
 
PLANO DE ENSINO 

Componente 
curricular: 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade VII (IESC VII) 

Código: Período: 7º  Turma: 
Carga horária total: 80 horas 
Teórica: 20h | Prática: 60h 

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 e garantir a integralidade e a 

equidade do cuidado, atenção à saúde em nível individual, 
familiar e coletivo, valorizando a diversidade biológica, étnico-
racial, de gênero, orientação sexual, socioeconômica, política, 
ambiental, cultural e demais aspectos que compõem a 
diversidade humana;  

• 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;  

• 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;  
• 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;  
• 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 VII Abordagem comunitária. Atenção à saúde de grupos vulneráveis.  

Processo de adoecimento e acolhimento do sujeito. Integralidade e a Rede 
de Atenção em Saúde. Gestão da clínica ampliada e compartilhada. 
Urgências e emergências: Abordagem na atenção primária a saúde. 
Doenças infecciosas reemergentes. Manejo da Hanseníase e tuberculose 
na atenção primária. Infecções sexualmente transmissíveis.  Gestão da 
clínica e do cuidado. Saúde planetária. Arboviroses. Atenção à saúde da 
população LGBTQIA+. Atenção à saúde da população indígena. Atenção à 
saúde da população migrante e romani. Atenção à saúde da população em 
situação de rua. Atenção à saúde da população privada de liberdade.  
Atenção à saúde da população dependente de substâncias psicoativas.  
Interdisciplinaridade.   
 

Objetivo geral IESC 
VII 

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 VII 

• Entender a saúde como um conceito amplo e socialmente 
contextualizado de forma a garantir um acesso adequado às 
necessidades específicas das populações; 

• Incorporar à prática clínica e a atenção à saúde a 
compreensão da saúde como um direito; 

• Compreender a atenção à saúde de populações com 
demandas específicas; 

• Conhecer e aplicar as diretrizes de saúde pública para 
diagnóstico, acompanhamento e tratamento das doenças 
infecciosas mais prevalentes; 

• Analisar o diagnóstico, tratamento e rede de atenção a saúde 
das pessoas com Hanseníase, tuberculose, hepatites virais e 
Infecções sexualmente transmissíveis (IST); 

• Reconhecer e aplicar o atendimento as principais urgências 
e emergências na atenção primária; 

• Desenvolver as ferramentas de atenção à saúde das 
populações com necessidades específicas; 

• Conhecer e debater as políticas específicas das populações 
Indígenas, LGBTQIA+, dependentes químicas, de campos e 
florestas, migrante e romani; 

• Conhecer e identificar aspectos epidemiológicos 
relacionados às populações Indígenas, LGBTQIA+, 
dependentes químicas, de campos e florestas, migrante e 
romani; 



 
• Aplicar o atendimento individual baseado no Método Clínico 

Centrado na Pessoa (MCCP); 
• Praticar a medicina baseada em evidencias, embasando suas 

ações em base de dados atualizadas e reconhecidas no meio 
científico; 

• Conhecer os protocolos de cuidado em saúde das 
populações com necessidades específicas selecionadas para 
este módulo; 

• Desenvolver formas de comunicação adequada aos perfis 
populacionais; 

• Compreender a necessidade de contribuir para um acesso 
adequado e humanizado, com respeito às diferenças sociais, 
culturais e ambientais; 

• Aplicar o Registro SOAP no atendimento ao usuário do 
sistema de saúde na atenção primária. 

 
Estratégias de 
ensino/aprendizagem 
IESC VII 

 Palestras 
 Trabalho de campo 
 Role Play/Dramatização 
 Problematizações 
 TBL (Team Based Learning) 
 Gamificação  
 Mapa conceitual 
 Discussão em grupos 

Conteúdo 
programático IESC VII 

Urgências e emergências na APS; Infecções na APS (tuberculose, 
hanseníase, infecções sexualmente transmissíveis, hepatites virais, HIV; 
principais arboviroses, zoonoses); Atenção à saúde da população 
dependente de substâncias psicoativas; Atenção à saúde da população 
indígena; Atenção à saúde da população de campos e florestas; Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Povo Cigano/Romani; Saúde 
planetária; A Política Nacional de Saúde LGBT+; Gestão da clínica e do 
cuidado; Doenças endêmicas. 

