
 
PLANO DE ENSINO 

Componente 
curricular: 

Habilidades e Atitudes Médicas I (HAM I) 

Código: Período: 1º Turma: 

Carga horária total: 60 horas  
Teórica: 20h | Prática: 40h 

Semestre: 2022.1 

Professor: 

 

Perfil do egresso: Médico com formação geral, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a 
atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde doença em seus 
diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da 
assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 
cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano 

Conhecimentos, 
habilidades e 
atitudes associados 
ao Eixo de 
Habilidades e 
Atitudes Médicas (1º 
ao 8º períodos) 
 

 Aplicar para a tomada 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. 

 Realizar com proficiência a anamnese e a consequente 

construção da história clínica, bem como dominar a arte e a 

técnica do exame físico. 

 Interpretar dados de anamnese a partir das narrativas 

valorizando aspectos econômicos, sociais e ocupacionais. 

 Aprender a aprender e ter responsabilidade compromisso 

com a sua educação permanente. 

 Realizar procedimentos clínicos indispensáveis para todas as 

fases do ciclo de vida. 



 
 Cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem 

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. 

Ementa HAM I 
Estudo das habilidades e atitudes médicas relativas: a comunicação verbal 
e não verbal para com o paciente, seus familiares e cuidador, a partir do 
desenvolvimento de preceitos éticos, de valorização da vida e dos direitos 
humanos, respeitando aspectos étnicos e raciais; aos cuidados para com o 
preenchimento ético de prontuários; as medidas de biossegurança e 
precauções universais. Estudo semiológico dos sinais vitais e medidas 
antropométricas, da ectoscopia e de noções básicas da anamnese e exame 
físico geral, com ênfase nos sistemas circulatório, hemolinfopoiético, 
respiratório e digestório. 

Objetivo geral HAM I 
 

 Compreender os princípios da relação médico-paciente e família 
de forma humanizada e com respeito aos direitos humanos. 

 
Objetivos específicos 
HAM I 
 

 Compreender os princípios da relação médico-paciente e família 
de forma humanizada e com respeito aos direitos humanos.  

 Adotar e compreender a importância da postura ética em relação 
aos docentes, colegas, funcionários e profissionais da saúde.  

 Compreender a importância do registro e cuidados com o 
prontuário do paciente e identificar seus elementos constituintes.  

 Empregar os conceitos e as técnicas de Precauções Universais com 
ênfase na importância da higienização das mãos.  

 Utilizar os equipamentos de proteção individual de acordo com as 
normas de Biossegurança.  

 Mensurar peso, estatura, perímetro cefálico e outras medidas 
complementares, observando as peculiaridades especificas de 
crianças e adultos.   

 Interpretar os gráficos de crescimento e índice de massa corporal.  

 Mensurar temperatura, frequência respiratória, cardíaca, de pulso 
e pressão arterial, observando as especificidades em crianças, 
adultos e em função do sexo.  

 Aplicar compreender a importância das noções básicas de 
habilidades de comunicação com vistas à escuta qualificada de 
narrativas, anamnese e exame físico geral, com ênfase nos 
sistemas circulatório, hemolinfopoiético, respiratório e digestório. 

Estratégias de 
ensino/aprendizagem 
HAM I 

 Palestras; 

 Demonstração; 

 Role Play/Dramatização; 

 Grupos Balint; 



 
 Treinamento e retreinamento nos modelos, simuladores, atores e 

interpares; 

Conteúdo 
Programático HAM I 

 Introdução às habilidades de comunicação e atitudes 

 Introdução aos documentos médicos 

 Desenvolvimento das habilidades médicas: dados 

antropométricos e vitais 

 Introdução à anamnese e exame físico dos sistemas circulatório, 

hemolinfopoiético, respiratório e digestório 

Sistema de avaliação 
 Teste de proficiência: 10 pontos 

 N1 específica: 15 pontos 

 Integradora: 20 pontos 

 Avaliação Diária: 35 pontos 

 OSCE: 20 pontos 

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. 

