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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Fundamentos Gerais da Proposta 

 

O Curso Médico das Faculdades Integradas Padrão foi concebido em 

consonância com as mais recentes Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de medicina, publicadas em 2014, e se desenvolve dentro do 

contexto de formação de profissionais necessários à sociedade.  

 

Este Projeto Pedagógico define a identidade formativa do profissional 

médico nos aspectos técnico, humanista e científico, contemplando uma 

proposta curricular voltada para a construção de competências que 

respondam às necessidades e problemas da sociedade e que seja capaz de 

formar um cidadão, mais do que meramente um profissional. Assim, este 

projeto se propõe discutir também a inserção técnica e ética do médico na 

sociedade moderna.  

 

O documento que se apresenta contém os princípios norteadores e as 

diretrizes acadêmicas que definem os conhecimentos, as habilidades e as 

atitudes indispensáveis e necessários à formação das competências 

estabelecidas a partir do perfil desejado para o egresso. A proposta 

contempla ainda a apresentação da estrutura e do conteúdo curricular, com 

destaque para a metodologia e a integração disciplinar, um dos eixos 

norteadores do pensamento educacional moderno.  

 

1.2 Caracterização do Contexto Social, Demográfico e Sanitário 

 

A cidade de Guanambi conta com uma população estimada de 

aproximadamente 85 mil habitantes, caracterizada em sua maior parte por 

adultos jovens, na faixa etária de 20 a 49 anos, com predominância do sexo 

feminino, sendo a 21ª cidade mais populosa da Bahia. É cidade polo da 

Microrregião de Guanambi, estabelecendo influência comercial e de 

infraestrutura para uma população de aproximadamente 450 mil 

habitantes.  
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Em virtude da distância dos grandes centros urbanos, pela sua 

infraestrutura e localização estratégica, o município representa uma forte 

influência na área comercial para as cidades circunvizinhas.  

 

Como cidade-polo do extenso e populoso estado da Bahia, Guanambi se 

tornou um importante centro comercial da região nas últimas décadas. A 

economia é baseada na produção pecuária, principalmente bovina, equina e 

de pequenos animais e pela agricultura de subsistência (feijão, milho, 

mandioca, entre outras).  

 

 
                 Fonte: Google imagens 

 

Em relação ao saneamento público, os registros locais destacam que o 

serviço de abastecimento de água é predominantemente por meio da rede 

pública, oferecendo água potável à população que é captada das barragens 

de Ceraíma e do Poço Magro e, mais recentemente, também por meio da 

Adutora do Algodão, com água proveniente do Rio São Francisco. Uma 

pequena parcela da população recebe água de fontes alternativas como 

poços e nascentes. Devido à prolongada estiagem da região, existe a 

carência de água, principalmente na zona rural que é suprida pela gestão 
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municipal, com o auxílio de carros pipas. Tanto a água fornecida pela 

Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento), quanto a das fontes 

alternativas, são monitoradas pela Vigilância Sanitária a fim de garantir a 

potabilidade necessária.  

 

A coleta do lixo em Guanambi é realizada por veículos e garis, por meio de 

empresa terceirizada. Segundo dados do município, a coleta pública de lixo 

atinge cerca de 77,20% nas áreas cobertas por equipes de saúde 

(Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou Estratégia Saúde da 

Família), sendo que 6,42% são destinados a depósito a céu aberto e 

16,38% queimado ou enterrado. 

 

Sobre o perfil epidemiológico local, destacam-se as internações decorrentes 

de condições crônicas, mas também existe considerável registro de doenças 

infecciosas na cidade e na região, com ênfase para a leishmaniose visceral.  

A composição da rede assistencial do município está especificada na figura 

que se segue. 

 

Fonte: PMS, 2012. 
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É importante salientar que Guanambi, como município que possui Gestão 

Plena na área da saúde, além do atendimento a sua própria população, 

oferece também atendimento aos municípios da região com os quais 

estabeleceu pactuação para atendimentos especiais. Diante disso, é 

relevante registrar que para o atendimento hospitalar fizeram pacto 30 

municípios. Para o atendimento ambulatorial 32 municípios da região 

pactuaram com Guanambi. A pactuação inicial se realizou com 23 

municípios da região sendo que recentemente houve abertura para a 

repactuação com outras microrregiões, sendo necessário a reformulação do 

modelo de acesso, trabalhando os procedimentos da tabela do SUS por 

abrangência e referência. A organização dos serviços foi feita com o 

estabelecimento de cotas de internação eletiva e regulação dos 

procedimentos ambulatoriais de referência e abrangência. 

 

Todo o contexto apresentado destaca a relevância da implantação de uma 

escola de medicina para a região, que tende a amenizar os problemas de 

saúde da população, agregando valor aos serviços e cuidados de saúde 

prestados à população e geral.  

 

Diante das considerações apresentadas, é fácil compreender que além da 

criação e execução de programas de financiamento aos setores produtivos, 

há que se cuidar do processo de desenvolvimento regional para a 

maturidade e autossustentação. Para tal, é imperioso e urgente investir na 

preparação de recursos humanos que respondam, com serviços de 

qualidade, à estrutura de desenvolvimento que se deseja.  

 

A proposta deste Projeto Pedagógico está em sintonia com o cenário 

apresentado e com as expectativas de crescimento regional e necessidades 

sociais para um desenvolvimento sustentável.  

 

A partir dessas considerações propôs-se a criação do curso de Medicina das 

Faculdades Integradas Padrão, tendo em vista a necessidade de 

democratizar a oferta desse curso e atender as novas demandas sociais, 

possibilitando uma sólida formação científica, que ressalte as competências 
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básicas comuns ao médico e, ao mesmo tempo, garanta um compromisso 

bem definido com a realidade regional e local. A proposta apresentada ao 

Ministério da Saúde pelo município, dentro da Lei do Mais Médicos, foi 

aprovada considerando as potencialidades locais e a necessidade 

sociossanitária.  

 

Este Projeto Pedagógico propõe uma plena integração com o contexto 

apresentado, com ênfase no sistema de saúde local e regional. O 

desenvolvimento das atividades será ordenado por ações de valorização da 

integração acadêmica e serviços de saúde. Nesse sentido, a proposta do 

curso possui um eixo de ensino-aprendizagem específico voltado à interação 

comunitária, no qual os estudantes desenvolvem atividades em equipes da 

Estratégia Saúde da Família.  

 

É relevante registar ainda que as ações de formação profissional passam 

necessariamente por ações de fortalecimento da rede assistencial de saúde. 

Assim, este projeto, em sintonia com a Lei 12.871 (Lei do Mais Médicos), 

prevê que as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos sejam sempre em 

consoância com políticas de fortalecimento da rede pública assistencial de 

saúde, com valorização e capacitação profissional, além de utilização e 

melhoria das estruturas diretamente vinculadas ao SUS. 

 

É oportuno ressaltar que a mantenedora, Sociedade Padrão de Educação 

Superior, que venceu o edital nacional para implementação do curso de 

medicina em Guanambi, já tem experiência na condução de diversos cursos 

na área da saúde, incluindo de curso de medicina na região norte de Minas 

Gerais. 

 

 

1.3 Necessidade Social: Justificativa da Oferta do Curso 

 

O curso médico tem o objetivo de formar profissionais generalistas 

competentes, com habilidades e atitudes necessárias para atuar junto à 

comunidade promovendo a saúde, prevenindo e tratando a doença e 

propiciando a reabilitação. 
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A oferta do curso veio ao encontro das necessidades regionais, conforme se 

passa a destacar. A região Sudoeste da Bahia ainda é um exemplo da 

dificuldade de cobertura para a assistência médica, com uma relação de 

médicos/habitantes abaixo da média estadual e nacional. Nos últimos anos, 

o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde aprovaram o teto de 

implantação de equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) para quase 

todos os municípios da região, todavia a cobertura populacional para a ESF 

na região ainda não promove a assistência necessária para todas as 

cidades. Naturalmente que a carência de médicos em áreas remotas e a 

elevada rotatividade dos médicos das equipes de Saúde da Família não são 

um fenômeno local, mas alcançam na região índices muito elevados. A 

questão é complexa e envolve, além do perfil do profissional, as condições 

de trabalho e o tipo de vínculo trabalhista, entre outros fatores. Mas é 

natural concluir que esses fatores incluem um restrito número de 

profissionais, quando os próprios gestores de saúde vêm a público divulgar 

valores de salários para profissionais exclusivos da atenção primária e não 

logram sucesso em consegui-los.     

 

A recente contemplação do município de Guanambi no programa de 

implantação de escolas médicas, que obedece aos critérios do Ministério da 

Saúde, corrobora a necessidade de estratégias para maior alocação de 

médicos na região e melhoria da qualidade dos cuidados de saúde para a 

região. É preciso destacar também que a implantação do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência, abriu novos espaços para profissionais 

médicos nos últimos anos.  

 

O crescimento demográfico da cidade e da região é responsável pela rápida 

mudança do perfil socioeconômico e cultural de toda a região e atualiza 

novos desafios relacionados à forma de ocupação desse território, às 

atividades produtivas que passarão a caracterizar a economia regional e à 

infraestrutura para todos os setores. Esse aspecto também contempla uma 

rede de saúde bem organizada e plena de bons profissionais.  
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A área de abrangência do município para atendimento aos cuidados de 

saúde é bastante ampla, como é possível constatar a partir do mapa que se 

segue: 

 

 
                      Fonte: Plano Municipal de Saúde de Guanambi (BA), 2012. 

 

O relatório financeiro da região demonstra um desequilíbrio entre a 

programação para internações hospitalares e os custos previstos, conforme 

informe da Secretaria Municipal de Saúde e retrata outra necessidade da 

região, estreitamente vinculada à gestão da clínica e aos profissionais de 

saúde.  

 

A apresentação dessas considerações, ainda que sumária, tem o objetivo de 

ressaltar a necessidade social para o curso e estabelecer um vínculo com 

seu desenvolvimento. O curso de medicina que ora se apresenta tem o 

compromisso de se desenvolver com atenção às questões fundamentais que 

nortearam a formulação do projeto de sua criação: por um lado, a atenção 

ao contexto sócio-cultural em que se situam as Faculdades Integradas 

Padrão, com identificação das carências, demandas e recursos regionais; e, 

por outro, as orientações mais recentes das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Medicina.  
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O currículo está estruturado de forma integrada, em módulos de 

aprendizagem que agregam diversos conteúdos interrelacionados entre si e 

que são orientados para a interdisciplinaridade, para o contexto social em 

que está inserido.  

 

Nesse sentido, o desenvolvimento das competências e habilidades básicas 

inerentes à formação do médico deverá incluir aqueles destacados pelas 

novas Diretrizes Curriculares, com atenção ao fato de que o futuro médico 

conheça o contexto do processo saúde-doença e também o contexto dos 

cuidados de saúde, em especial as redes locais e regionais do Sistema Único 

de Saúde.  
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2 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

2.1 Breve Histórico Institucional 

 

No ano de 1999, o grupo Pitágoras, com sede em Belo Horizonte (MG) e 

detentor de várias instituições de ensino em todo o país, associou-se ao grupo 

Turano/Padrão, com experiência em educação básica, em Montes Claros - MG 

e, juntos, fundaram a Mantenedora - Faculdades Pitágoras de Montes Claros 

Ltda. Posteriormente, essas mantidas tornaram-se FACULDADES INTEGRADAS 

PITÁGORAS. No ano de 2008, a mantenedora mudou de nome, passando a 

denominar-se SOCIEDADE PADRÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR LTDA.  

 

A IES - Faculdades Integradas Pitágoras – FIPMoc, principal mantida da 

Sociedade Padrão de Educação Superior Ltda., está situada na Avenida Profa. 

Aida Mainartina Paraíso, 80, bairro Ibituruna, Montes Claros, Minas Gerais, é 

uma Pessoa Jurídica de Direito Privado e foi credenciada pela Portaria MEC nº 

1.285, de 19 de abril de 2005, publicada no D.O.U. em 20/04/2005. 

  

A mantenedora tem experiência na administração de faculdades que 

promovem o desenvolvimento educacional da região norte do Estado de Minas 

Gerais, mediante a oferta de ensino superior de qualidade, sustentado na 

lógica da formação de competências para o mercado de trabalho e integrado à 

pesquisa e à extensão. Como centro de formação de recursos humanos, a 

Instituição se preocupa com a dinâmica do desenvolvimento regional em todas 

as áreas do conhecimento, comprometida com o progresso da região.  

 

Todos os cursos criados e geridos pela Sociedade Padrão de Educação 

Superior adotam estratégias pedagógicas inovadoras, apoiadas em 

metodologias efetivas do processo ensino-aprendizagem que incorporam, 

necessariamente, a pesquisa e a extensão. A instituição tem apresentado 

crescimento importante nos últimos anos em suas atividades didático-

pedagógicas. Atualmente oferece os cursos de graduação de Arquitetura e 

Urbanismo, Administração, Biomedicina, Design, Direito, Enfermagem, 

Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia de 
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Energias Renováveis, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, 

Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e 

Propaganda, totalizando cerca de cinco mil alunos de graduação. 

  

A experiência e o êxito na condução do curso de medicina, reconhecido pela 

sua qualidade em nível estadual e nacional leva agora a um novo desafio: o de 

estender essa qualidade alcançada para outras regiões do País. O 

enfretamento desse desafio também traz consigo o reconhecimento das 

particularidades e semelhanças do Sudoeste da Bahia com o Norte de Minas 

Geais, berço da mantenedora. As similaridades vão desde os aspectos 

climáticos e geográficos até os socioculturais, destacando o potencial de 

sucesso para o desafio que ora se apresenta.  

 

Ainda na área de saúde, a mantenedora se notabiliza pela gestão do Núcleo de 

Atenção à Saúde e Práticas Profissionalizantes (NASPP), um grande centro de 

referência em atenção secundária onde atuam as clínicas de Fisioterapia, 

Enfermagem, Psicologia, Biomedicina, Farmácia e Ambulatórios de 

Especialidades Médicas.  

 

2.2 Missão Institucional 

 

Formar profissionais capacitados para ingressarem no mercado de trabalho 

buscando o aprimoramento contínuo e tendo a ética como suporte para as 

relações interpessoais. 

 

2.3 Visão 

 

Ser reconhecida como uma instituição que busca a vanguarda das 

transformações educacionais, assegurando a qualidade do processo ensino-

aprendizagem e das relações entre as pessoas. 

 

2.4 Valores 

 

- Ética nas relações 
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- Trabalho coletivo 

- Melhoramento contínuo 

- Abertura para o novo 

 

2.5 Diretrizes 

 

- Exercício de transparência, confiança e valorização das pessoas. 

- Competência de todos os envolvidos no trabalho. 

- Integração com a comunidade. 

- Relações de parcerias 

 

2.6 Políticas Institucionais para Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

A escolha da proposta de ensino da instituição baseia-se na problematização 

da realidade, discutida de forma coletiva, tendo como ponto básico a 

construção da cidadania como patrimônio coletivo da sociedade civil. Assim, a 

ética na construção da cidadania constitui uma escolha valorativa das mais 

relevantes dentro das atividades educativas.  

 

Nesse sentido, o ensino, a pesquisa e a extensão constituem elementos de 

uma política institucional que objetiva combinar a qualidade acadêmica com o 

compromisso social. Para tanto, o ensino, a pesquisa e a extensão constituem 

espaços de diálogo da instituição de ensino com a sociedade, num  esforço  de  

encontrar formas de comunicação adequada.  