Sistema de avaliação  15 pontos em avaliação de conhecimentos (N1 específica) 
 25 pontos em avaliação de conhecimentos (Integradora) 
 10 pontos em Teste de Proficiência 
 10 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. 1. ed. Artmed. 2012. 2 vol. 

CAMPOS, G. W. S., et. al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. Rev. Aum. São 
Paulo: Hucitec, 2015. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2017. 

Bibliografia 
complementar 

GIOVANELLA, Lígia (Org.). Políticas e Sistema de saúde no Brasil. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 2012. 1100 p. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das 
Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e 
Pesquisa – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 

DUNCAN, BB et al. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primário 
baseadas em evidências. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

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

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

 

 

 



 

 

PLANO DE ENSINO DETALHADO 
 

Componente curricular:  Clínica Cirúrgica III (CC III)   
Código:  Período: 7º   Turma:  
Carga horária total: 100 horas  
Teórica: 60h | 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  

Ementa CC III Estudo teórico e prático das principais afecções cirúrgicas abdominais 

e suas conduções terapêuticas, desenvolvendo habilidades técnicas 

em procedimento operatório nível II com foco no atendimento clínico 

do paciente cirúrgico. 

Conhecimentos, 
habilidades e atitudes CC 
III 
  

 Identificar e diagnosticar as patologias cirúrgicas mais 

prevalentes, suas histórias naturais, conhecimento das 

diferentes opções de tratamento e reconhecimento das 

indicações cirúrgicas.  

 Aplicar os fundamentos básicos de técnica operatória e de 

biossegurança.  

 Aplicar as noções gerais de técnicas de anestesia regional e 

geral. 

 Desenvolver as habilidades procedimentais cirúrgicas. 

 Conhecer e realizar os cuidados pré/per/pós-operatórios 

 Ter conhecimentos sobre gestão clínica em cirurgia. 

Objetivos CC III   Aplicar os fundamentos básicos ensinados em cirurgias I, II. 
 Atuar na promoção de saúde, prevenção, tratamento e 

reabilitação nas doenças abordadas em cirurgias 
abdominais. 

 Realizar com proficiência a anamnese e a consequente 
história clínica, bem como o exame físico do paciente 
atendidos. 

 Compreender as principais afecções cirúrgicas abdominais e 
suas conduções terapêuticas e aplicar os conceitos na 
prática cirúrgica. 



 

 

 Diagnosticar corretamente as principais doenças abordadas 
na cirurgia 3. 

 Construir o plano terapêutico para o paciente no 
perioperatório de cirurgia abdominal 

 Realizar a avaliação e controle perioperatório do paciente 
para sua formação médica geral. 

 Otimizar o uso de recursos propedêuticos visando a relação 
custo/benefício nas decisões médicas, valorizando o método 
clínico-cirúrgico em todos os seus aspectos.   

 Aplicar os princípios éticos e bioéticos em atendimentos 
ambulatoriais e pacientes internados. 

 Aplicar os conhecimentos de metodologia científica, 
possibilitando-lhe a leitura crítica de artigos científicos e a 
participação na produção de conhecimentos.  