 

Bibliografia básica PORTO, C. C. Exame clínico. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012 
SILVA, M. J. A.  Comunicação tem remédio. 8. ed. São Paulo: Loyola, 2011 
BICKLEY, L.S. Propedêutica médica de Bates. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. 
LEITE, Álvaro Jose Madeiro. Habilidade de comunicação com pacientes e 
família. São Paulo: Sarvier, 2007 
CARRIÓ, Francisco Borrell. Entrevista de comunicação para profissionais de 
saúde. Porto Alegre: Artmed, 2012 
LOPES, Antônio Carlos. Do sintoma ao diagnostico- baseado em casos 
clínicos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012 
GUYATT, Gordon. Diretrizes para utilização da literatura médica. Manual. 
Porto Alegre: Artmed, 2011 
MAYEAUX, E. J. Guia ilustradi de procedimentos médicos. Porto Alegre: 

Artmed, 2011. 

 

Bibliografia 
complementar 

LOPES, A. C. et al. Tratado de Clínica Médica. 2. ed. São Paulo: 
Editora Roca. 3vol. 2009 
GANONG, W.F. Fisiologia médica. 23.ed. Porto Alegre: Mc Graw Hill, 
2013 



 
KAUFMANN, Arthur. De estudante a médico a psicologia medica. 
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011 
NITA, Marcelo E. Avaliação de tecnologias em saúde. Porto Alegre: 
Artmed, 2010 
LIPPINCOTT WILLIANS. Manual de sinais e sintomas. 4.ed. São Paulo: 
Roca, 2012 
WEBER, Edward C. NETTER Anatomia em imagens essencial. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009 
STERN, Scott D.C. Do sintoma ao diagnostico- Um guia baseado em 
evidências. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2009 
MARTINS, Milton de Arruda. Avaliação prática de habilidades 
clínicas em medicina. Rio de Janeiro: Atheneu, 2012 

 

Leituras 
complementares 

GU YATT, Gordon. Diretrizes para utilização da literatura médica. 
Fundamentos. Porto Alegre: Artmed, 2011 
NORDENSTRON, Jorgen. Medicina baseada em evidências. Porto Alegre: 
Artmed, 2008 
GLASZIOU, Paul. Prática clínica baseada em evidências. Porto Alegre: 
Artmed, 2010. 
GUYATT, Gordon. Diretrizes para utilização da literatura médica.  Prática. 

Porto Alegre: Artmed, 2011.  

 

 



 
PLANO DE ENSINO 

Componente 
curricular: 

Métodos de Estudo e Pesquisa I (MEP I) 

Código: Período: 1º Turma: 

Carga horária total: 60 horas 
Teórica: 20h | Prática: 40h 

Semestre:  

Professor: 

 

Perfil do egresso: Médico com formação geral, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a 
atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde doença em seus 
diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da 
assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 
cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano 

Conhecimentos, 
habilidades e atitudes 
associados ao eixo de 
Métodos de Estudo e 
Pesquisa (1º e 2º 
períodos) 
 

 Conhecer diferentes ferramentas de aprendizagem ativa e seu 
papel na formação do médico e do currículo do curso; 

 Compreender métodos de ensino, pesquisa e extensão; 

 Analisar, de forma crítica, a literatura científica; 

 Aplicar os princípios da metodologia científica na produção de 
conhecimentos e pesquisa; 

 Exercer a Medicina utilizando embasamento científico e baseada 
em evidências científicas; 

 Desenvolver habilidades de comunicação científica: verbal, não 
verbal, escrita, leitura e domínio de tecnologias de comunicação e 
informação; 

 Integrar técnicas e tecnologias que possibilitam o levantamento 
de informações voltadas à resolução de problemas clínicos e de 
saúde de acordo com as realidades locais; 

  Desenvolver a capacidade para delinear estudos quantitativos e 
qualitativos, bem como analisar e discutir os dados; 

 Desenvolver habilidades para tomada de decisão e atuação em 
equipe dentro dos princípios morais, éticos e bioéticos. 

Ementa MEP I 
Introdução à pesquisa científica e aos tipos de conhecimento. Análise 
crítica da pesquisa em Medicina por meio da abordagem de métodos 
quantitativos e qualitativos, permeando as normas e técnicas para 
avaliação e desenvolvimento de um projeto de pesquisa e extensão, 
visando interdisciplinaridade curricular e internacionalização. 