 

O processo educacional se desenvolve dentro da proposta da indissociabilidade 

do ensino, pesquisa e extensão no espaço da sala de aula, lugar privilegiado 

para a vertente da socialização do conhecimento.  Entretanto, não basta para 

a formação universitária que os alunos apreendam conhecimento na 

perspectiva da sua aplicabilidade, ou seja, em sua dimensão técnica. É 

necessário que conheçam o método de produção do conhecimento. O 

conhecimento desse método proporcionará aos discentes uma formação básica 

nos procedimentos da pesquisa, ainda que não objetivem ser pesquisadores. O 

importante é desenvolver habilidades que, no mínimo, possam ajudá-los, 
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como futuros médicos, na elaboração de bons diagnósticos em qualquer área 

de atuação profissional.    

 

Na área do ensino da graduação e da pós-graduação, as políticas 

institucionais assumem:  

• adoção de uma concepção humanista de educação, com respeito às 

diferenças e uso de abordagens pedagógicas efetivas, com 

metodologias ativas de aprendizagem, de forma a introduzir índices 

crescentes de melhoria qualitativa na formação e no desempenho 

acadêmico; 

• qualificação da oferta de cursos à comunidade, com estudos que 

identifiquem a demanda regional, acompanhando a evolução científica e 

tecnológica;   

• compromisso com um referencial teórico que favoreça uma prática 

pedagógica dialética; 

• apropriação, produção e socialização de um conhecimento mediado pela 

realidade histórico-geográfica, nas dimensões político-social, 

educacional, econômica e cultural, com ênfase no desenvolvimento 

regional; 

• estreitamento das relações com a comunidade, pela articulação do 

ensino com a pesquisa e a extensão; 

• qualidade do ensino pela integração de pessoas e objetivos nas 

alterações e acompanhamento das atividades curriculares; 

• garantia de infraestrutura adequada para desenvolver a qualidade de 

ensino. 

 

Na área da pesquisa, a Instituição assume que a inserção da investigação 

científica é parte fundamental no processo de construção do conhecimento. 

Assim, a pesquisa é considerada como processo mediador no desenvolvimento 

de aprendizagens e de conhecimentos científicos, e deve ser desenvolvida 

institucionalmente, a partir das seguintes diretrizes: 

• articulação da investigação científica ao ensino e à extensão, na busca 

de soluções para o contexto local e regional; 
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• fortalecimento da pesquisa como princípio educativo, articulando formas 

de divulgação e comunicação da produção acadêmica institucional; 

• estímulo ao aperfeiçoamento constante de docentes/pesquisadores, 

viabilizando o acesso às fontes financiadoras de pesquisa; 

• fomento à realização de pesquisa por meio de bolsas aos estudantes, e 

auxílio financeiro aos professores envolvidos com a pesquisa e produção 

científica;  

• viabilização de eventos científicos para disseminação da pesquisa 

científica; 

• criação de meios e recursos para o desenvolvimento e a publicação de 

pesquisas, como eventos científicos e revistas que auxiliem na 

divulgação da produção científica, cultural ou tecnológica e docentes e 

discentes do curso; 

• apoio para intercâmbio de pesquisadores, em âmbito nacional e 

internacional, para ampliar a disseminação da produção científica da 

instituição. 

 

No campo da extensão, as Faculdades Integradas Padrão consideram que ela 

representa uma atividade de participação acadêmica nos serviços ofertados à 

comunidade, que permite a troca de saberes entre academia e sociedade, o 

que possibilita sua revisão filosófica e as diretrizes no cumprimento de sua 

missão. Nessa perspectiva, a extensão desenvolver-se-á pautada nas 

seguintes diretrizes: 

• estímulo à participação da comunidade acadêmica na problemática 

social, local e regional, evidenciada por um posicionamento técnico-

político de ação-reflexão-intervenção na produção de serviços e 

conhecimentos para a população local e regional; 

• acesso à comunidade de informações e conhecimentos, necessários 

para a melhoria da sua qualidade de vida; 

• apoio às iniciativas de atividades curriculares, relacionadas ao ensino e 

à pesquisa que favoreçam a inserção da Instituição na comunidade; 

• viabilização de formas de divulgação e socialização de projetos, 

programas de extensão e fontes financiadoras, no contexto 

institucional; 
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• promoção do diálogo com o setor produtivo e comunitário, no 

levantamento das reais condições e necessidades das comunidades, 

situadas no espaço de abrangência da Instituição.  

 

As políticas institucionais norteadoras do ensino, da pesquisa e da extensão 

reafirmam a indissociabilidade desses eixos no processo de formação de 

recursos humanos, que devem, ainda, estar atrelados à interdisciplinaridade, 

no sentido de uma formação mais completa e que melhor atenda a sociedade.  

 

2.7 Relevância do Curso Médico no contexto institucional e 

compromisso social 

 

A missão institucional explicita o sentido do que todos fazem na organização, 

independentemente da ocupação, cargo ou lugar na hierarquia do 

organograma geral. Orienta a definição de uma visão estratégica e a 

determinação dos macro-objetivos que norteiam os projetos e atividades que 

deverão ser planejados de maneira a integrar todas as ações institucionais. O 

curso de Medicina definiu como parte de sua missão institucional a formação e 

a educação permanente de recursos humanos voltados aos cuidados de saúde, 

com ênfase nas necessidades das pessoas, das famílias e da comunidade. 

Nesse sentido, o curso médico assume posição de destaque no contexto 

institucional e define compromissos importantes para as Faculdades 

Integradas Padrão, como se destaca a seguir.  

 

A missão do Curso de Medicina é desenvolver elevados padrões de excelência 

no exercício da medicina, na geração e disseminação do conhecimento 

científico e de práticas de intervenção que expressem efetivo compromisso 

com a melhoria da saúde e com os direitos das pessoas. Existe ainda o 

compromisso social com a microrregião de Guanambi, no sentido de atuar 

para a promoção do desenvolvimento regional, com ênfase na melhoria das 

condições de saúde da população. Para alcançar tais desempenhos, o 

estudante estará inserido em um projeto educacional que proporciona 

atividades que visam ao contínuo aprimoramento de conhecimentos, 
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habilidades e atitudes, com formação de competências, em sintonia com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso.  

 

Considerando ainda o compromisso social do curso e as diretrizes legais que 

propiciaram sua implantação, há previsão de contínua valorização do saber 

local e as práticas comunitárias serão sempre objeto de discussão em sala de 

aula. De forma similar, as condições de saúde da população local e regional 

serão valorizadas e subsidiarão a construção de uma formação médica que 

valoriza a saúde da comunidade onde se insere. Adicionalmente, esse 

compromisso social se estende à oferta de bolsas de estudo valorizando, além 

dos critérios sociais, os candidatos que são da região.  

 

No processo de formação, o estudante identificará suas necessidades 

individuais de aprendizagem (em situações reais e/ou simuladas), elaborará 

planos de estudo, desenvolverá sua estratégia de estudo, selecionará recursos 

educacionais, utilizará criticamente dados e informações e trabalhará em 

equipe para atingir, enfim, os desempenhos propostos em cada etapa. O 

desenvolvimento dos atributos ou capacidades necessários para a realização 

dos desempenhos relativos à prática médica fundamentar-se-á em 

experiências concretas e reais vivenciadas pelos estudantes nos serviços de 

saúde e junto à comunidade, e na análise de situações de saúde-doença que 

simulam problemas a serem enfrentados pelos futuros profissionais. Dessa 

forma, o curso de medicina busca a integração da teoria/prática, visando ao 

desenvolvimento contínuo de competências. 

 

A criação de um novo curso de medicina para a instituição também incorpora 

a definição de novo fazer para o setor “saúde-educação”. Nesse sentido, a 

instituição se compromete a atuar em sinergia com a gestão da saúde pública 

local e regional, estabelecendo em conjunto prioridades e propostas de ação 

que possam favorecer a comunidade local e regional e implantando uma 

verdadeira “rede-escola”, com aproveitamento dos atores locais, com 

capacitação e educação permanente para preceptoria e atenção no SUS e  

atuação conjunta para a regulamentação de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, com ênfase nos interesses da comunidade. 
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A competência dos estudantes, inferida pela observação e análise do 

desempenho dos mesmos frente às situações da prática profissional será outro 

aspecto de destaque e, nesse sentido, outro aspecto inovador se apresenta: a 

valorização dos egressos como novos formadores de recursos humanos para o 

SUS. Indiretamente, esse fato também se aproxima do atendimento à fixação 

de profissionais egressos na região onde o curso acontecerá. As áreas de 

competência e os respectivos desempenhos e padrões de excelência já 

estabelecidos, em consonância com as novas DCN terão, assim, um caráter de 

permanência e auxiliarão o planejamento e avaliação dentro de cada disciplina 

ou módulo e ao longo de cada período do curso e ao longo da gestão dos 

serviços de saúde.  



21 

 

  

3 CONCEPÇÕES DO CURSO 

 
O curso de Medicina enseja a habilitação de profissionais médicos para 

atuação generalista, de forma humanizada. O processo metodológico proposto 

deverá interferir na atuação do profissional para que suas ações sejam críticas 

e reflexivas. O profissional formado deverá estar apto a atuar em nível 

primário, secundário ou terciário, assumindo sempre atitudes fundamentadas 

no rigor científico. Assim, a formação médica do curso está em consonância 

com as expectativas da sociedade quanto ao papel social do médico, 

ressaltando-se, ainda, que as atividades de promoção da saúde integral do 

indivíduo se inserem naturalmente em seu trabalho.  Ou seja, o profissional 

formado deve ser responsável pela assistência médica, dentro de uma meta 

maior, que é a de manutenção da saúde.  

 

O curso de Medicina busca proporcionar ao aluno uma visão interdisciplinar do 

profissional de saúde, capacitando-o para atuar em equipe multiprofissional, 

em uma infraestrutura ideal para a visualização prática dos assuntos 

abordados nos conteúdos básicos do curso, comuns a toda a área da saúde. 

 

Conforme o entendimento dos professores que participaram da sua concepção, 

o curso de Medicina deve garantir ao acadêmico uma sólida formação 

profissional, proporcionando uma atuação centrada nos princípios da 

construção e avanço do conhecimento científico, pautada por uma visão 

holística do ser humano (bio-psico-social), com uso do pluralismo teórico-

metodológico. Este Projeto Pedagógico para o curso de Medicina está em 

consonância com as mais recentes Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso, conforme publicação do Ministério da Educação.  

 

A metodologia do curso, conforme se discutirá adiante, assenta-se em uma 

prática docente que torna o estudante apto para aprender e desenvolver o 

domínio das habilidades e atitudes necessárias ao exercício de sua profissão, 

como ser ativo no processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a 

metodologia utilizada privilegia a participação ativa do estudante na 

construção de seu conhecimento, tendo como um de seus objetivos a 
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integração entre os conteúdos, além de estimular a interação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão. 

 

3.1 Finalidade 

 

O curso tem a finalidade de qualificar recursos humanos, a partir dos saberes 

da ciência médica, para que atuem na promoção de melhores condições de 

vida, de saúde e de bem-estar, especialmente da população do sudoeste 

baiano. Nesse sentido o curso oferece uma formação científica que contempla 

a diversidade das ciências da saúde e, ao mesmo tempo, atende às 

especificidades das demandas regionais e locais. O propósito do curso é a 

formação de pessoal competente, crítico e fundamentalmente comprometido 

com a transformação e melhoria da realidade onde se insere, atuação que se 

dará tanto por meio da produção de conhecimentos científicos, pertinentes aos 

problemas e questões próprias desse universo, como pela prática promocional, 

educativo-preventiva, diagnóstica e terapêutica. As Faculdades Integradas 

Padrão acreditam que seu profissional estará preparado para trabalhar na 

saúde, em todos os seus âmbitos, e capacitado a preservar e manter a saúde 

da população. 

 

3.2. Objetivo Geral do Curso 

 

O Projeto Pedagógico tem o compromisso de estabelecer as diretrizes para a 

formação de um profissional com conhecimento, habilidades e atitudes que 

permitam o adequado desempenho das atividades próprias de sua área e 

capacitado para a autoaprendizagem. Em consonância com as Diretrizes 

Curriculares,  

 

o graduado em Medicina terá formação geral, humanista, crítica, 

reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de 

atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com 

responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da 

dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como 
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transversalidade em sua prática, sempre, a determinação social do 

processo de saúde e doença.  

 

A grande ênfase das atividades pedagógicas reunirá os recursos necessários 

para que o futuro exercício profissional do egresso seja pautado em 

competências para a Atenção à Saúde, Gestão em Saúde e Educação em 

Saúde.  

 

Os profissionais formados devem, portanto, ter conhecimento da organização 

do sistema de saúde vigente no país, das características do mercado de 

trabalho e estar preparados para trabalhar em equipe, respondendo às 

necessidades da sociedade e aptos para atuarem em prol da melhoria contínua 

da qualidade de vida da população. 

 

3.3 Objetivos Específicos 

 

Para a realização do objetivo geral do curso, entende-se que, especificamente, 

o percurso nesta graduação deve cumprir o papel de formar o profissional 

para: 

 

• comprometer-se com os valores éticos e políticos inspiradores da sociedade 

democrática; 

• ter compreensão do papel social do médico; 

• dominar os conteúdos a serem socializados, seus significados em diferentes 

contextos e sua articulação interdisciplinar; 

• dominar o conhecimento do objeto específico da medicina; 

• conhecer os processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento 

da prática; 

• assumir posições de liderança em clínicas especializadas e em hospitais, 

com compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de 

decisões, comunicação e gerenciamento; 

• desenvolver ações de promoção, prevenção, proteção e recuperação tanto 

em termos individuais quanto coletivos; 
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• abordar o indivíduo no contexto da família e da comunidade, relacionando 

suas condições de vida com o processo de cuidar; 

• valorizar e desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe; 

• prestar cuidados compatíveis com as diferentes necessidades apresentadas 

pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade, seja em 

contexto de prática eletiva ou de urgência/emergência; 

• desenvolver uma relação médico-paciente de forma humanizada;  

• estar apto a tomar decisões baseadas em dados científicos e com uma 

abordagem holística;  

• fazer análise crítica e contextualizada da realidade social e dos perfis da 

população, para identificar problemas e as maneiras de intervir para 

transformá-los;  

• desenvolver, participar e divulgar pesquisas e outras formas de produção de 

conhecimento que objetivam a prática profissional; 

• planejar e implementar programas de educação e promoção dos indivíduos, 

considerando as especialidades dos diferentes grupos sociais e dos distintos 

processos de vida, saúde e de trabalho; 

• ser capaz de ampliar conhecimentos ao longo de sua vida profissional, 

desenvolvendo a prática do aprender a aprender e praticando a educação 

médica permanente; 

• respeitar o Código de Ética Médica, os valores políticos e os atos normativos 

da profissão. 

