - TP: 10 pontos  

b) 40 pontos em avaliações práticas, assim distribuídos: 

     - P1 e P2: 15 pontos cada 

     - AD: 10 pontos 

5.2. 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).  

- Discentes com média semestral inferior a 40 pontos serão reprovados automaticamente.  

- Caso apresentem nota semestral entre 40 e 69,9 pontos poderá submeter-se ao regime de reavaliação 

que compreende:  

NOTA GERAL NO SEMESTRE (TOTAL: 100 PONTOS) + NOTA DA REAVALIAÇÃO ( VALOR 100 PONTOS- 

conteúdo semestral)/2, caso o discente obtenha nessa média igual ou maior a 60% será promovido.  

 

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
1. HUNGRIA, Helio. Otorrinolaringologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 



 

 

2. PILTCHER, Otávio B.; COSTA, Sady Selaimen; MAAHS, Gerson Schulz; KUHL, Gabriel. Rotinas em 
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1. EMENTA: 

 
Análise e discussão dos dados coletados, redação do trabalho de conclusão de curso e divulgação dos 
resultados no Congresso de Pesquisa e Extensão do UNIPTAN e no Congresso Acadêmico de Medicina. 
Editoração do trabalho de acordo com o ato Normativo 21/2019, da Nucleação de TCC do UNIPTAN. 

2. OBJETIVOS: 
 

• Levar o aluno a realizar redação científica por meio da elaboração de artigo científico ou monografia. 

• Executar e finalizar o plano de trabalho estabelecido junto com o orientador, para o desenvolvimento 
do Trabalho de Conclusão de Curso. 

• Instrumentalizar o aluno para compilar e analisar criticamente resultados de pesquisa científica. 

• Executar e finalizar o percurso metodológico frente à questão de pesquisa. 

• Compreender e discutir os aspectos éticos e legais sobre as pesquisas envolvendo seres humanos e 
animais. 

• Levar o aluno a analisar criticamente e divulgar e publicar achados de pesquisa em Medicina. 

• Realizar o relatório do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
UNIDADE 1: RECOMENDAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS CONFORME AS NORMAS 
DE VANCOUVER. 
1.1 Utilização do Manual de Normas de Vancouver. 
1.2 Construção da apresentação científica para eventos acadêmico/científicos. 

 
UNIDADE 2: ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE PESQUISA. 
2.1 Propriedade intelectual em pesquisa. 
2.2 Elaboração do relatório de pesquisa. 
2.3 Divulgação de pesquisas científicas. 

 
UNIDADE 3: DISCUSSÃO CRÍTICA DOS ACHADOS BASEADO NO ARCABOUÇO TEÓRICO-PRÁTICO. 
4.1 Redação científica: elaboração e submissão do artigo construído à periódico ou evento acadêmico. 
4.2 Apresentação do trabalho de conclusão de curso completo no Congresso de Pesquisa e Extensão e 
Congresso Acadêmico de Medicina do UNIPTAN. 



4. METODOLOGIA: 
 

• Atendimento de demanda espontânea do corpo discente; 

• Elaboração de texto científico; 

• Apresentação da pesquisa em seminário; 

• Atendimento individualizado para orientação e consultas sobre o andamento do Trabalho de 
Conclusão de Curso. 

 
5. AVALIAÇÕES: 

 
Estrutura e forma de apresentação do trabalho científico .......................................................... 30 pontos 
Conteúdo do trabalho científico final ............................................................................................ 70 pontos 

 
Total .................................................................................................................................. 100 pontos 
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