Objetivo geral MEP I 
Compreender o processo e princípios da metodologia científica, 
possibilitando a leitura crítica de artigos técnico-científicos e a 
participação na produção de conhecimentos, por meio de discussões 
sobre a qualidade da literatura científica disponível. 

Objetivos específicos 
MEP I 

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

 Compreender a importância da pesquisa para o exercício da 
Medicina baseada no conhecimento científico; 

 Aprender a utilizar as ferramentas disponíveis para análise crítica 
da literatura científica; 



 
 Aprender as técnicas de busca de dados, organização, descrição, 

interpretação e análise crítica de dados científicos; 

 Desenvolver as habilidades de comunicação científica; 

 Desenvolver a capacidade de planejamento de pesquisas; 

 Identificar os tipos de estudo, de conhecimentos e de publicações; 

 Compreender os princípios legais e éticos em pesquisa 
envolvendo seres humanos e animais; 

 Conhecer e cadastrar o currículo Lattes. 

Estratégias de 
ensino/aprendizagem 
MEP I 

 Palestras, com uso de mesas redondas, aula expositiva dialogada, 
Team Based Learning, mapa conceitual, sala de aula invertida, 
Design Thinking, entre outras. 

 Aprendizagem em pequenos grupos; 

 Práticas (demonstração, treinamento em laboratório de 
informática, simulação, games). 

Conteúdo 
Programático MEP I 

Compreensão dos métodos de ensino, pesquisa e extensão na área da 
saúde. 

Introdução à Medicina Baseada em Evidências. 

Leitura crítica da literatura científica. 

Normas e técnicas para desenvolvimento de um projeto de pesquisa e 
extensão com abordagem qualitativa e/ou quantitativa. 

Sistema de avaliação 
 15 pontos em avaliação de conhecimentos (N1); 

 20 pontos em avaliação de conhecimentos (Integradora); 

 10 pontos em Teste de Proficiência; 

 10 pontos na apresentação do projeto de extensão; 

 30 pontos em projeto de extensão; 

 15 pontos em avaliação diária; 

 Avaliação formativa através de feedbacks. 

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). 

Bibliografia básica GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2017. EBook. (1 recurso online). ISBN 9788597012934. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012934. 
Acesso em: 16 set. 2021. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 9. ed. atual São Paulo: Atlas, 2021. EBook. (1 
recurso online). ISBN 9788597026580. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597026580. 
Acesso em: 15 set. 2021. 
SILVA, Alcion Alves. Prática Clínica baseada em evidências na área da 
saúde. 1ª. Ed. São Paulo: Editora Santos, 2009. 

Bibliografia 
complementar 

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 466/12. Diretrizes e 
Normas Regulamentadoras envolvendo Seres Humanos. 12 dez. 2016. 



 
Disponível em: 
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf. Acesso: 27 
out. 2021. 

CRESWELL, John W. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: 
escolhendo entre cinco abordagens. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2014. 
EBook. (1 recurso online). ISBN 9788565848893. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848893. 
Acesso em: 16 set. 2021. 

FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. Porto Alegre: 
ArtMed, 2008. EBook. (1 recurso online). ISBN 9788536318523. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536318523. 
Acesso em: 16 set. 2021. 

MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Redação de artigos científicos. 
São Paulo: Atlas, 2016. EBook. (1 recurso online). ISBN 9788597001532. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597001532. 
Acesso em: 16 set. 2021. 

PEREIRA, Maurício Gomes; GALVÁO, Taís Freire; SILVA, Marcus Tolentino. 
Saúde baseada em evidências. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 
1 recurso online. ISBN 9788527728843. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527728843>. 
Acesso em: 20 out. 2017. 

Leituras 
complementares 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 
196/96. Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo 
Seres Humanos. 1996. 

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 510/16. Normas aplicáveis 
a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos 
metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com 
os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar 
riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana. 07 abr. 2016. 
Disponível em: 
&lt;http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf&gt;. 
Acesso: 27 out. 2021. 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: 
Person Prentice Hall, 2007. 