 

3.4 Referenciais do Projeto Pedagógico 

 
O Projeto Pedagógico do curso médico e sua sistemática revisão, bem como o 

acompanhamento de sua fiel implementação será conduzida a partir de 

referenciais ético-políticos firmes, em consonância com os valores e diretrizes 

da instituição. São eles:  

 

• respeito à pessoa como indivíduo, cidadão e elemento integrante das 

comunidades interna e externa; 

• respeito à diversidade de pensamento, assegurando a convivência na 

diversidade; 
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• compromisso com a missão e objetivos da Instituição, privilegiando-os 

em detrimento de interesses particulares individuais ou de grupos; 

• convivência na diversidade, de tal modo que sejam respeitadas as 

diferenças e com elas se tenha tolerância e, nesse contexto, atenção e 

adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-Raciais, nos termos da legislação vigente, inclusive com 

inserção de disciplina obrigatória sobre o tema; 

• busca da inovação científico-tecnológica e cultural, de forma criativa, 

competente e crítica, nos contextos regional, nacional e internacional; 

• valorização do conhecimento da comunidade na construção do saber 

social em saúde; 

• compromisso com a região no qual se desenvolve o curso, com ênfase 

para os problemas de saúde da comunidade local; 

• construção de novos conhecimentos científicos, que respondam às 

demandas sociais, reafirmando o compromisso com a comunidade e, ao 

mesmo tempo, garantindo a necessária autonomia no exercício de sua 

função; 

• busca constante da qualificação institucional, que permita inovar 

sempre, por meio dos recursos humanos, dos programas, das ações e 

da estrutura organizacional, não perdendo de vista sua identidade.  

 

É necessário registrar, ainda, que os aspectos epistemológicos, educacionais e 

técnicos da formação médica adequada às necessidades da sociedade estão 

também considerados e inseridos neste documento. Isso significa que a 

concepção pedagógica leva em conta a inserção social do estudante e da 

instituição e os avanços metodológicos e científicos do processo ensino-

aprendizagem na área médica. Assim, o projeto não se distancia do cenário 

político, sociocultural, econômico, científico e educacional que se projeta para 

os próximos tempos. O referencial teórico-técnico está, assim, em constante 

revisão e recriação, procurando definir criticamente, em cada momento, os 

métodos mais pertinentes ao ensino sobre os cuidado com a saúde humana.  

 

Ainda sobre o referencial educacional, este projeto pedagógico fundamenta-se 

na proposta da aprendizagem significativa de adultos, e os objetivos de 
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aprendizagem não são simplesmente apresentados por conteúdos expostos, 

mas tendem a ser definidos a partir de situações-problema com as quais o 

estudante deverá lidar, acessar, sistematizar e utilizar para a busca e 

construção de novos conhecimentos. Dentro dessa óptica, o foco de ensinar 

desloca-se para as relações do aprendiz com a situação-problema.  

 

3.5 Metodologia e Princípios Metodológicos 

 

Durante o processo de aprendizagem, por meio de raciocínio sistemático e 

criterioso, o estudante apropria-se dos conhecimentos construídos e os 

transforma. O estudante é, assim, o construtor de seu conhecimento a partir 

da reflexão e indagação da prática, tendo por base seus conhecimentos 

prévios. A metodologia escolhida pela instituição para o curso médico assume 

esse pressuposto. A metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas (do 

inglês Problem Based Learnig – PBL), empregada no direcionamento do 

processo de construção cognitiva para o curso de medicina, está em 

consonância com as diretrizes curriculares nacionais e é coerente com as 

modernas propostas da Andragogia.   

 

No desenvolvimento das sessões tutoriais, o PBL rompe com a arcaica 

proposta de transmissão do conhecimento. A participação do estudante no 

processo de formação ocorre de modo ativo, criativo, questionador, num 

exercício contínuo que o torna capaz de realizar análise, interpretação e 

síntese do objeto a ser aprendido. Assim, ele é co-responsável por sua 

formação. Nesse percurso, o estudante deve aprender a aprender, 

assegurando que sua educação será contínua e permanente. A relação ensino 

e aprendizagem acontece através de um processo multidimensional de 

confronto de perspectivas, na relação dialógica e participativa entre 

professores e colegas, promovendo a cooperação, a solidariedade e a 

superação de dificuldades.  

 

A proposta assumida para o curso tem um currículo flexível, sem disciplinas 

“fechadas” e coloca o estudante como agente central da aprendizagem. Além 

disso, preocupa-se mais com a aprendizagem do que com o ensino, e enfatiza 
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o desenvolvimento de habilidades e atitudes, geralmente menos trabalhadas 

pelos cursos tradicionais.  

 

Na metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas, adotada neste 

projeto pedagógico, registra-se uma nítida diferença entre a aprendizagem de 

uma transmissão passiva professor-estudante e aquela em que é apresentada 

uma situação-problema em que se realiza busca ativa de informações para a 

solução. Tal abordagem faz com que o estudante seja levado a superar suas 

falhas/deficiências, desenvolver um método próprio de estudo, utilizar 

adequadamente uma diversidade de recursos educativos e avaliar criticamente 

os progressos alcançados. Esse modelo pedagógico dá um passo importante 

em direção a uma prática que tem possibilitado prazer e satisfação aos 

estudantes na tarefa de aprender.  

 

Nesse contexto, os papéis dos diversos atores mudam consideravelmente. O 

estudante é o principal provedor de sua própria aprendizagem, que será 

conquistada ativamente, através da observação, do estudo e da pesquisa. A 

vivência prática é também trabalhada pelos estudantes, em sessões tutoriais. 

O desenvolvimento da metodologia PBL possibilita a flexibilidade da 

construção do conhecimento, permite que os estudantes escolham caminhos 

diversos, aprofundando o estudo em áreas de seu interesse, ou mantendo 

uma visão mais extensa e menos profunda. O professor é um facilitador da 

aprendizagem, um orientador dos estudantes nos processos de aquisição do 

conhecimento, um exemplo nas atividades práticas, mas deve evitar, de um 

modo geral, o papel de transmissor contumaz de conhecimentos.  

 

As sessões tutoriais têm o objetivo de coordenar a aprendizagem. Nelas os 

estudantes são distribuídos em grupos pequenos. Cada grupo conta com um 

professor tutor. As sessões consistem na discussão de problemas, quando os 

estudantes são estimulados a externar todo o seu conhecimento sobre o 

assunto em pauta. Da discussão são selecionados, pelo grupo, alguns tópicos 

que, por serem desconhecidos por todos, serão objeto de estudo para 

apresentação na sessão seguinte. As sessões tutoriais abordam problemas 

formulados pelos professores de modo a antever ou complementar o que o 
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estudante está aprendendo na prática, garantindo, assim, que o conteúdo 

programático do curso seja atingido na íntegra. O tutor participa das sessões 

como observador e orientador comedido, enquanto os estudantes exercem a 

condução da atividade. Ao fazê-lo, desenvolvem habilidades de análise de 

problemas, integração de conhecimentos prévios, questionamento e busca de 

soluções, além de habilidades de trabalho em equipe (liderança, comunicação 

e habilidade de aprender a aprender, disciplina e ética). A dinâmica da sessão 

tutorial é classicamente descrita mediante sete passos, que consistem em: 

 

Passo1: Leitura atenta do problema e esclarecimento dos termos 

desconhecidos; 

Passo 2: Identificação das questões (problemas) propostas pelo enunciado; 

Passo 3: Explicações para essas questões, com base no conhecimento prévio 

que o grupo tenha sobre o assunto (formulação de hipóteses); 

Passo 4: Resumo dessas explicações; 

Passo 5: Estabelecimento dos objetivos de aprendizagem que levem o 

estudante à comprovação, aprofundamento e à complementação das 

explicações; 

Passo 6: Estudo individual, respeitando os objetivos estabelecidos; 

Passo 7: Rediscussão no grupo tutorial dos avanços de conhecimento obtidos 

pelo grupo. 

 

Após a conclusão, segue-se o processo de avaliação, que representa a 

oportunidade de feedback. Como busca e aquisição de conhecimentos constitui 

um processo contínuo ao longo da vida de cada indivíduo, os estudantes 

durante o Curso de Medicina, são encorajados a definirem seus próprios 

objetivos de aprendizagem e tomarem a responsabilidade por avaliarem seus 

progressos pessoais, no sentido de quanto estão aproximando-se dos 

objetivos formulados. Assim, a avaliação deve incluir a habilidade de 

reconhecer necessidades educacionais pessoais, desenvolver um método 

próprio de estudo, utilizar adequadamente uma diversidade de recursos 

educacionais e avaliar criticamente os progressos obtidos.  
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Dentro da proposta da Aprendizagem Baseada em Problemas, a composição 

curricular contempla módulos tutoriais com carga horária destinada à 

formação cognitiva. São algumas características do processo ensino-

aprendizagem: 

 

• o conteúdo é centrado nas áreas básicas da medicina: Clínica Médica, 

Cirurgia, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Mental e Saúde 

Coletiva; 

• o processo de aprendizagem é ativo, rompendo a dicotomia teoria-

prática, integrando as ciências pré-clínicas e clínicas ao longo de todo o 

curso; 

• o contato do estudante com a realidade de saúde do país é assegurado 

em âmbito individual, familiar e comunitário desde o início do curso 

médico, a partir dos módulos de Interação Comunitária; 

• as atividades de pesquisa, monitoria e iniciação científica são 

estimuladas; 

• o ensino busca propiciar ao estudante oportunidade de trabalhar em 

equipe multiprofissional; 

• a participação do estudante nos programas de educação continuada é 

estimulada;  

• na admissão do docente, além de sua qualificação, é considerado o 

perfil do profissional a ser formado pela instituição. 

 

A proposta que ora se apresenta, além de estar em consonância com as novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais propostas para o curso de Medicina, se 

engaja na formação de um profissional reflexivo e pesquisador, pois leva em 

consideração o papel da atividade reflexiva na construção da competência 

clínica, a partir das proposições de reflexão na ação e reflexão sobre a ação.  

 

3.6 Perfil Profissional do Egresso  

 

O perfil do formando egresso das Faculdades Integradas Padrão configura-se 

no médico com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 

capacitado a atuar pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença 
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em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da 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.  

 

Esse perfil está em consonância com as mais recentes Diretrizes Nacionais 

para os Cursos de Medicina. Destaca-se ainda para o desejado perfil do 

egresso a necessidade de que o mesmo atue compreendendo a dinâmica 

nosológica da região, o contexto social e cultural do paciente e sua família, e 

que busque continuamente seu aprimoramento técnico-científico e de relações 

humanas. Isso implica em reconhecer as limitações técnicas e buscar 

atualizações pertinentes à sua área de atuação, além de reconhecer-se, 

sempre, como um ser humano cuidando de outro ser humano, exercitando a 

empatia. 

 

Para que o egresso atinja esse perfil de formção e atuação, o curso de 

medicina das FIP-Guanambi propiciará o desenvolvimento de atividades em 

diferentes cenários de prática, em todos os níveis de atenção à saúde,  

estimulando experiências de aprendizagem que promovam a formação crítica 

e reflexiva. Nesse sentido, os relatórios de prática reflexiva são previstos como 

aspectos altamente relevantes dos módulos de Interação Comunitária, 

inclusive, compondo a nota no processo avaliativo. Adicionamente, existe 

previsão de tempo protegido para estudo individual e autoaprendizagem, 

aspectos que, além de contribuírem para a reflexão, desenvolvem o hábito do 

estudo e da educação permanente. 

 

Para permitir o alcance do perfil desejado, adequadas e oportunas iniciativas e 

ações deverão ser agrupadas nas respectivas Áreas de Competência:  

 

I - Área de Competência de Atenção à Saúde;  

II - Área de Competência de Gestão em Saúde; e  

III - Área de Competência de Educação em Saúde.  
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Para atender ao perfil do profissional que se deseja formar, é preciso trabalhar 

a partir da concepção de competência, que pode ser entendida como uma 

capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada 

em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. No contexto deste documento, 

a competência tem o mesmo sentido atribuído pelas Diretrizes Curriculares 

para os cursos de medicina, sendo compreendida como “a capacidade de 

mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, com utilização dos recursos 

disponíveis, e exprimindo-se em iniciativas e ações que traduzem 

desempenhos capazes de solucionar, com pertinência, oportunidade e 

sucesso, os desafios que se apresentam à prática profissional, em diferentes 

contextos do trabalho em saúde”.  

 

Os conhecimentos podem ser entendidos como representações da realidade 

que construímos ao sabor de nossa experiência e de nossa formação. As 

competências são modalidades estruturais da inteligência, ações e operações 

que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, 

fenômenos e pessoas. As habilidades representam os componentes das 

competências que referem-se ao plano imediato do saber fazer. Por meio das 

ações e operações, as habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se, 

possibilitando nova organização das competências. Dessa forma, este projeto 

pedagógico de medicina busca a integração da teoria/prática, visando ao 

desenvolvimento de competência.  

 

A noção de competência evoca um conceito de excelência que reconhecemos 

no outro e que define uma área de atuação. Implica, também, capacidade de 

mobilizar diferentes recursos para solucionar com pertinência e eficácia uma 

série de situações da prática profissional. Os recursos para o desenvolvimento 

de competências incluem, além dos conteúdos conceituais, as habilidades, as 

linguagens específicas, os valores culturais e a administração de aspectos 

emocionais, o que define as atitudes.  

 

Os conteúdos conceituais representam o conjunto de conhecimento 

elementares para a solução de uma situação complexa e da relação entre 

esses conhecimentos. As habilidades podem estar ligadas às capacidades 
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cognitivas, psicomotoras e afetivas que, combinadas, conformam distintas 

maneiras de realizar, com sucesso, tarefas essenciais que caracterizam uma 

determinada prática profissional. As linguagens específicas dizem respeito às 

particularidades de cada saber, que devem ser conhecidas e reconhecidas na 

abordagem de um determinado problema. Os valores culturais incluem a ética, 

a moral e o modelo social vigente ou desejável. Finalmente, a administração 

de aspectos emocionais se referem ao necessário controle emocional diante de 

situações complexas.  

 

3.7 Competências a Serem Desenvolvidas 

 

Conforme exposto previamente, as mais recentes Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de medicina, sobre as quais se edificam este Projeto 

Pedagógico, definem três áreas de competências. Dentro dessas três grandes 

áreas se definem as competências desejáveis para o egresso.  

 

Sobre a área de Competência Atenção à Saúde, ela estrutura-se em 2 (duas) 

subáreas:  

I - Atenção às Necessidades Individuais de Saúde; e  

II - Atenção às Necessidades de Saúde Coletiva.  

 

Por sua vez, a Atenção às Necessidades Individuais de Saúde compõe-se de 2 

(duas) ações-chave:  

I - Identificação de Necessidades de Saúde; e  

II - Desenvolvimento e Avaliação de Planos Terapêuticos.  

 

A Atenção às Necessidades de Saúde Coletiva também desdobra-se em 2 

(duas) ações-chave:  

I - Investigação de Problemas de Saúde Coletiva; e  

II - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva.   