 Realizar atividades de autoeducação nas áreas abordadas.  
CONTEÚDO  

ESPECÍFICO 

SEMANAL 

 Introdução / bases da clínica cirúrgica - avaliação do risco 
cirúrgico - cuidados pré operatórios 

 Cuidados pós–operatórios - complicações pós-operatórias 
 Resposta endócrina, metabólica e imunológica ao trauma 

operatório (remit) - distúrbio hidroeletrolítico em cirurgia 
 Anestesia geral 
 Síndromes esofageanas com abordagem cirúrgica 
 Síndromes gástricas com abordagem cirúrgica 
 Síndromes hepáticas com abordagem cirúrgica 
 Síndromes das vias biliares com abordagem cirúrgica 
 Síndromes pancreáticas com abordagem cirúrgica 
 Síndromes colônicas com abordagem cirúrgica 
 Síndromes retais e orificiais com abordagem cirúrgica 
 Afecções da parede abdominal 
 Abdome agudo inflamatório 
 Abdome agudo obstrutivo 
 Abdome agudo vascular / hemorrágico 
 Abdome agudo perfurativo 
 Abdome agudo perfurativo 

1. Estratégias de 
ensino/aprendiz
agem CC III 

 RCC - Raciocínio Clínico Cirúrgico : Atividade  de metodologia 

ativa no modelo de sala invertida e PBL 

 Demonstração. 

 Treinamento e retreinamento nos modelos e simuladores. 

 Simulação Realística. 

 Prática nos serviços de saúde 



 

 

Conteúdo programático   
CC III  

 Ações de promoção de saúde, prevenção, tratamento e 
reabilitação nas doenças e agravos mais prevalentes em 
cirurgias abdominais. 

 Plano terapêutico para o paciente no perioperatório de 
cirurgia abdominal 

 Princípios éticos e bioéticos em atendimentos ambulatoriais 
e pacientes internados. 

 Leitura crítica de artigos científicos e produção de 
conhecimentos.  

 Realizar atividades de autoeducação nas especialidades 
abordadas. 

Sistema de avaliação  Teste de proficiência: 10 

N1 específica: 15 

Integradora: 25 

OSCE: 20 

Avaliação prática diária: 10 

RCC: 20 

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 Clínica Cirúrgica NÃO é previsto o regime de 
Exame Especial/Final.  

Bibliografia básica  Way, Laurence W.; Doherty, Gerard M. Cirurgia: diagnóstico e 

tratamento. 14ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  

Towsend, Courtney M.; et al. Sabiston: tratado de cirurgia a base 

biológica da pratica cirurgica moderna. 20ed. vol.1. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2015.  

 
Bibliografia 
complementar  

Fahel, Edvaldo. Savassi-Rocha, Paulo Roberto. Abdome agudo não 

traumático.Medbook, 2008.      

Vinhaes, José Carlos. Clínica e terapêutica cirúrgicas. 2ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

Vieira, Orlando Marques. Clínica cirúrgica: fundamentos teóricos e 

praticos. vol. 2. Sao Paulo: Atheneu, 2006. 

Petroianu, Andy. Clínica cirúrgica do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. 

São Paulo: Ateneu, 2011. 



 

 

Ellison, E. Christopher; Zollinger Jr, Robert M. Zollinger: atlas de 

cirurgia. 10ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

 

CURRENT DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO – CIRURGIA - 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580556018

/cfi/6/2!/4/2/4@0:0 

CIRURGIAS - URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452295

/cfi/0!/4/2@100:0.00 

 
  
 



 
PLANO DE ENSINO  

Componente curricular:  Clínica Integrada II (CI II)   
Código:  Período: 7º    Turma:  
Carga horária total: 400 horas  
Teórica: 60h | Prática: 180h | TICs: 40h | MARC: 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 
associados ao eixo 
Clínica Integrada  
  

 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, 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 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;  
 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 CI II  Doenças mais prevalentes na clínica médica geral, enfatizando o 
raciocínio clínico, a anamnese e o exame físico nas condutas em 
atenção primária em saúde, Urgência e Emergência e média 
complexidade. Aspectos relacionados à conduta diagnóstica 
diagnóstico, indicações de exames complementares, conduta 
terapêutica e/ou farmacológica, destacando a medicina preventiva. 
Atenção básica em ginecologia e obstetrícia, incluindo a relação 
médico-paciente, semiologia, rastreamento de doenças, identificação 
de fatores de risco materno e fetal, diagnóstico e tratamento precoce 
das complicações da gravidez e orientações para prevenção e 
promoção da saúde. Promoção da saúde do recém-nascido, lactente, 
criança e adolescente, abrangendo o diagnóstico e tratamento das 
patologias pediátricas mais frequentes, priorizando a orientação e a 
prevenção. Atendimento ao paciente com transtorno psiquiátrico. 
Diagnóstico e orientação do tratamento das patologias psiquiátricas 
mais frequentes, priorizando as orientações preventivas. 