GREENHALGH, T. Como Ler Artigos Científicos. Fundamentos da Medicina 
Baseada em Evidências. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 

GLAZIOU, Paul.; DEL MAR, Chris; SALISBURY, Janet. Prática Clínica baseada 
em evidências: livro de exercícios. 2ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

MEDRONHO, R. A. (Ed.). Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 

 



 
PLANO DE ENSINO 

Componente 
curricular: 

Sistemas Orgânicos Integrados I (SOI I) 

 Período: 1º Turma: 

Carga horária total: 300 horas  
Teóricas: 40h | TICs: 20h | Práticas: 120h | APG: 120h  

Semestre:  

Professor: 

 

Perfil do egresso: Médico com formação geral, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a 
atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde doença em 
seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da 
assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 
cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano 

Conhecimentos, 
habilidades e 
atitudes Eixo SOI  

 Compreender, de maneira contextualizada e voltada para a 

prática profissional, a estrutura e função dos tecidos, órgãos, 

sistemas e aparelhos.  

 Aplicar os conhecimentos científicos básicos da natureza eco 
biopsicossocial subjacentes à prática médica e ter raciocínio crítico 
na interpretação dos dados, na identificação da natureza dos 
problemas prevalentes e no enfrentamento destes.  

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

 Conhecer elementos para estabelecer a conduta diagnóstica e 
terapêutica dos agravos prevalentes no ser humano em todas as 
fases do ciclo de vida, norteados pela Medicina Baseada em 
Evidências.  

 Interpretar e proceder à análise crítica de artigos científicos em 
língua inglesa.  

 Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com 
a sua educação permanente.  

 Desenvolver habilidades para a atuação em equipe.  

 Aplicar, para a tomada de decisão, os princípios morais, éticos e 
bioéticos com responsabilidades legais inerentes à profissão e ao 
estudante de Medicina. 

 

Ementa SOI I 
Abordagem das bases moleculares e celulares dos processos 
normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos e órgãos 
pertencentes aos sistemas cardiocirculatório, linfo-
hematopoiético, imunológico, respiratório e digestório, aplicados 
aos problemas prevalentes do desenvolvimento humano. 

Objetivo geral SOI I 
Compreender o processo saúde-doença, no âmbito da abordagem 
de situações problemas e casos clínicos, com ênfase na 
morfofisiologia dos sistemas cardiocirculatório, linfo-
hematopoiético, imunológico, respiratório e digestório. 



 
Objetivos específicos 
SOI I 

 Diferenciar os sistemas orgânicos que compõem o corpo 

humano: cardiocirculatório, linfo-hematopoiético, 

respiratório e digestório;  

 Compreender as bases estruturais macro e microscópicas 

dos diversos tecidos e órgãos dos 

sistemas cardiocirculatório, linfo-hematopoiético, 

imunológico, respiratório e digestório;   

 Compreender a função e os mecanismos de regulação dos 

órgãos pertencentes aos sistemas cardiocirculatório, 

linfo-hematopoiético, imunológico, respiratório e 

digestório;   

 Estabelecer relações entre estrutura e função inerentes 

aos tecidos e órgãos dos sistemas cardiocirculatório, linfo-

hematopoiético, imunológico, respiratório e digestório;   

 Reconhecer estados morfofuncionais alterados, com 

vistas à compreensão dos mecanismos envolvidos em 

diversas afecções;   

 Correlacionar os processos morfofuncionais dos sistemas 

supracitados com o meio socioambiental, com vistas à 

promoção da saúde nos diversos ciclos de vida;   

 Explicar os fatores ambientais e os mecanismos que 

interferem no processo saúde-doença no indivíduo e na 

coletividade;   

 Desenvolver a capacidade de buscar e analisar 

informações nas principais bases de dados;   

 Desenvolver a capacidade de atuar em pequenos grupos 

pautados em princípios éticos e humanísticos;   

 Conhecer os princípios bioéticos que regulamentam a 

experimentação;   

 Aplicar os princípios éticos e de Biossegurança nos 

cenários de prática.  

Estratégias de 
ensino/aprendizagem 

 Palestras. 

 Aprendizagem em Pequeno Grupo (APG). 