  

A ação-chave Identificação de Necessidades de Saúde comporta os seguintes 

desempenhos e seus respectivos descritores:  

I - Realização da História Clínica:  
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a) estabelecimento de relação profissional ética no contato com as pessoas 

sob seus cuidados, familiares ou responsáveis;  

b) identificação de situações de emergência, desde o início do contato, 

atuando de modo a preservar a saúde e a integridade física e mental das 

pessoas sob cuidado;  

c) orientação do atendimento às necessidades de saúde, sendo capaz de 

combinar o conhecimento clínico e as evidências científicas, com o 

entendimento sobre a doença na perspectiva da singularidade de cada pessoa;  

d) utilização de linguagem compreensível no processo terapêutico, 

estimulando o relato espontâneo da pessoa sob cuidados, tendo em conta os 

aspectos psicológicos, culturais e contextuais, sua história de vida, o ambiente 

em que vive e suas relações sociofamiliares, assegurando a privacidade e o 

conforto;  

e) favorecimento da construção de vínculo, valorizando as preocupações, 

expectativas, crenças e os valores relacionados aos problemas relatados 

trazidos pela pessoa sob seus cuidados e responsáveis, possibilitando que ela 

analise sua própria situação de saúde e assim gerar autonomia no cuidado;  

f) identificação dos motivos ou queixas, evitando julgamentos, considerando o 

contexto de vida e dos elementos biológicos, psicológicos, socioeconômicos e a 

investigação de práticas culturais de cura em saúde, de matriz afro-indígena-

brasileira e de outras relacionadas ao processo saúde-doença;  

g) orientação e organização da anamnese, utilizando o raciocínio clínico-

epidemiológico, a técnica semiológica e o conhecimento das evidências 

científicas;  

h) investigação de sinais e sintomas, repercussões da situação, hábitos, 

fatores de risco, exposição às iniquidades econômicas e sociais e de saúde, 

condições correlatas e antecedentes pessoais e familiares; e  

i) registro dos dados relevantes da anamnese no prontuário de forma clara e 

legível.  

II - Realização do Exame Físico:  

a) esclarecimento sobre os procedimentos, manobras ou técnicas do exame 

físico ou exames diagnósticos, obtendo consentimento da pessoa sob seus 

cuidados ou do responsável;  
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b) cuidado máximo com a segurança, privacidade e conforto da pessoa sob 

seus cuidados;  

c) postura ética, respeitosa e destreza técnica na inspeção, apalpação, 

ausculta e percussão, com precisão na aplicação das manobras e 

procedimentos do exame físico geral e específico, considerando a história 

clínica, a diversidade étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, 

linguístico-cultural e de pessoas com deficiência; e  

d) esclarecimento, à pessoa sob seus cuidados ou ao responsável por ela, 

sobre os sinais verificados, registrando as informações no prontuário, de modo 

legível.  

III - Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas:  

a) estabelecimento de hipóteses diagnósticas mais prováveis, relacionando os 

dados da história e exames clínicos;  

b) prognóstico dos problemas da pessoa sob seus cuidados, considerando os 

contextos pessoal, familiar, do trabalho, epidemiológico, ambiental e outros 

pertinentes;  

c) informação e esclarecimento das hipóteses estabelecidas, de forma ética e 

humanizada, considerando dúvidas e questionamentos da pessoa sob seus 

cuidados, familiares e responsáveis;   

d) estabelecimento de oportunidades na comunicação para mediar conflito e 

conciliar possíveis visões divergentes entre profissionais de saúde, pessoa sob 

seus cuidados, familiares e responsáveis; e  

e) compartilhamento do processo terapêutico e negociação do tratamento com 

a possível inclusão das práticas populares de saúde, que podem ter sido 

testadas ou que não causem dano.  

IV - Promoção de Investigação Diagnóstica:  

a) proposição e explicação, à pessoa sob cuidado ou responsável, sobre a 

investigação diagnóstica para ampliar, confirmar ou afastar hipóteses 

diagnósticas, incluindo as indicações de realização de aconselhamento 

genético.  

b) solicitação de exames complementares, com base nas melhores evidências 

científicas, conforme as necessidades da pessoa sob seus cuidados, avaliando 

sua possibilidade de acesso aos testes necessários;  
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c) avaliação singularizada das condições de segurança da pessoa sob seus 

cuidados, considerando-se eficiência, eficácia e efetividade dos exames;  

d) interpretação dos resultados dos exames realizados, considerando as 

hipóteses diagnósticas, a condição clínica e o contexto da pessoa sob seus 

cuidados; e  

e) registro e atualização, no prontuário, da investigação diagnóstica, de forma 

clara e objetiva.  

 

A ação-chave Desenvolvimento e Avaliação de Planos Terapêuticos comporta 

os seguintes desempenhos e seus respectivos descritores:  

I - Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos:  

a) estabelecimento, a partir do raciocínio clínico-epidemiológico em contextos 

específicos, de planos terapêuticos, contemplando as dimensões de promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação;  

b) discussão do plano, suas implicações e o prognóstico, segundo as melhores 

evidências científicas, as práticas culturais de cuidado e cura da pessoa sob 

seus cuidados e as necessidades individuais e coletivas;  

c) promoção do diálogo entre as necessidades referidas pela pessoa sob seus 

cuidados ou responsável, e as necessidades percebidas pelos profissionais de 

saúde, estimulando a pessoa sob seus cuidados a refletir sobre seus 

problemas e a promover o autocuidado;  

d) estabelecimento de pacto sobre as ações de cuidado, promovendo a 

participação de outros profissionais, sempre que necessário;  

e) implementação das ações pactuadas e disponibilização das prescrições e 

orientações legíveis, estabelecendo e negociando o acompanhamento ou 

encaminhamento da pessoa sob seus cuidados com justificativa;  

f) informação sobre situações de notificação compulsória aos setores 

responsáveis;  

g) consideração da relação custo-efetividade das intervenções realizadas, 

explicando-as às pessoas sob cuidado e familiares, tendo em vista as escolhas 

possíveis;  

h) atuação autônoma e competente nas situações de emergência mais 

prevalentes de ameaça à vida; e  

i) exercício competente em defesa da vida e dos direitos das pessoas.  
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II - Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos:  

a) acompanhamento e avaliação da efetividade das intervenções realizadas e 

consideração da avaliação da pessoa sob seus cuidados ou do responsável em 

relação aos resultados obtidos, analisando dificuldades e valorizando 

conquistas;  

b) favorecimento do envolvimento da equipe de saúde na análise das 

estratégias de cuidado e resultados obtidos;  

c) revisão do diagnóstico e do plano terapêutico, sempre que necessário;  

d) explicação e orientação sobre os encaminhamentos ou a alta, verificando a 

compreensão da pessoa sob seus cuidados ou responsável; e  

e) registro do acompanhamento e da avaliação do plano no prontuário, 

buscando torná-lo um instrumento orientador do cuidado integral da pessoa 

sob seus cuidados.  

 

Sobre a atenção às necessidades de Saúde Coletiva, a ação-chave 

Investigação de Problemas de Saúde Coletiva comporta o desempenho de 

Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de 

Vida e de Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, 

epidemiológicos, sanitários e ambientais, considerando dimensões de risco, 

vulnerabilidade, incidência e prevalência das condições de saúde, com os 

seguintes descritores:  

I - acesso e utilização de dados secundários ou informações que incluam o 

contexto político, cultural, discriminações institucionais, socioeconômico, 

ambiental e das relações, movimentos e valores de populações, em seu 

território, visando ampliar a explicação de causas, efeitos e baseado na 

determinação social no processo saúde-doença, assim como seu 

enfrentamento;  

II - relacionamento dos dados e das informações obtidas, articulando os 

aspectos biológicos, psicológicos, socioeconômicos e culturais relacionados ao 

adoecimento e à vulnerabilidade de grupos; e  

III - estabelecimento de diagnóstico de saúde e priorização de problemas, 

considerando sua magnitude, existência de recursos para o seu enfrentamento 

e importância técnica, cultural e política do contexto.  
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Para a ação-chave Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção 

Coletiva têm-se os seguintes descritores de seu desempenho único:  

I - participação na discussão e construção de projetos de intervenção em 

grupos sociais, orientando-se para melhoria dos indicadores de saúde, 

considerando sempre sua autonomia e aspectos culturais;  

II - estímulo à inserção de ações de promoção e educação em saúde em todos 

os níveis de atenção, com ênfase na atenção básica, voltadas às ações de 

cuidado com o corpo e a saúde;  

III - estímulo à inclusão da perspectiva de outros profissionais e 

representantes de segmentos sociais envolvidos na elaboração dos projetos 

em saúde;  

IV - promoção do desenvolvimento de planos orientados para os problemas 

priorizados;  

V - participação na implementação de ações, considerando metas, prazos, 

responsabilidades, orçamento e factibilidade; e  

VI - participação no planejamento e avaliação dos projetos e ações no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS), prestando contas e promovendo ajustes, 

orientados à melhoria da saúde coletiva.  

 

A Área de Competência Gestão em Saúde estrutura-se em 2 (duas) ações-

chave:  

I - Organização do Trabalho em Saúde; e  

II - Acompanhamento e Avaliação do Trabalho em Saúde.   

 

A ação-chave Organização do Trabalho em Saúde comporta os seguintes 

desempenhos e seus respectivos descritores:  

I - Identificação do Processo de Trabalho:  

a) identificação da história da saúde, das políticas públicas de saúde no Brasil, 

da Reforma Sanitária, dos princípios do SUS e de desafios na organização do 

trabalho em saúde, considerando seus princípios, diretrizes e políticas de 

saúde;  

b) identificação de oportunidades e de desafios na organização do trabalho nas 

redes de serviços de saúde, reconhecendo o conceito ampliado de saúde, no 

qual todos os cenários em que se produz saúde são ambientes relevantes e 



38 

 

  

neles se deve assumir e propiciar compromissos com a qualidade, 

integralidade e continuidade da atenção;  

c) utilização de diversas fontes para identificar problemas no processo de 

trabalho, incluindo a perspectiva dos profissionais e dos usuários e a análise 

de indicadores e do modelo de gestão, de modo a identificar risco e 

vulnerabilidade de pessoas, famílias e grupos sociais;  

d) incluir a perspectiva dos usuários, família e comunidade, favorecendo sua 

maior autonomia na decisão do plano terapêutico, respeitando seu processo 

de planejamento e de decisão considerando-se, ainda, os seus valores e 

crenças;  

e) trabalho colaborativo em equipes de saúde, respeitando normas 

institucionais dos ambientes de trabalho e agindo com compromisso ético-

profissional, superando a fragmentação do processo de trabalho em saúde;  

f) participação na priorização de problemas, identificando a relevância, 

magnitude e urgência, as implicações imediatas e potenciais, a estrutura e os 

recursos disponíveis; e  

g) abertura para opiniões diferentes e respeito à diversidade de valores, de 

papéis e de responsabilidades no cuidado à saúde.  

II - Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção:  

a) participação em conjunto com usuários, movimentos sociais, profissionais 

de saúde, gestores do setor sanitário e de outros setores na elaboração de 

planos de intervenção para o enfrentamento dos problemas priorizados, 

visando melhorar a organização do processo de trabalho e da atenção à 

saúde;  

b) apoio à criatividade e à inovação, na construção de planos de intervenção;  

c) participação na implementação das ações, favorecendo a tomada de 

decisão, baseada em evidências científicas, na eficiência, na eficácia e na 

efetividade do trabalho em saúde; e  

d) participação na negociação e avaliação de metas para os planos de 

intervenção, considerando as políticas de saúde vigentes, os colegiados de 

gestão e de controle social.  

 

A ação-chave Acompanhamento e Avaliação do Trabalho em Saúde comporta 

os seguintes desempenhos e seus respectivos descritores:  
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I - Gerenciamento do Cuidado em Saúde:  

a) promoção da integralidade da atenção à saúde individual e coletiva, 

articulando as ações de cuidado, no contexto dos serviços próprios e 

conveniados ao SUS;  

b) utilização das melhores evidências e dos protocolos e diretrizes 

cientificamente reconhecidos, para promover o máximo benefício à saúde das 

pessoas e coletivos, segundo padrões de qualidade e de segurança; e  

c) favorecimento da articulação de ações, profissionais e serviços, apoiando a 

implantação de dispositivos e ferramentas que promovam a organização de 

sistemas integrados de saúde.   

II - Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde:  

a) participação em espaços formais de reflexão coletiva sobre o processo de 

trabalho em saúde e sobre os planos de intervenção;  

b) monitoramento da realização de planos, identificando conquistas e 

dificuldades;  

c) avaliação do trabalho em saúde, utilizando indicadores e relatórios de 

produção, ouvidoria, auditorias e processos de acreditação e certificação;  

d) utilização dos resultados da avaliação para promover ajustes e novas 

ações, mantendo os planos permanentemente atualizados e o trabalho em 

saúde em constante aprimoramento;  

e) formulação e recepção de críticas, de modo respeitoso, valorizando o 

esforço de cada um e favorecendo a construção de um ambiente solidário de 

trabalho; e  

f) estímulo ao compromisso de todos com a transformação das práticas e da 

cultura organizacional, no sentido da defesa da cidadania e do direito à saúde.  

 

A Área de Competência de Educação em Saúde estrutura-se em 3 (três) 

ações-chave:  

I - Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva;  

II - Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento; e  

III - Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos 

Conhecimentos.  
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A ação-chave Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e 

Coletiva comporta os seguintes desempenhos:  

I - estímulo à curiosidade e ao desenvolvimento da capacidade de aprender 

com todos os envolvidos, em todos os momentos do trabalho em saúde; e  

II - identificação das necessidades de aprendizagem próprias, das pessoas sob 

seus cuidados e responsáveis, dos cuidadores, dos familiares, da equipe 

multiprofissional de trabalho, de grupos sociais ou da comunidade, a partir de 

uma situação significativa e respeitando o conhecimento prévio e o contexto 

sociocultural de cada um.  

 

A ação-chave Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento 

comporta os seguintes desempenhos:  

I - postura aberta à transformação do conhecimento e da própria prática;  

II - escolha de estratégias interativas para a construção e socialização de 

conhecimentos, segundo as necessidades de aprendizagem identificadas, 

considerando idade, escolaridade e inserção sociocultural das pessoas;  

III - orientação e compartilhamento de conhecimentos com pessoas sob seus 

cuidados, responsáveis, familiares, grupos e outros profissionais, levando em 

conta o interesse de cada segmento, no sentido de construir novos 

significados para o cuidado à saúde; e  

IV - estímulo à construção coletiva de conhecimento em todas as 

oportunidades do processo de trabalho, propiciando espaços formais de 

educação continuada, participando da formação de futuros profissionais.  

 

A ação-chave Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção 

de Novos Conhecimentos comporta os seguintes desempenhos:  

I - utilização dos desafios do trabalho para estimular e aplicar o raciocínio 

científico, formulando perguntas e hipóteses e buscando dados e informações;  

II - análise crítica de fontes, métodos e resultados, no sentido de avaliar 

evidências e práticas no cuidado, na gestão do trabalho e na educação de 

profissionais de saúde, pessoa sob seus cuidados, famílias e responsáveis;  

III - identificação da necessidade de produção de novos conhecimentos em 

saúde, a partir do diálogo entre a própria prática, a produção científica e o 

desenvolvimento tecnológico disponíveis; e  
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IV - favorecimento ao desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a 

atenção das necessidades de saúde individuais e coletivas, por meio da 

disseminação das melhores práticas e do apoio à realização de pesquisas de 

interesse da sociedade. 