Objetivos CI II   Explicar os determinantes que interferem no processo saúde-
doença no indivíduo e na coletividade, especificamente 
relacionados à Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde da 
Mulher, Saúde Mental e Urgência/Emergência;  

 Integrar e organizar os dados da história e exame clínico para 
elaborar hipóteses diagnósticas fundamentadas no processo 
saúde-doença, na Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde 
da Mulher, Saúde Mental e Urgência/Emergência;  

 Interpretar recursos complementares para confirmar ou 
afastar as hipóteses elaboradas, de maneira ética e baseada 
em evidências, na relação custo/efetividade, no acesso e no 
financiamento dos recursos, na Saúde da Criança e do 
Adolescente, Saúde da Mulher, Saúde Mental e 
Urgência/Emergência;  

 Elaborar e executar um plano de cuidados terapêutico 
considerando as preferências do paciente, os princípios éticos, 
as evidências da literatura, o contexto de vida do paciente e 
da população, na Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde 
da Mulher, Saúde Mental e Urgência/Emergência;  

 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 de segurança do paciente que 
subsidiam a prática médica;  



 
 Aplicar os princípios éticos e de Biossegurança nos cenários de 

prática. 
 

Estratégias de ensino/CI 
II  

 Palestras 
 Método de Aprendizado por Raciocínio Clínico (MARC) 
 Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs) 
 Práticas integradas  

Conteúdo Programático 
CI II  

 Abordagem integral à saúde do adulto nas doenças e agravos 
mais prevalentes relacionados aos sistemas Nefrourinário, 
Hemolinfopoético, doenças infecto-parasitárias e Saúde 
Mental. 

 Abordagem integral à saúde a mulher, no parto e puerpério. 
 Abordagem integral à saúde da criança nas doenças e agravos 

mais prevalentes relacionados aos sistemas Nefrourinário, 
Hemolinfopoético e Saúde Mental. 

Sistema de avaliação   Teste de proficiência: 10 
 N1 específica: 15 
 Integradora: 25 
 Não programada: 5 
 TICs: 5 
 OSCE: 20 
 Mini-Cex: 10 
 MARC: 10 

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 Clínica Integrada não são 

previstos os regimes de Exame Especial e de Dependência. 

 
Bibliografia básica  SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Tratado de pediatria. São 

Paulo: Manole, 2022. 2 vols.  

BEREK, J. S. (Ed.). Berek & Novak: tratado de ginecologia.  15. ed.  Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.   

Obstetrícia de Williams [recurso eletrônico] / F. Gary Cunningham ... 
[et al.]; [tradução: André Garcia Islabão, Mariana Villanova Vieira, Tiele 
Patricia Machado ; revisão técnica: José Geraldo Lopes Ramos, Sérgio 
H. Martins-Costa, Edimárlei Gonsales Valério]. – 25. ed. – Porto Alegre: 
AMGH, 2021. 

FAUCI, A. S. et al. Medicina Interna de Harrison. 20. ed. Rio de Janeiro: 
McGraw Hill, 2019.  2 vols.  