 Práticas integradas (demonstração, treinamento/retreinamento, 

experimentos, simulação, games, entre outros). 

 Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC). 

Conteúdo 
programático SOI I 

Métodos de aprendizagem em metodologias ativas, aspectos gerais dos 

sistemas orgânicos integrados e o funcionamento normal dos sistemas 

cardiocirculatório, hemolinfopoiético, imunológico, respiratório e 

digestório.   

Sistema de avaliação 
 Teste de proficiência: 10 

 N1 específica: 15 



 
 Integradora: 20 

 Não programada: 10 

 TICs: 5 

 Avaliação Diária na APG: 18 

 Avaliações em Multiestações: 15 

 Avaliação Diária nos Laboratórios: 7 

 Avaliação Formativa por meio de feedbacks 

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). 

 Deve fazer Exame Especial o estudante com média parcial igual ou 
superior a 40 e inferior a 70 e frequência mínima de 75%. Será 
aprovado com Exame Especial 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 ao mesmo é 0 (zero). 

Bibliografia básica 
GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017. 

JUNQUEIRA, L. C. e CARNEIRO, J. Histologia básica – Texto e Atlas. 13. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica de 

Lehninger. 7. ed. São Paulo: Artmed, 2018. 

MOORE K L, DALLEY A F. Anatomia orientada para a clínica. 8. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

MOORE, K. L. Embriologia clínica. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

NUSSBAUM, R. L.; MCINNES, R. R.; WILLARD, H. F. Thompson & Thompson: 

genética médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

 

Bibliografia 
complementar 

BAYNES, John W. Bioquímica Médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

BERNE, R. B, LEVY, M. N. Tratado de fisiologia humana. 7. ed. Rio de 

Janeiro. Elsevier, 2018. 

DRAKE, R.L.; VOGL, W.; MITCHELL, A. Gray´s anatomia para estudantes. Rio 

de Janeiro: Elsevier. 2005. 

SCHAEFER, G. B. e JAMES N. THOMPSON, JR. J. Genética Médica, uma 

abordagem integrada. 1 ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 

 



 
Leituras 
complementares 

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2018. 

BAYNES, John W. Bioquímica Médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

MARIEB, Elaine N.; HOEHN, Katja. Anatomia e fisiologia.3. ed. Porto Alegre: 
ArtMed, 2009. 1 recurso online. ISBN 9788536318097. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536318097>. 
Acesso em: 17 jun. 2017. 

MARTINI, Frederic H.; TIMMONS, Michael J.; TALLITSCH, Robert B. Atlas do 
corpo humano. Porto Alegre: ArtMed, 2009. 1 recurso online. (Martini). 
ISBN 9788536320199. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536320199>. 
Acesso em: 17 jun. 2017. 

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Anatomia e fisiologia humana.2. ed. São 
Paulo: Erica, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788536510958. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536510958>. 
Acesso em: 17 jun. 2017. 
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PLANO DE ENSINO 

Componente 
curricular: 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade I (IESC I)  

Código: Período: 1º  Turma: 

Carga horária total: 60 horas 
Teórica: 20h | Práticas: 40h 

Semestre:  

Professor: 

 

Perfil do egresso: Médico com formação geral, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a 
atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde doença em 
seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da 
assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 
cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano 

Conhecimentos, 
habilidades e 
atitudes associados 
ao eixo IESC 
 

• Aplicar os princípios do SUS na prática em saúde;  

• Entender a saúde como direito, garantindo a integralidade e a 

equidade do cuidado em nível individual, familiar e coletivo, 

valorizando a diversidade biológica, étnico-racial, de gênero, de 

orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, cultural 

e demais aspectos que compõem a diversidade humana;  

• Aplicar técnicas de cuidado clínico com enfoque no indivíduo, 

em todas as faixas etárias;  

• Aplicar na prática profissional os princípios da medicina baseada 

em evidências;  

• 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 das políticas de saúde, do mercado de 

trabalho e gestão da clínica;  

• 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 em um sistema regionalizado e 

hierarquizado de referência e contrarreferência, as redes de 

atenção à saúde e o trabalho em equipe;  

• Analisar a legislação e as políticas de saúde;  

• Aplicar as políticas de educação ambiental, em direitos humanos 

e de educação das relações étnico-raciais e o ensino de história 

e cultura afro-brasileira, africana e indígena;  

• Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com 

a sua educação permanente;  



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

bioéticos com responsabilidades legais inerentes à profissão e 

ao estudante de Medicina;  

• Atuar na saúde do indivíduo nos diversos ciclos de vida, 

considerando seu contexto familiar e comunitário;  

• Aplicar planos terapêuticos, considerando a gestão do cuidado e 

os conceitos de clínica ampliada.  