 

3.8 Conteúdos curriculares 

 

O currículo de formação médica deverá contemplar: 

 

I - conhecimento das bases moleculares e celulares dos processos normais e 

alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos e sistemas, aplicados aos 

problemas de sua prática e na forma como o médico o utiliza;  

II - compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, 

psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do 

processo saúde-doença;  

III - abordagem do processo saúde-doença do indivíduo e da população, em 

seus múltiplos aspectos de determinação, ocorrência e intervenção;  

IV - compreensão e domínio da propedêutica médica: capacidade de realizar 

história clínica, exame físico, conhecimento fisiopatológico dos sinais e 

sintomas, capacidade reflexiva e compreensão ética, psicológica e humanística 

da relação médico-pessoa sob cuidado;  

V - diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica nas doenças que acometem 

o ser humano em todas as fases do ciclo biológico, considerando-se os 

critérios da prevalência, letalidade, potencial de prevenção e importância 

pedagógica;  

VI - promoção da saúde e compreensão dos processos fisiológicos dos seres 

humanos (gestação, nascimento, crescimento e desenvolvimento, 

envelhecimento e morte), bem como das atividades físicas, desportivas e das 

relacionadas ao meio social e ambiental;  

VII - abordagem de temas transversais no currículo que envolvam 

conhecimentos, vivências e reflexões sistematizadas acerca dos direitos 

humanos e de pessoas com deficiência (em consonância com as Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos), educação ambiental (em 

conformidade com as políticas de educação ambiental e disposições legais), 
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ensino de Libras (Língua Brasileira de Sinais), educação das relações étnico-

raciais e história da cultura afro-brasileira e indígena; e  

VIII - compreensão e domínio das novas tecnologias da comunicação para 

acesso a base remota de dados e domínio de, pelo menos, uma língua 

estrangeira, que seja, preferencialmente, uma língua franca.  

 

Sobre todos esses aspectos, é relevante ressaltar que a instituição preza por 

todos os aspectos relativos à acessibilidade de todas as pessoas. No âmbito da 

deficiência auditiva, destaca-se que a IES conta com serviços de tradutor e 

intérprete de Língua Brasileira de Sinais e software específico a serem 

instalados em computadores dos laboratório de informática. Além disso, o 

setor de TI das FIP-Guanambi deverá auxiliar os alunos surdos ou com 

deficiência auditiva, professores e corpo técnico-administrativo na instalação 

de aplicativos do tipo HandTalk em seus smartphones. O oferecimento de 

cursos de extensão de LIBRAS oportunizará a todos da comunidade interna e 

externa um maior envolvimento com a comunidade de pessoas com 

deficiências auditivas, atendendo, assim, ao disposto no art. 16, inciso VII, 

alínea "c" do Decreto nº 5.773/2006 e art. 14, § 1º, inciso VIII do Decreto nº 

5626/2005.  

 

 

3.9 Formação Médica Contínua 

 

A formação do médico deverá contemplar o sistema de saúde vigente no país, 

a atenção integral da saúde num sistema regionalizado e hierarquizado de 

referência e o trabalho em equipe. Esse processo ocorre de forma gradual, 

com inserção do estudante em um processo de níveis crescentes de 

complexidade.  

 

Esses níveis crescentes de complexidade são expressos nas competências 

esperadas a cada período e etapa do curso, que demonstram um 

envolvimento e uma autonomia crescente do estudante no processo de 

atenção à saúde e de gestão e educação em saúde, conforme se apresenta a 

seguir: 
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Primeiro período: 

 

• identificar os motivos ou queixas do paciente, evitando julgamentos, 

considerando o contexto de vida e dos elementos biológicos, psicológicos, 

socioeconômicos e a investigação de práticas culturais de cura em saúde, de 

matriz afro-indígena-brasileira e de outras relacionadas ao processo saúde-

doença;  

• favorecer a construção de vínculo, valorizando as preocupações, 

expectativas, crenças e os valores relacionados aos problemas relatados 

trazidos pela pessoa sob seus cuidados e responsáveis, possibilitando que ela 

analise sua própria situação de saúde e assim gerar autonomia no cuidado;  

• orientar e organizar a anamnese, utilizando o raciocínio clínico-

epidemiológico, a técnica semiológica e o conhecimento das evidências 

científicas;  

• investigar sinais e sintomas, repercussões da situação, hábitos, fatores 

de risco, exposição às iniquidades econômicas e sociais e de saúde, condições 

correlatas e antecedentes pessoais e familiares;  

• promover a defesa da vida e dos direitos das pessoas.  

• estimular a inserção de ações de promoção e educação em saúde em 

todos os níveis de atenção, com ênfase na atenção básica, voltadas às ações 

de cuidado com o corpo e a saúde;  

• reconhecer as características da história da saúde, das políticas públicas 

de saúde no Brasil, da Reforma Sanitária, dos princípios do SUS e de desafios 

na organização do trabalho em saúde, considerando seus princípios, diretrizes 

e políticas de saúde;  

• reconhecer opiniões diferentes e respeito à diversidade de valores, de 

papéis e de responsabilidades no cuidado à saúde;  

• formular e receber críticas, de modo respeitoso, valorizando o esforço 

de cada um e favorecendo a construção de um ambiente solidário de trabalho;  

• estimular a construção coletiva de conhecimento em todas as 

oportunidades do processo de trabalho;  

• realizar a História Clínica, estabelecendo relação profissional ética no 

contato com as pessoas sob seus cuidados, familiares ou responsáveis;  
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• registrar os dados relevantes da anamnese no prontuário de forma clara 

e legível; 

• manter cuidado máximo com a segurança, privacidade e conforto da 

pessoa sob seus cuidados;  

• acessar e utilizar dados secundários ou informações que incluam o 

contexto político, cultural, discriminações institucionais, socioeconômico, 

ambiental e das relações, movimentos e valores de populações;  

• identificar a estrutura anatômica global do ser humano e suas relações 

com os aspectos funcionais normais e patológicos; 

• reconhecer e utilizar a nomenclatura anatômica para descrição de 

Exame Físico; 

• reconhecer os determinantes da saúde da família e da comunidade, 

identificando o papel do meio ambiente no processo saúde-doença, utilizando 

adequadamente os registros do Sistema de Informação em Atenção Primária;  

• promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto 

dos seus clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como 

agente de transformação social; 

• utilizar os princípios da metodologia científica e da medicina baseada em 

evidência na sustentação de argumentos e tomada de decisões; 

• identificar os princípios do Sistema Único de Saúde, com ênfase no 

modelo assistencial proposto para o Brasil e os princípios da medicina social e 

coletiva; 

• utilizar recursos de microscopia para o reconhecimento de células, 

tecidos do corpo humano, estabelecendo correlações fisiopatológicas entre as 

diversas estruturas visualizadas; 

• ler, interpretar e redigir textos utilizando a norma culta e a linguagem 

técnica da área da medicina; 

• identificar os fatores intrínsecos e extrínsecos à concepção do ser 

humano, reconhecendo as etapas do seu processo de formação 

(embriogênese) e promoção da gestação saudável;  

• identificar os princípios da bioética e da ética médica e a 

responsabilidade acadêmica e profissional; 

• comunicar-se adequadamente no contexto de atenção à saúde, pautado 

nos princípios éticos e humanísticos.  
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Segundo período: 

 

• realizar o exame físico, esclarecendo sobre os procedimentos, manobras 

ou técnicas do exame físico ou exames diagnósticos, obtendo consentimento 

da pessoa sob seus cuidados ou do responsável;  

• manter postura ética, respeitosa e destreza técnica na inspeção, 

apalpação, ausculta e percussão, com precisão na aplicação das manobras e 

procedimentos do exame físico geral e específico, considerando a história 

clínica, a diversidade étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, 

linguístico-cultural e de pessoas com deficiência;  

• esclarecer à pessoa sob seus cuidados ou ao responsável por ela, sobre 

os sinais verificados, registrando as informações no prontuário, de modo 

legível; 

• avaliar de forma singular as condições de segurança da pessoa sob seus 

cuidados, considerando-se eficiência, eficácia e efetividade dos exames;  

• promover o diálogo entre as necessidades referidas pela pessoa sob 

seus cuidados ou responsável, e as necessidades percebidas pelos 

profissionais de saúde, estimulando a pessoa sob seus cuidados a refletir 

sobre seus problemas e a promover o autocuidado;  

• relacionar dados e informações obtidas, articulando os aspectos 

biológicos, psicológicos, socioeconômicos e culturais relacionados ao 

adoecimento e à vulnerabilidade de grupos;  

• trabalhar de forma colaborativa em equipes de saúde, respeitando 

normas institucionais dos ambientes de trabalho e agindo com compromisso 

ético-profissional, superando a fragmentação do processo de trabalho em 

saúde;  

• identificar correlações entre estruturas micro e macroscópicas do 

organismo humano e funcionamento normal dos sistemas; 

• descrever e aplicar conceitos das ciências básicas, estabelecendo 

correlações clínicas; 

• descrever e aplicar conceitos próprios da Atenção Primária, no contexto 

do estudo individual e de famílias, além dos diversos programas envolvidos. 

 



46 

 

  

Terceiro período: 

 

• estabelecer pacto sobre as ações de cuidado, promovendo a 

participação de outros profissionais, sempre que necessário;  

• participar na implementação de ações, considerando metas, prazos, 

responsabilidades, orçamento e factibilidade; 

• participar no planejamento e avaliação dos projetos e ações no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS), prestando contas e promovendo ajustes, 

orientados à melhoria da saúde coletiva.  

• informar sobre situações de notificação compulsória aos setores 

responsáveis;  

• relacionar dados e informações obtidas, articulando os aspectos 

biológicos, psicológicos, socioeconômicos e culturais relacionados ao 

adoecimento e à vulnerabilidade de grupos;  

• trabalhar de forma colaborativa em equipes de saúde, respeitando 

normas institucionais dos ambientes de trabalho e agindo com compromisso 

ético-profissional, superando a fragmentação do processo de trabalho em 

saúde;  

• participar da implementação das ações, favorecendo a tomada de 

decisão, baseada em evidências científicas, na eficiência, na eficácia e na 

efetividade do trabalho em saúde; 

• utilizar ferramentas de abordagem familiar e comunitária; 

• utilizar instrumentos de caracterização e de abordagem do indivíduo na 

atenção à saúde, como curvas de crescimento, cartão de vacina e testes 

diversos; 

• conduzir adequadamente a entrevista e o exame físico da criança em 

diferentes faixas etárias, reconhecendo aspectos normais e indicativos de 

enfermidades. 

 

Quarto período: 

 

• estabelecer pacto sobre as ações de cuidado, promovendo a 

participação de outros profissionais, sempre que necessário;  
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• informar sobre situações de notificação compulsória aos setores 

responsáveis;  

• relacionar dados e informações obtidas, articulando os aspectos 

biológicos, psicológicos, socioeconômicos e culturais relacionados ao 

adoecimento e à vulnerabilidade de grupos;  

• escolher estratégias interativas para a construção e socialização de 

conhecimentos, segundo as necessidades de aprendizagem identificadas, 

considerando idade, escolaridade e inserção sociocultural das pessoas;  

• utilizar ferramentas de abordagem familiar e comunitária; 

• identificar as manifestações sistêmicas decorrentes das alterações 

morfofuncionais dos diversos tecidos, órgãos e sistemas; 

• reconhecer os conceitos de terminalidade da vida e cuidados paliativos, 

estabelecendo comunicação centrada nas relações interpessoais e específicas 

para esse contexto; 

• interpretar alterações patológicas no âmbito de doenças proliferativas; 

• estabelecer correlações clínicas, segundo a função de órgãos e 

sistemas. 

 

Quinto período: 

 

• estabelecer pacto sobre as ações de cuidado, promovendo a 

participação de outros profissionais, sempre que necessário;  

• reconhecer a nosologia prevalente em relação às doenças infecto-

contagiosas da região e os principais aspectos relacionados ao controle dessas 

doenças; 

• informar sobre situações de notificação compulsória aos setores 

responsáveis;  

• relacionar dados e informações obtidas, articulando os aspectos 

biológicos, psicológicos, socioeconômicos e culturais relacionados ao 

adoecimento e à vulnerabilidade de grupos;  

• identificar materiais, insumos e equipamentos destinados à realização 

de procedimentos cirúrgicos; 

• utilizar diferentes recursos e materiais na preparação e execução de 

procedimentos cirúrgicos ambulatoriais; 



48 

 

  

• aplicar conceitos, princípios e procedimentos de biossegurança no 

desenvolvimento das atividades acadêmicas; 

• informar sobre situações de notificação compulsória aos setores 

responsáveis; 

• utilizar instrumentos de caracterização e de abordagem do indivíduo na 

atenção à saúde, como curvas de crescimento, cartão de vacina e testes 

diversos; 

• identificar os principais problemas de saúde e vulnerabilidades da 

mulher em diferentes ciclos de vida; 

• reconhecer e orientar medidas de planejamento familiar. 

 

Sexto período: 

 

• compartilhar o processo terapêutico e negociar o tratamento com a 

possível inclusão das práticas populares de saúde, que podem ter sido 

testadas ou que não causem dano; 

• explicar à pessoa sob cuidado ou responsável, sobre a investigação 

diagnóstica para ampliar, confirmar ou afastar hipóteses diagnósticas, 

incluindo as indicações de realização de aconselhamento específico; 

• explicar o mecanismo de ação dos fármacos, seus efeitos adversos e 

interações medicamentosas mais frequentes; 

• considerar a relação custo-efetividade das intervenções realizadas, 

explicando-as às pessoas sob cuidado e familiares, tendo em vista as escolhas 

possíveis;  

• identificar as diferentes formas farmacêuticas dos produtos 

medicamentosos e suas indicações, com base no uso racional de 

medicamentos; 

• identificar materiais, insumos e equipamentos destinados à realização 

de procedimentos cirúrgicos; 

• utilizar diferentes recursos e materiais na preparação e execução de 

procedimentos cirúrgicos ambulatoriais; 

• aplicar conceitos, princípios e procedimentos de biossegurança no 

desenvolvimento das atividades acadêmicas; 
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• atuar de forma autônoma e competente nas situações de emergência 

mais prevalentes de ameaça à vida. 

 

Sétimo e oitavo períodos: 

 

• incluir a perspectiva dos usuários, família e comunidade, favorecendo 

sua maior autonomia na decisão do plano terapêutico, respeitando seus 

valores e crenças;  

• explicar o mecanismo de ação dos fármacos, seus efeitos adversos e 

interações medicamentosas mais frequentes; 

• considerar a relação custo-efetividade das intervenções realizadas, 

explicando-as às pessoas sob cuidado e familiares, tendo em vista as escolhas 

possíveis;  

• identificar as diferentes formas farmacêuticas dos produtos 

medicamentosos e suas indicações, com base no uso racional de 

medicamentos; 

• estabelecer hipóteses diagnósticas mais prováveis, relacionando os 

dados da história e exames clínicos;  

• orientar o atendimento às necessidades de saúde, combinando o 

conhecimento clínico e as evidências científicas, com o entendimento sobre a 

doença na perspectiva da singularidade de cada pessoa;  

• solicitar exames complementares, com base nas melhores evidências 

científicas, conforme as necessidades da pessoa sob seus cuidados, avaliando 

sua possibilidade de acesso aos testes necessários;  

• interpretar os resultados dos exames realizados, considerando as 

hipóteses diagnósticas, a condição clínica e o contexto da pessoa sob seus 

cuidados; 

• mobilizar e associar informações obtidas a partir da história e exame 

clinico do paciente para construir, sustentar o diagnóstico e tratamento 

adequado das principais afecções assistidas ambulatorialmente, tendo como 

critérios a prevalência e o potencial mórbido; 

• elaborar prognóstico dos problemas da pessoa sob seus cuidados, 

considerando os contextos pessoal, familiar, do trabalho, epidemiológico, 

ambiental e outros pertinentes;  
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• informar e esclarecer sobre as hipóteses estabelecidas, de forma ética e 

humanizada, considerando dúvidas e questionamentos da pessoa sob seus 

cuidados, familiares e responsáveis; 

• atuar de forma autônoma e competente nas situações de emergência 

mais prevalentes de ameaça à vida; 

• analisar criticamente as fontes, métodos e resultados de estudos 

científicos, no sentido de avaliar evidências e práticas no cuidado, na gestão 

do trabalho e na educação de profissionais de saúde, pessoa sob seus 

cuidados, famílias e responsáveis. 