 

 

Ellison, E. Christopher; Zollinger Jr, Robert M. Zollinger: atlas de 

cirurgia. 10ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

 

CURRENT DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO – CIRURGIA - 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580556018

/cfi/6/2!/4/2/4@0:0 

CIRURGIAS - URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452295

/cfi/0!/4/2@100:0.00 

 
  
 

 
FREITAS, Elizabete Viana de; PY, Ligia (Ed.). Tratado de geriatria e 
gerontologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 1 
recurso online. ISBN 9788527729505. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527729505> 

Salomão, Reinaldo. Infectologia: Bases clínicas e tratamento / 
Reinaldo Salomão - 1. ed. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

Compêndio de psiquiatria : ciência do comportamento e psiquiatria 
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PLANO DE ENSINO 

Componente 
curricular: 

Habilidades e Atitudes Médicas VII (HAM VII) 

Código: Período: 7º Turma: 
Carga horária total: 60 horas  
Teórica: 20h | Prática: 40h 

Semestre: 2022.2 

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 VII Estudo das emergências pediátricas, assistência inicial ao recém-nascido a 
termo e pré-termo. Discussão do trabalho de parto normal a termo e 
prematuro, ruturas de membranas, distócias e complicações pós-parto. 
Por fim serão abordadas as intoxicações exógenas, os principais acidentes 
por animais peçonhentos e introdução a ventilação mecânica. 

Objetivos específicos 
HAM VII 
 

 Desenvolver conhecimento e habilidades para prestar o 
atendimento avançado em emergências pediátricas e 
assistência inicial ao recém nascido a termo e pré-termo. 

 Desenvolver conhecimento e habilidades para prestar o 
atendimento avançado do trabalho de parto (normal, a termo 
e prematuro), ruturas de membranas, distócias e 
complicações pós parto. 

 Desenvolver conhecimento e habilidades para prestar o 
atendimento avançado das intoxicações exógenas e dos 
principais acidentes por animais peçonhentos. Introdução a 
ventilação mecânica. 

Estratégias de 
ensino/aprendizagem 
HAM VII 

 Palestras 

 Demonstração 

 Role Play/Dramatização 

 Grupos Balint  

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

 Opcionalmente, ambulatórios da Rede de Atenção – SUS e 
enfermarias dos Hospitais conveniados. 

 Toda semana poderá ser disponibilizado um vídeo e algumas 
questões (pré-teste) na plataforma CANVAS que instiguem o aluno 
a estudar os conteúdos que foram abordados em palestra e que 
serão desenvolvidos na simulação realística. 

 Idealmente as simulações deverão ocorrer em ambiente 
controlado de laboratório de simulação realística com manequins 
de alta fidelidade/ task trainers, atores ou estação híbrida, 
conforme programação semanal. 

 Após cada estação de simulação deverá ser realizado um 
debriefing com o grupo de alunos, conforme técnica específica 
(exemplo, “GAS method”). Recomenda-se que o debriefing dure 3 
vezes o tempo gasto durante uma estação (cenário) de simulação. 

 O professor tem disponível o sistema de avaliação do aluno 
(rubrica) no CANVAS. Este deverá ser preenchido ao final de toda 



 
simulação, para cada grupo, bem como deverá ser fornecido o 
feedback para o aluno. 

Conteúdo 
Programático HAM 
VII 

PALS – Suporte avançado de vida em pediatria. 

NALS – Suporte avançado de vida em neonatologia. 

ALSO – Suporte Avançado de vida em obstetrícia. 

Emergências Clínicas. 

Sistema de avaliação  Teste de proficiência: 10 pontos 
 N1 específica: 15 pontos 
 Integradora: 25 pontos 
 Avaliação Diária: 30 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 American Heart Association. Suporte Avançado de Vida em Pediatria. Livro 
do profissional de saúde. 2020.   

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA: Diretrizes 2016. Reanimação do RN 
>34 semanas e < 34 semanas. Disponível em: 
https://www.sbp.com.br/especiais/reanimacao-neonatal/. Acesso em: 
19. Set. 2017. 

RODRIGUES, Yvon Toledo; RODRIGUES, Pedro Paulo Bastos. Semiologia 
pediátrica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 1 recurso 
online. ISBN 978-85-277-2031-1. Disponível em: 
<htt://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2031-1>. 
Acesso em: 19 set. 2017. 

 

Bibliografia 
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