• Construir a interdisciplinaridade. 

Ementa IESC I Políticas de saúde no Brasil. Estudo do Sistema Único de Saúde e sua 
organização. Atenção à saúde no Brasil com foco na Atenção Primária. 
Modelos técnico-assistenciais. Concepções de saúde. Estudo da 
determinação social do processo saúde-doença. Promoção de saúde e 
prevenção de doenças. Estratégia Saúde da Família. Território em saúde. 
Trabalho em equipe.  Ética em saúde. Interdisciplinaridade curricular. 
Interprofissionalidade.   

Objetivo geral IESC I Desenvolver os conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados ao 
cuidado e enfrentamento das necessidades de saúde do indivíduo, da 
família e da sociedade, por meio das ações de promoção da saúde; 
prevenção e tratamento das doenças e agravos; e reabilitação. Desta 
forma, este eixo visa contribuir para o acesso universal e equitativo, 
individual e coletivo, aos serviços de saúde. 

Objetivos específicos 
IESC I 

• Desenvolver a capacidade de atuar em cenários de prática 

pautados em princípios éticos e humanísticos;  

• Desenvolver habilidades para o trabalho em equipe;  

• Compreender, discutir e refletir sobre a história, filosofia, 

princípios e diretrizes da Reforma Sanitária e do Sistema Único de 

Saúde (SUS);  

• Reconhecer a importância das políticas sociais como ações 

preponderantes para a eficácia das políticas de saúde;  

• Compreender os atributos da Atenção Primária em Saúde (APS);  

• Compreender os determinantes sociais do processo saúde-

doença;  

• Conhecer a concepção do sistema de saúde e sua organização em 

redes de atenção;  

• Reconhecer a importância do ambiente como determinante de 

saúde e, consequentemente, de qualidade de vida;  

• Reconhecer o território e a área de abrangência por meio de 

instrumentos e ferramentas da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF). 

Estratégias de 
ensino/aprendizagem 
IESC I 

 Palestras 

 Trabalho de campo 

 Role Play/Dramatização 

 Problematizações 

 TBL (Team Based Learning) 



 
 Gamificação  

 Mapa conceitual 

 Discussão em grupos 

Conteúdo 
programático IESC I 

Sistemas de saúde; Conceito saúde doença; Políticas de saúde no Brasil; Conceitos 
de promoção de saúde e prevenção de doenças; Organização sistema de saúde 
no Brasil; Sistema Único de Saúde (SUS); Abordagem comunitária; Determinantes 
sociais do processo saúde doença; Modelos técnico assistenciais; Atenção 
Primária à Saúde; Princípios do apoio matricial. 

Sistema de avaliação  15 pontos em prova de conhecimentos (N1 específica) 

 20 pontos em prova de conhecimentos (Integradora) 

 10 pontos em Teste de Proficiência 

 15 pontos em Avaliação diária pelo instrutor 

 15 pontos em Logbook/diário de campo (15 pontos) 

 25 pontos em Encontro interdisciplinar (15 em acompanhamento e 
elaboração / 10 em apresentação/retorno à comunidade) 

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 é previsto o regime de Exame Especial/Final. 

Bibliografia básica GUSSO, G; LOPES, J M C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade - 
Princípios, Formação e Prática. 2. ed. Artmed. 2012. 2 vol. 
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Ministério da Saúde, 2017. (Série E. Legislação em Saúde). Disponível em: 
http://www.brasilsus.com.br/index.php/legislacoes/gabinete-do-
ministro/16247-portaria-n-2-436-de-21-de-setembro-de-2017. 

 

Bibliografia 
complementar 
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Leituras 
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