 

Internatos: 

 

• efetuar assistência integral ao paciente, com ênfase no o atendimento 

intra-hospitalar do adulto (desde a internação até a alta hospitalar), de acordo 

com o seu diagnóstico clínico baseado na anamnese exame físico e evidências 

relacionadas a enfermidade, para melhor execução do tratamento; 

• elaborar, executar e acompanhar o plano de tratamento de pacientes 

hospitalizados; 

• assistir o paciente criticamente doente, em situação de urgência e 

emergência, com ênfase nas afeções cardiovasculares, conduzindo a atenção 

ao paciente e sua família desde o Pronto Socorro até a enfermaria, incluindo 

nos momentos de intervenções clínico-cirúrgicas; 

• identificar situações de emergência, atuando de modo a preservar a 

saúde e a integridade física e mental das pessoas sob cuidado;  

• registrar e atualizar, no prontuário do paciente, dados sobre a 

investigação diagnóstica, de forma clara e objetiva;  

• implementar as ações pactuadas no plano terapêutico e disponibilizar as 

prescrições e orientações de forma legíveis, estabelecendo e negociando o 

acompanhamento ou encaminhamento da pessoa sob seus cuidados com 

justificativa;  

• acompanhar e avaliar a efetividade das intervenções realizadas para a 

pessoa sob seus cuidados ou do responsável em relação aos resultados 

obtidos, analisando dificuldades e valorizando conquistas;  
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• explicar e orientar sobre os encaminhamentos ou a alta, verificando a 

compreensão da pessoa sob seus cuidados ou responsável; 

• registrar o acompanhamento e da avaliação do plano no prontuário, 

buscando torná-lo um instrumento orientador do cuidado integral da pessoa 

sob seus cuidados; 

• utilizar as melhores evidências e dos protocolos e diretrizes 

cientificamente reconhecidos, para promover o máximo benefício à saúde das 

pessoas e coletivos, segundo padrões de qualidade e de segurança;  

• atender à mulher em todas as fases do seu ciclo de vida seja 

reprodutivo ou não reprodutivo, com olhar atento para os aspectos fisiológicos 

e patológicos de cada fase; 

• assistir à criança, desde o nascimento até a adolescência, em nível 

ambulatorial e hospitalar, através da busca, organização de dados e 

informações para a solução de problemas e a tomada de decisões apropriadas 

para essa faixa etária, baseando-se nas melhores evidencias cientificas; 

• estabelecer, a partir do raciocínio clínico-epidemiológico em contextos 

específicos, os planos terapêuticos, contemplando as dimensões de promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação;  

• discutir o plano terapêutico, suas implicações e o prognóstico, segundo 

as melhores evidências científicas, as práticas culturais de cuidado e cura da 

pessoa sob seus cuidados e as necessidades individuais e coletivas;  

• assistir o paciente cirúrgico e sua família em nível ambulatorial e 

hospitalar, por meio da busca, organização de dados e informações para a 

solução de problemas e a tomada de decisões apropriadas, baseando-se nas 

melhores evidencias cientificas; 

• assistir o paciente da clínica médica em nível hospitalar e ambulatorial, 

conduzido raciocínio clínico coerente e adotando condutas adequadas a cada 

caso e contexto; 

• assistir o paciente criticamente doente, em situação de urgência e 

emergência, conduzindo as melhores opções de cuidado para preservar a vida; 

• realizar assistência integral ao indivíduo, à família e à comunidade no 

âmbito da atenção primária em saúde; 
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• conduzir atividades de promoção da saúde da família e da comunidade; 

Participar do processo de gestão de serviços de saúde, a partir da avaliação 

situacional e análise colegiada; 

• acolher e atender o paciente com transtorno mental, e a sua família, 

através da busca, organização de dados e informações para a solução de 

problemas e a tomada de decisões, nos diferentes ciclos da vida, baseando-se 

nas melhores evidencias cientificas; 

• favorecer o envolvimento da equipe de saúde na análise das estratégias 

de cuidado e resultados obtidos;  

• estabelecer o diagnóstico de saúde e priorização de problemas, 

considerando sua magnitude, existência de recursos para o seu enfrentamento 

e importância técnica, cultural e política do contexto;  

• participar da discussão e construção de projetos de intervenção em 

grupos sociais, orientando-se para melhoria dos indicadores de saúde, 

considerando sempre sua autonomia e aspectos culturais;  

• utilizar diversas fontes para identificar problemas no processo de 

trabalho, incluindo a perspectiva dos profissionais e dos usuários e a análise 

de indicadores e do modelo de gestão;  

• participar da negociação e avaliação de metas para os planos de 

intervenção, considerando as políticas de saúde vigentes, os colegiados de 

gestão e de controle social; 

• promover a integralidade da atenção à saúde individual e coletiva, 

articulando as ações de cuidado, no contexto dos serviços próprios e 

conveniados ao SUS;  

• avaliar o trabalho em saúde, utilizando indicadores e relatórios de 

produção, ouvidoria, auditorias e processos de acreditação e certificação.  

• identificar as necessidades de aprendizagem próprias, das pessoas sob 

seus cuidados e responsáveis, dos cuidadores, dos familiares, da equipe 

multiprofissional de trabalho, de grupos sociais ou da comunidade, 

respeitando o conhecimento prévio e o contexto sociocultural de cada um. 

 

Adicionalmente, as experiências previstas para o eixo de Interação 

Comunitária expressão o desenvolvimento de dois eixos distintos de 

desenvolvimento da formação médica. Ambos os “itinerários” que serão 
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percorridos denotam um processo crescente de formação, autonomia e 

envolvimento do estudante com a prática médica. 

 

Todas as atividades buscarão uma formação profissional centrada em medidas 

de promoção, visando alterar favoravelmente os fatores que predispõem à 

saúde, privilegiando a atuação multiprofissional e um olhar abrangente sobre 

o processo saúde/doença. 

 

É relevante destacar que a proposta educacional buscará a inserção do 

graduando em diferentes contextos sociais e institucionais. Tomando como 

referência o modelo do SUS, o estudante deverá, no decorrer de sua 

formação, desenvolver as competências necessárias para atuar em vários 

campos, a saber: 

- o das intervenções ambientais, em seu sentido mais amplo, incluindo as 

relações humanas e as condições sanitárias nos ambientes de vida e trabalho; 

- o das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos determinantes 

sociais do processo saúde-doença das coletividades; 

- o do âmbito da assistência, em que as atividades são dirigidas às pessoas, 

individual ou coletivamente, e que será prestada em caráter ambulatorial e 

hospitalar, bem como em outros espaços, especialmente o da comunidade. 

 

É importante destacar que no processo de formação médica atual é 

imprescindível a aproximação do profissional com as Tecnologias de 

Informação e Comunicação. Assim, o estudante é apresentado aos recursos 

informáticos desde os primeiros períodos e desenvolvem ou aprimoram seus 

conhecimentos de maneira sistemática, a partir da demanda pela busca de 

informações e conhecimentos atualizados em todos os módulos e eixos de 

aprendizagem. Existem disciplinas especialmente propostas para ocorrem de 

forma mediada por recursos informáticos. Espera-se que essas disciplinas, 

além de alcançarem seus objetivos de formação específica, propiciem o 

desenvolvimento da autonomia e domínio no uso da tecnologia para atividades 

de educação e apoio técnico remoto. Essa deverá ser uma habilidade usual 

para o profissional do futuro, que terá na telemedicina, um apoio, permanente 

ao contínuo aprimoramento da sua prática.  
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Ressalta-se, ainda, que essa perspectiva de cuidado com a formação médica 

contínua não se extingue com a graduação e a instituição deverá apresentar 

um plano de implantação de residências médicas. Esse plano leva em 

consideração a proposta de incentivo à fixação dos egressos na região, com 

disponibilização crescente de vagas para as áreas prioritárias de atenção à 

saúde no SUS. Até a conclusão da primeira turma de formandos, existe a 

previsão de disponibilização de sessenta vagas anuais de residência médica 

em parceria com a rede de atenção à saúde da região, sendo que 70% dessas 

vagas serão de Medicina de Família e Comunidade e as demais nas áreas de 

Pediatria e Clínica Médica. Essas áreas, além de serem prioritárias para a 

região, definem um perfil de profissional que tem grande afinidade com as 

atividades acadêmicas e, portanto, esses egressos terão como incentivo para a 

fixação na região, além da oferta de trabalho na assistência a saúde, a 

possibilidade de atuação docente e/ou de preceptoria acadêmica. 
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4 ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

 

O Curso de Graduação em Medicina tem o projeto pedagógico construído 

coletivamente, centrado no estudante como sujeito da aprendizagem e 

apoiado no professor como facilitador e mediador do processo ensino-

aprendizagem. 

 

A aprendizagem deve ser interpretada como um caminho que possibilita ao 

sujeito transformar-se e transformar seu contexto. Ela deve ser orientada por 

princípios que estimulem a busca ativa do conhecimento, que pode ser 

traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de situações-

problema como uma das estratégias didáticas. O projeto pedagógico busca a 

formação integral e adequada do estudante através de uma articulação entre 

o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência. As atividades desenvolvidas 

deverão contribuir para a postura de contínua busca pela inovação e qualidade 

do projeto pedagógico, orientando o currículo do Curso de Graduação em 

Medicina para um perfil acadêmico e profissional do egresso em consonância 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com as necessidades da sociedade.  

 

A estrutura do Curso de Graduação em Medicina é diferenciada por:  

•   possuir como eixo do desenvolvimento curricular as necessidades de 

saúde mais frequentes, referidas pela comunidade e identificadas pelo setor 

saúde; 

•   utilizar metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno na 

construção do conhecimento e a integração entre os conteúdos, além de 

estimular a interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência; 

•  incluir dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno 

atitudes e valores orientados para a cidadania; 

•  promover a integração e a interdisciplinaridade em coerência com o 

eixo de desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões 

biológicas, psicológicas, sociais e ambientais; 

•  inserir o estudante precocemente em atividades práticas relevantes 

para sua futura vida profissional, respeitando seu nível de desenvolvimento 

cognitivo e de habilidades na área médica; 
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•  utilizar diferentes cenários de ensino-aprendizagem, permitindo ao 

aluno conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da organização da 

prática e do trabalho em equipe multiprofissional, em distintos níveis de 

atenção à saúde; 

•  propiciar a interação ativa do estudante com usuários e profissionais de 

saúde desde o início de sua formação, proporcionando-lhe lidar com 

problemas reais, assumindo responsabilidades crescentes como agente 

prestador de cuidados e atenção, compatíveis com seu grau de autonomia, 

que se consolida na graduação com o internato; 

•  vincular, mediante a integração ensino-serviço (Interação 

Comunitária), a formação médico-acadêmica voltadas às necessidades sociais 

da saúde, com ênfase no SUS. 

        

4.1 Organização Curricular 

   

O currículo está estruturado em módulos de aprendizagem e práticas 

interdisciplinares que incluem conteúdos interrelacionadas entre si e se 

estendem do primeiro ao oitavo período, proporcionando o desenvolvimento 

de conhecimentos e das habilidades básicas inerentes à formação do médico. 

A partir do nono período o estudante se insere no internado ou estágio 

curricular obrigatório, com ênfase na formação generalista e nas áreas básicas 

da medicina, aprimorando as competências necessárias à sua formação. Em 

atendimento às mais recentes recomendações das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de medicina, o internato já conta com uam ampla 

carga horária destinada aos serviços de Atenção Primária à Saúde, com ênfase 

nas atividades das equipes da Estratégia Saúde da Família.   

 

A organização curricular do curso médico compreende seis grandes eixos 

estruturantes: Eixo de Módulos Tutoriais, Eixo de Práticas Interdisciplinares, 

Eixo de Módulos de Interação Comunitária, Eixo de Práticas Integradas, Eixo 

de Formação Profissional e Desenvolvimento Científico e Eixo do Internato 

Médico. Os módulos educacionais integram conteúdos de diversas disciplinas e 

são desenvolvidos de forma vertical, dentro de um mesmo período, ou de 

forma horizontal, incluindo vários períodos de formação acadêmica.  
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Os Módulos Tutoriais representam conjuntos de conteúdos afins e são 

estruturados a partir de temas correlatos, objetivando alcançar a 

interdisciplinaridade por meio da articulação e integração de conteúdos. Esses 

módulos utilizam como principal recurso pedagógico a resolução de problemas 

que abordam o contexto saúde/doença, considerando as dimensões biológica, 

psicológica e social. Os problemas buscam antecipar e/ou complementar as 

situações reais vivenciadas na prática e devem, ainda, representar um desafio 

a ser superado pelo estudante, motivo de busca do conhecimento. A atividade 

central dos módulos tutoriais é a sessão tutorial, na qual o estudante 

desenvolve a metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas, 

discutindo e abordando desafios da futura prática médica, que permitem a 

construção do conhecimento cognitivo. Outras atividades contempladas nos 

módulos tutoriais de forma paralela e complementar são os encontros 

temáticos e as consultorias. Os encontros temáticos se desenvolvem por meio 

de atividades didáticas que têm duração de aproximadamente duas horas e 

contam com a participação de professores do curso ou de convidados de 

expressivo destaque na área abordada. Os temas são cuidadosamente 

escolhidos pela equipe de construtores do módulo, com o objetivo de 

possibilitar ao estudante a integração de conhecimentos ou uma primeira 

aproximação de um tema de todo desconhecido ou complexo. As consultorias 

representam uma oportunidade de aprendizagem opcional a ser ofertada pelos 

módulos. Permitem contato próximo com os docentes, em suas áreas de 

especialidades, visando ao esclarecimento das dúvidas oriundas da leitura e 

das discussões efetivadas nos módulos tutoriais. 

 

No eixo das Práticas Interdisciplinares, desenvolvem-se as atividades de 

práticas laboratoriais e práticas profissionais. As primeiras se completam com 

os módulos tutoriais possibilitando a integração de conteúdos de disciplinas 

específicas que auxiliam a construção do conhecimento. As práticas 

profissionais inserem o estudante nas atividades cotidianas na prática médica 

a partir do ensino de habilidades e atitudes médicas, também vinculadas aos 

módulos tutoriais. Esse processo ocorre de forma crescente e respeitando as 

particularidades da atenção ao paciente, sendo as primeiras práticas 
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precedidas de orientações específicas, treinamentos simulados com uso de 

modelos e dos próprios colegas exercendo papéis de pacientes.  

 

Os Módulos de Interação Comunitária possibilitam ao estudante o contato 

com a comunidade. Esses módulos se concretizam nas Unidades Básicas de 

Saúde das equipes da Estratégia Saúde da Família, muitas delas, 

estrategicamente localizadas em áreas periféricas da cidade. Nesses espaços 

privilegiados para formação médica, o estudante inicia seu contato com o 

paciente, primeiramente colaborando com a realização de grupos operativos e 

de educação em saúde, conhecendo o território e a comunidade e, 

gradualmente, se inserindo na assistência ao paciente, observando, auxiliando 

até, finalmente, conduzir o atendimento nas séries finais do curso. Todas as 

atividades são supervisionadas por professores da instituição, e preceptores 

que também atuam nas unidades de Atenção Primária. É também nesse 

ambiente que o estudante, em contato com o paciente, orienta-se para 

conhecimento do Sistema Único de Saúde e para a utilização das ferramentas 

de abordagem da família e do indivíduo, de forma contextualizada.  

 

As Práticas Integradas são específicas do sétimo e oitavo períodos e surgem 

integrando conteúdos e substituindo os módulos tutorias e os de práticas 

interdisciplinares, que não mais existem nesses períodos. Os conteúdos 

teóricos são discutidos em grupos de estudo, em seminários, apresentação de 

casos e sessões clínicas e as atividades práticas são realizadas em 

ambulatórios de especialidades médicas e policlínicas da rede pública de saúde 

(SUS).    

 

O eixo de Formação Profissional e Desenvolvimento Científico que inicia-

se desde o primeiro período com a disciplina de Metodologia Científica, 

estende-se por meio dos Projetos Interdisciplinares do primeiro ao sexto 

período, e encerra-se com o Trabalho de Conclusão de Curso nos dois períodos 

subsequentes. Assim, o estudante é instrumentalizado desde o primeiro 

período para o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa, que, sempre que 

possível, integram-se a atividades de extensão. O Projeto Interdisciplinar é um 

projeto extensionista desenvolvido e conduzido coletivamente pelos 
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estudantes, sempre a partir de uma proposta de construção do saber 

ancorada na interdisciplinaridade. A problematização sobre determinada 

situação em saúde é conduzida com o apoio de professores e os estudantes 

definem propostas para um produto final e os meios para alcançá-lo. Ao final, 

os estudantes apresentam seus resultados em um seminário, idealmente na 

forma de produto científico e/ou cultural para a comunidade. Esse eixo 

estimula a interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência, 

incluindo dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no estudante 

atitudes e valores orientados para a cidadania. Promove, como sugere o nome 

do projeto, a integração e a interdisciplinaridade, em coerência com os eixos 

de desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões biológica, 

psicológica, social e ambiental. Existe a previsão de que a instituição crie uma 

revista própria para estimular a divulgação dos produtos elaborados por 

estudantes e professores, estimulando a produção científica e cultural de 

docentes e discentes. 

 

Concluindo todo o processo de formação, o estudante tem o Internato ou 

Estágio Curricular Supervisionado como etapa final do curso médico. Esse 

estágio ocupa os dois últimos anos do curso, a partir do nono período e 

somente admite o ingresso dos estudantes que cumpriram todos os créditos 

precedentes com aprovação em todos os conteúdos, disciplinas e módulos. O 

Estágio Curricular Supervisionado possui cunho predominantemente prático, 

sendo especialmente direcionado para as principais áreas da medicina: Saúde 

da Criança e do Adolescente (Pediatria), Saúde da Mulher (Ginecologia e 

Obstetrícia), Saúde do Adulto e do Idoso (Clínica Médica), Saúde Mental, 

Cirurgia Geral, Medicina de Família e Comunidade e Saúde Coletiva. Durante 

essa etapa, o estudante se insere em todos os níveis de atenção ao paciente, 

desenvolvendo e aprimorando competências para promoção e recuperação da 

saúde.  

 

Em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

medicina, o Internato foi programado de forma a ocupar pelo menos 35% da 

carga horária do curso e incluir pelo menos 30% de sua carga horária com 

atividades de Urgência e Emergência e Medicina de Família e Comunidade.  
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O Estágio Curricular Obrigatório tem um regulamento próprio, que é 

integrante desse PPC, em que estão regulamentadas as atividades docentes e 

discentes para essa etapa do curso. As atividades serão desenvolvidas 

obrigatoriamente nos três níveis de atenção à saúde, em cenários diversos, 

podendo ocorrer em serviços próprios ou em regime de parcerias, 

preferencialmente estabelecidas por meio do Contrato Organizativo da Ação 

Pública Ensino-Saúde (COAPES).  

 

Ao longo do todo o curso, os estudantes são estimulados a trabalhar 

cooperativamente nos grupos, a reconhecer necessidades de aprendizagem e 

a utilizarem recursos para provê-las ao longo de sua formação e da vida. Esse 

aspecto requer de todos os estudantes uma postura ativa, responsável, ética e 

colaborativa. A prática de avaliação objetiva, da autoavaliação e da avaliação 

interpares inclui, na rotina do trabalho educacional, a capacidade de fazer e 

receber críticas e a de aproveitar as avaliações para a melhoria contínua dos 

desempenhos, das relações, das unidades e do curso. A organização curricular 

é orientada ao desenvolvimento do currículo por competências.  

 

A integralização mínima necessária para o curso médico é de doze semestres 

letivos ou seis anos de curso, e a máxima é de dezoito semestres ou nove 

anos. O curso conta com oferta de 60 vagas anuais, que se desenvolvem em 

horário integral, utilizando diferentes cenários de ensino-aprendizagem, 

permitindo ao aluno conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da 

organização da prática e do trabalho em equipe multiprofissional.  

 

Considerando as particularidades da formação médica, é pertinente destacar, 

dentro da organização curricular, o desenvolvimento das atividades 

práticas de ensino. Essas compreendem todo o conjunto de atividades 

desenvolvidas pelos estudantes em contato direto com o paciente e sempre 

sob supervisão de professores ou preceptores diretamente vinculados ao curso 

de medicina e à instituição.  
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Além das atividades desenvolvidas desde o primeiro período do curso nas 

equipes da Estratégia Saúde da Família e em ambulatórios de especialidades 

médicas, existe uma previsão para que o internato ocupe, pelo menos, 35% 

da carga horária global do curso. Nessa etapa o estudante, em seu processo 

de aprendizagem, terá ênfase nas situações de saúde e agravos de maior 

prevalência com ênfase nas práticas de Medicina Geral de Família e 

Comunidade e Saúde Coletiva e nas áreas de clínica médica, cirurgia, 

pediatria, saúde mental, ginecologia e obstetrícia e saúde coletiva. As 

atividades serão desenvolvidas em diversos cenários, contemplando os tês 

níveis de assistência à saúde, incluído ambulatórios especializados e unidades 

hospitalares (setores de urgência e emergência e unidades de internação), 

sempre sob supervisão de profissionais docentes ou preceptores vinculados à 

instituição.  

 

Este Projeto Pedagógico prevê que todas as atividades assistenciais sejam 

100% supervisionadas por docentes que sejam os responsáveis diretos pelo 

cuidado ao paciente. Esse fato assegura ao estudante uma aproximação maior 

com o paciente, com desenvolvimento de um relação que facilita e maximiza 

os cuidados aos pacientes. Até a conclusão do curso, há previsão ainda de 

que, pelo menos 30% dos docentes sejam também os responsáveis diretos 

pelos serviços clínicos frequentados pelos alunos. Essa proposta tem o 

objetivo de auxiliar também no processo de formação para a gestão em 

saúde. Espera-se que esse professor/preceptor atue de forma a orientar, além 

dos cuidados de saúde, aspectos referentes ao uso racional de insumos, 

desenvolvimento e seguimento de protocolos assistenciais orientados para a 

realidade dos serviços, entre outros.  

 

 

4.2 Formação Ética 

 

O desenvolvimento de atitudes éticas faz parte dos objetivos educacionais 

gerais do programa do Curso Médico. A postura verbal e a não-verbal dos 

profissionais de saúde podem representar a chave para o sucesso ou insucesso 

da relação médico-paciente ou com a equipe de saúde. Os valores que 
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norteiam a postura e as atitudes dos profissionais devem ser analisados, uma 

vez que, quando o médico atende, também está lidando com os valores dos 

pacientes, muitas vezes bastante diferentes dos dele. Podem-se destacar as 

quatro principais atitudes que determinam um adequado comportamento 

profissional: respeito; responsabilidade/assiduidade; comunicação; capacidade 

de fazer e receber críticas. Essas áreas são abordadas ao longo de todo o 

programa do curso, havendo espaços privilegiados para seu desenvolvimento 

nos grupos e no atendimento aos pacientes reais, bem como em eventuais 

situações simuladas de atendimento. Os estudantes são estimulados a 

perceberem como seu comportamento causa impacto nas outras pessoas e 

como a avaliação dessas situações pode contribuir para a construção do 

comportamento profissional desejável. 

 

 

4.3 Fundamentos da Estrutura Curricular 

 

Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Medicina devem estar 

relacionados com todo o processo saúde-doença do indivíduo e devem ser 

integrados à realidade epidemiológica e aos ambientes da prática profissional, 

proporcionando a integralidade das ações do cuidar em medicina. No 

desenvolvimento da estrutura curricular, foram observados os aspectos de:  

a) interdisciplinaridade: desenvolvida a partir dos próprios módulos 

tutoriais que agregam várias disciplinas e saberes ou no 

desenvolvimento dos projetos de pesquisa e extensão; 

b) integração teoria-prática: com incorporação de práticas congruentes 

com os temas estudados e adequadas ao nível de complexidade dos 

problemas e ao estágio de formação dos estudantes;  

c) adequação de carga horária: com definição de temas e áreas 

prioritárias, segundo o perfil desejado para o egresso e aporte de maior 

carga horária para essas áreas, dentro do contexto e da carga horária 

total do curso e definição de horários protegidos para estudo individual 

ou em grupo (“áreas verdes”) dentro da semana-padrão de cada 

período; 
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d) integração dos contextos sociais e ambientais na percepção do processo 

saúde-doença; 

e) abordagem científica, humanística e ética na apresentação e discussão 

dos temas dos módulos tutoriais, sem desconsiderar os aspectos 

epidemiológicos, sociais e culturais da região; 

f) aproveitamento e estímulo à realização de atividades extracurriculares e 

afins à prática médica, seja na forma de atividades de formação 

(congressos, jornadas, seminários, etc.) ou assistenciais (estágios ou 

ligas acadêmicas); 

g) flexibilidade: possibilitando ao estudante um itinerário particular para 

sua formação na definição de suas atividades complementares ou na 

realização de disciplinas optativas.  

 

4.4 Módulos e Disciplinas 

 

Os grandes eixos do curso médico são compostos por módulos de 

aprendizagem com temas ora mais ora menos abrangentes e conteúdos que 

englobam diversos temas e disciplinas relacionados entre si. Esse processo de 

construção curricular demonstra que um tema só tem significado quando 

inter-relacionado e contextualizado, reforçando junto aos estudantes a 

construção do conhecimento por meio da interdisciplinaridade.  

 

A divisão do conhecimento em compartimentos, sejam disciplinas ou módulos, 

tem função apenas didática e operacional, não assumindo conotação cognitiva. 

Essas formas de classificar o conhecimento são artificiais: raramente um 

problema se encaixa unicamente dentro dos limites de uma só disciplina. Por 

isso, o foco central de construção do currículo está nas competências 

(conhecimento, habilidades e atitudes) a serem formadas, que são 

organizadas em torno de seis eixos estruturantes.  

 

A definição dos conteúdos que compõem cada período está apresentada a 

seguir, permitindo identificar, ainda que sumariamente, o processo 

organizacional da formação de competências ao longo do processo de 

formação médica.  
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4.4.1 Módulos Tutoriais: 

 

• Medicina Social e Coletiva e Políticas públicas de saúde 

• Concepção e formação do ser humano 

• Mecanismos de agressão e defesa 

• Metabolismo 

• Sistemas orgânicos I  

• Sistemas orgânicos II 

• Nascimento, crescimento e desenvolvimento 

• Percepção, consciência e emoção 

• Distúrbios sensoriais motores e da consciência 

• Febre, inflamação e infecção 

• Proliferação celular 

• Locomoção e preensão 

• Doenças infecciosas e parasitárias prevalentes na região 

• Saúde da mulher 

• Anemias e perda de sangue 

• Saúde do adulto: dor abdominal, diarreia, vômitos e icterícia 

• Dispnéia, dor torácica e edemas 

• Saúde mental 

 

 

 

4.4.2 Módulos de Práticas Interdisciplinares: 

 

A) Práticas Laboratoriais 

 

• Anatomia I 

• Citologia e Histologia Geral 

• Imunologia 

• Anatomia II 

• Histologia Médica 

• Fisiologia 
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• Neuroanatomia 

• Anatomia III 

• Patologia geral 

• Parasitologia médica 

• Fisiopatologia 

• Fundamentos de farmacologia 

• Microbiologia médica 

• Farmacologia médica 

• Laboratório clínico 

 

B) Práticas Profissionais 

 

• Introdução à semiologia médica 

• Semiologia médica I 

• Semiologia médica II 

• Semiologia pediátrica I 

• Semiologia pediátrica II 

• Semiologia neurológica 

• Introdução à técnica cirúrgica 

• Cirurgia Ambulatorial I 

• Fundamentos do diagnóstico por imagem 

• Cirurgia Ambulatorial II 

• Introdução à ginecologia e obstetrícia 

• Clínica geral de adultos I 

 

4.4.3 Módulos de Interação comunitária: 

 

• Módulo de Interação comunitária I  

• Módulo de Interação comunitária II 

• Módulo de Interação comunitária III 

• Módulo de Interação comunitária IV 

• Módulo de Interação comunitária V 

• Módulo de Interação comunitária VI 

• Módulo de Interação comunitária VII 
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4.4.4 Módulos de Práticas Integradas: 

 

• Patologia Clínica 

• Desordens nutricionais e metabólicas 

• Doenças da pele e tecidos moles 

• Enfermidades resultantes da agressão ao meio ambiente 

• Ginecologia e Obstetrícia 

• Clínica geral de adultos II 

• Diagnóstico por imagens 

• Saúde do idoso 

• Ambulatório de pediatria 

• Ambulatório de psiquiatria 

• Ambulatório de neurologia 

• Ambulatório de cardiologia 

• Ambulatório de ortopedia 

• Ambulatório de otorrinolaringologia 

• Ambulatório de oftalmologia 

• Ambulatório de reumatologia 

 

4.4.5 Formação Profissional e Desenvolvimento Científico: 

 

• Português instrumental 

• Relações étnico-raciais e sociedade 

• Direitos Humanos e Direito médico 

• Filosofia e espiritualidade 

• Meio ambiente 

• Adminstração em Saúde 

• Ética Profissional 

• Eletivas: Inglês médico, Práticas Integrativas Complementares, 

Medicina Legal, Cuidados Paliativos e Libras 

• Metodologia Científica 

• Projeto Interdisciplinar I 

• Projeto Interdisciplinar II 
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• Projeto Interdisciplinar III 

• Projeto Interdisciplinar IV 

• Projeto Interdisciplinar V 

• Projeto Interdisciplinar VI 

• Trabalho de Conclusão de Curso I 

• Trabalho de Conclusão de Curso II 

 

4.4.6 Internato ou Estágio Curricular Obrigatório: 

 

• Clínica Médica I  

• Clínica Médica II 

• Ginecologia e Obstetrícia 

• Pediatria 

• Cirurgia Geral 

• Urgências e Emergências I 

• Urgências e Emergências II 

• Medicina de Família e Comunidade 

• Saúde Coletiva 

• Saúde Mental 

 

A distribuição dos conteúdos de módulos e disciplinas está apresentada 

adiante em quadros que se distribuem em períodos, apresentando a 

discriminação detalhada da carga horária curricular.  

 

 

4.5 Integralização Curricular 

 

A integralização da carga horária curricular do curso de Medicina está assim 

discriminada: 

 
 
 
Primeiro Período:  
 

MÓDULOS 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

I Módulo: Medicina Social e Coletiva e Políticas Públicas 100 - 100 
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II Módulo: Concepção e Formação Ser Humano 160 - 160 

III Módulo: Mecanismos de Agressão e Defesa 160 - 160 

Práticas Interdisciplinares: Anatomia I - 60 60 

Práticas Interdisciplinares: Citologia/Histologia/Imunologia - 60 60 

Práticas Interdisciplinares I: Introdução à Semiologia Médica - 60 60 

Módulo de Interação Comunitária I - 40 40 

Metodologia Científica 40 - 40 

Projeto Interdisciplinar  - 20 20 

Português Instrumental 40 - 40 

TOTAL 500 240 740 
 

 

Segundo Período:  
 

MÓDULOS 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

I Módulo: Metabolismo 160 - 160 

II Módulo: Sistemas Orgânicos I 100 - 100 

III Módulo: Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento 160 - 160 

Práticas Interdisciplinares: Anatomia II - 60 60 

Práticas Interdisciplinares: Histologia Médica/Fisiologia - 60 60 

Práticas Interdisciplinares: Semiologia Médica I  - 60 60 

Práticas Interdisciplinares: Semiologia Pediátrica I - 40 40 

Módulo de Interação Comunitária II - 40 40 

Projeto Interdisciplinar II - 20 20 

Relações étnico-raciais e sociedade 20 - 20 

TOTAL 440 280 720 
 

 

Terceiro Período:  
 
 

MÓDULOS 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

I Módulo: Percepção, Consciência e Emoção 160 - 160 

II Módulo: Distúrbios Sensoriais Motores e da Consciência 100 - 100 
 

III Módulo: Sistemas orgânicos II 160 - 160 

Praticas Interdisciplinares: Neuroanatomia - 60 60 

Práticas Interdisciplinares: Semiologia Neurológica II - 40 40 

Práticas Interdisciplinares: Semiologia Pediátrica II - 40 40 

Práticas Interdisciplinares: Semiologia Médica II - 60 60 

Módulo de Interação Comunitária III - 40 40 

Projeto Interdisciplinar III - 20 20 

Direitos Humanos e Direito Médico 20 - 20 
TOTAL 460 240 700 
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Quarto Período:  
 
 

MÓDULOS 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

I módulo: Febre, Inflamação e Infecção 160 - 160 

II módulo: Proliferação Celular 120 - 120 

III Módulo: Locomoção e Preensão 120 - 120 

Práticas Interdisciplinares: Anatomia III - 60 60 

Práticas Interdisciplinares: Introd. Técnica Cirúrgica - 40 40 

Praticas Interdisciplinares:  Patologia Geral - 40 40 

Praticas Interdisciplinares:  Parasitologia Médica - 40 40 

Módulo de Interação Comunitária IV  - 40 40 

Projeto Interdisciplinar IV - 20 20 

Filosofia e Espiritualidade 20 - 20 

TOTAL  420 240 660 
 

 
 
Quinto Período:  
 
 

MÓDULOS 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

I Módulo : Doenças Infecciosas e Parasitárias Prev.Região 160 - 160 

II Módulo : Saúde da Mulher 160 - 160 

III Módulo : Anemias e perda de sangue 100 - 100 

Práticas Interdisciplinares: Fisiopatologia 30 30 60 

Práticas  Interdisciplinares: Fundamentos em Farmacologia 40 - 40 

Práticas  Interdisciplinares: Microbiologia Médica - 40 40 

Práticas  Interdisciplinares: Cirurgia Ambulatorial I - 40 40 

Práticas Interdisciplinares: Laboratório Clínico - 20 20 

Práticas Interdisciplinares: Enfermidades res. Agressão M.A. 20 20 40 

Módulo de Interação Comunitária V - 40 40 

Projeto Interdisciplinar V - 20 20 

Meio ambiente 20 - 20 

Optativa 1* 40 - 40 

TOTAL  570 210 780 
 
(*) Optativas: Libras, Inglês Médico, Práticas Integrativas e 
Complementares, Medicina Legal, Cuidados Paliativos e Iatrogenias. 
 
 
Sexto Período:  
 
 
MÓDULOS CARGA HORÁRIA 
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TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 
I Módulo: Dor abdominal, diarreia, vômitos, icterícia 160 - 160 

II Módulo: Dispneia, dor torácica e edemas  120 - 120 

III Módulo: Saúde Mental 120 - 120 

Práticas Interdisciplinares: Farmacologia Médica 20 20 40 

Práticas Interdisciplinares:Clínica Geral de Adultos I - 40 40 

Práticas Interdisciplinares:Cirurgia Ambulatorial II - 40 40 

 Práticas Interdisciplinares: Fundam. Diagnóstico por Imagem 20 20 40 

Práticas Interdisciplinares: Introdução à Gineco-Obstetrícia 20 40 60 

Módulo de Interação Comunitária VI - 40 40 

Projeto Interdisciplinar VI - 20 20 

Gestão em Saúde 20 - 20 

TOTAL  480 220 700 
 
 
 
Sétimo Período:  
 

 

MÓDULOS 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

Desordens Nutricionais e Metabólicas 40 60 100 

Saúde do Idoso 20 80 100 

Diagnóstico por Imagem 20 20 40 

Patologia Clínica 20 20 40 

Ginecologia e Obstetrícia  20 60 80 

Doenças da Pele e Tecidos Moles 40 60 100 

Clínica Geral de Adultos II 40 40 80 

Módulo de Interação Comunitária VI - 40 40 

Trabalho Conclusão de Curso I 40 - 40 

Psicologia e saúde 20 - 20 

Optativa 2* 40 - 40 

TOTAL  300 380 680 
 

 
(*) Optativas: Libras, Inglês Médico, Práticas Integrativas e 
Complementares, Medicina Legal, Cuidados Paliativos e Iatrogenias 
 

 

Oitavo Período:  
 

MÓDULOS 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

Ambulatório Psiquiatria  20 40 60 

Ambulatório Pediatria  20 40 60 

Ambulatório Cardiologia 20 40 60 

Ambulatório Reumatologia  20 40 60 
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Ambulatório Doenças Infecciosas e Parasitárias  20 40 60 

Ambulatório Ortopedia 20 40 60 

Ambulatório Oftalmologia 20 40 60 

Ambulatório Neurologia  20 40 60 

Ambulatório Otorrinolaringologia 20 40 60 

Laboratório de  Simulação Urgências  20 40 60 

Trabalho Conclusão de Curso II 40 - 40 

Ética profissional 20 - 20 
TOTAL  260 400 660 
 

 
 
Nono Período:  
 

MÓDULOS 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRATICA TOTAL 

Internato de Clínica Médica I 60 340 400 

Internato Microrregional e Urgências 60 340 400 

TOTAL  120 680 800 

 

 

 

Décimo Período:  
 

MÓDULOS 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

Internato de Pediatria 60 340 400 

Internato de Ginecologia e Obstetrícia 60 340 400 

TOTAL  120 680 800 

 

 

 

Décimo - primeiro Período:  
 

MÓDULOS 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 
Internato de Cirurgia Geral 60 340 400 

Internato de Clínica Médica II 30 170 200 

Internato de Urgência e Emergência 30 170 200 

TOTAL  120 680 800 

 

 

 

Décimo - segundo Período:  
 

MÓDULOS 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 
Internato de Saúde Coletiva/Saúde da Família 90 510 600 
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Internato de Saúde Mental 30 170 200 

Atividades Complementares   200 

TOTAL  120 680 1000 

 

 
 
 
Sumário da distribuição de carga horária:  
 

PERÍODOS 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

Primeiro Período  500 240 740 
Segundo Período  440 280 720 
Terceiro Período  460 240 700 
Quarto Período  420 240 660 
Quinto Período  570 210 780 
Sexto Período  480 220 700 
Sétimo Período  300 380 680 
Oitavo Período  260 400 660 
Sub-total 1(Fase de pré-internatos) (62,4%)* 3430 2210 5640 

Nono Período  120 680 800 
Décimo Período  120 680 800 
Décimo-primeiro Período  120 680 800 
Décimo-segundo Período 120 680 800 
Atividades Complementares   200 
Sub-total 2 (Fase de internatos) (37,6%)* 480 2720 3400 
TOTAL  3910 4930 9040 
(*) Cálculo percentual realizado excluindo-se as atividades complementares 
 

 
 

4.6 Atividades complementares 

 

Além dos conteúdos curriculares apresentados, os estudantes contam com a 

possibilidade de realização de atividades complementares segundo os 

interesses e aptidões individuais. Essas atividades podem ser realizadas a 

partir da participação em eventos científicos, atividades de extensão e 

atividades de monitoria.  

 

As atividades complementares são componentes curriculares de caráter 

científico, cultural e acadêmico cujo foco principal é o estímulo à prática de 

estudos independentes, transversais, opcionais e interdisciplinares, de forma a 
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promover, em articulação com as demais atividades acadêmicas, o 

desenvolvimento intelectual do estudante, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. Representam, portanto, um 

conjunto de oportunidades de aprendizagem, que podem, inclusive, ser  

ofertadas ao estudante pela própria instituição na forma de seminários, 

conferências, jornadas e congressos em cada semestre letivo.  

 

As atividades complementares estão previstas para serem realizadas ao longo 

de todo o curso e deverão perfazer um mínimo de 200 horas e não podem se 

concentrar em um único tipo de atividade. Podem representar também o 

aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, mediante 

estudos e práticas distintas, monitorias, estágios, programas de iniciação 

científica e programas de extensão. O curso de medicina conta com uma 

regulamento próprio que orienta as atividades complementares. 

 

Projetos de Extensão, como as Ligas Acadêmicas, também podem ser 

inseridos como atividades complementares. Representam uma importante 

atividade de inserção na comunidade e de prestação de serviços à comunidade 

em eventos sociais. Todas essas atividades são orientadas a complementar a 

formação dos estudantes com foco nas particularidades e afinidades de cada 

um deles. As atividades possuem natureza diversa e envolvem estudantes em 

campos de prática com atendimento à população por meio de orientações, 

palestras educativas, apoio diagnóstico, entre outros, sempre sob a supervisão 

de um ou mais professores.  

 

O aproveitamento das atividades complementares será realizado mediante 

apresentação de certificado original que comprove a efetiva participação do 

estudante. A coordenação do curso assumirá a responsabilidade pela 

organização de planilha especifica para compilar as cargas horárias 

apresentadas, mantendo cópia dos certificados apresentados. 
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4.7 Estrutura curricular 
 
A seguir se apresenta a matriz de integralização do curso médico, em que é 

possível identificar, por meio da representação gráfica proposta, todo o curso 

médico e seus eixos estratégicos.  
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INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR DE MEDICINA 

1º Período 2º Período 3º Período 4º Período 5º Período 6º Período 7º Período 8º Período 
9º 

Período 
10º 
Período 

11º 
Período 

12º 
Período 

Módulos Tutoriais  Clínicas Integradas Internatos 

Medicina Coletiva 
e Políticas 
Públicas                        

100 h 

  
 
 

Metabolismo 
160 h 

 

Percepção 
Consciência e 

emoção               
160 h 

Febre, 
Inflamação e 

Infecção                   
160 h 

Doenças 
Infecciosas 
Parasitárias 
Regionais 

160 h 
 

Dor 
Abdominal, 

Diarreia, 
Vômitos e 
Icterícia               
160 h 

Desordens 
nutricionais 

e 
metabólicas 

100 h 

Psiquiatria  
60 h 

 
In

te
rn

at
o 

em
 C

lín
ic

a 
M

éd
ic

a 
I  

 
40

0 
h 

 

In
te

rn
at

o 
em

 P
ed

ia
tri

a 
   

 
40

0 
h 

 
In

te
rn

at
o 

em
 C

lín
ic

a 
M

éd
ic

a 
II 

  
 2

00
 h

 

 
In

te
rn

at
o 

em
 S

aú
de

 M
en

ta
l  

 
10

0 
h 

  

Concepção e 
formação do ser 

humano                        
160 h 

Sistemas 
Orgânicos I   

100 h 

Distúrbios 
sensoriais, 
motores e 

consciência    
100 h 

Proliferação 
Celular             
120 h 

 

Saúde da 
Mulher                  
160 h 

Dispneia, 
Dor Torácica           

e Edemas   
120 h 

Pediatria                 
60 h 

Mecanismo de 
Agressão e Defesa 

160 h 

Nascimento, 
crescimento e 

desenvol- 
vimento       
160 h 

 
Sistemas 

Orgânicos II    
160 h 

Locomoção e 
Preensão                 

120 h 
 

Anemias e 
Perdas de 

sangue                  
100 h 

Saúde Mental 
120 h 

Saúde do 
Idoso                   
100 h 

Cardiologia               
60 h 

Práticas Interdisciplinares, Laboratoriais e Profissionais 
Diagnóstico 
por Imagem 

60 h 

Reumatologia 
60 h 

Anatomia I                      
60 h 

Anatomia II   
60 h 

 
 

Neuro-
anatomia 

60 h 
Anatomia III     

60 h 
 

Fisiopatologia      
60 h 

Introdução ao 
Diagnóstico 
por Imagem    

60 h 

 
In

te
rn

at
o 

em
 C

iru
rg

ia
 G

er
al

  
40

0 
h 

 

 
In

te
rn

at
o 

em
 S

aú
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 C
ol
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iv

a 
e 

M
ed

ic
in

a 
de

 F
am

íli
a 

e 
C

om
un

id
ad

e 
70

0 
h 

 

 
Histologia / 
Fisiologia 

60 h 

Fundamentos 
em 

Farmacologia 
40 h 

 

Farmacologia 
Médica                  

40 h 

Patologia 
Clínica       

40 h 

DIP                          
60 h Semiologia 

Neurológica 
60 h 

Cito-histologia e 
Imunologia                             

60 h 

 
Semiologia 

Médica I                
60 h 

 
Semiologia 
Médica II      

60 h 

 
Patologia 

Geral                
40 h 

 

Enfermidades 
Resultantes 
de agressão 

ao meio 
ambiente      

40 h 

Introdução à 
Ginecologia e 

Obstetrícia    
60 h 

Ginecologia 
e 

Obstetrícia 
80 h 

Ortopedia       
60 

In
te

rn
at

o 
M

ic
ro

rre
gi

on
al

 e
 U

rg
ên

ci
as

  
40

0 
h 

In
te

rn
at

o 
em

 G
in

ec
ol

og
ia

 e
 O

bs
te

trí
ci

a 
40

0 
h 

 

Oftalmologia   
60 h 

 
 
 
 

Semiologia 
Pediátrica I 

40 h 

 
Parasitologia 

Médica                    
40 h 

 
Microbiologia 

Médica                   
40 h 

Cirurgia 
Ambulatorial II     

40 h 

Doença da 
Pele e 

Tecidos 
Moles               
100 h 

Neurologia            
60 h 

 
Introdução à 
Semiologia  

Médica 
60 h 

 
 

Semiologia 
Pediátrica II   

40 h 

Introdução a 
Técnicas 
Cirúrgicas                 

40 h 
 

 
Cirurgia 

Ambulatorial I             
40 h 

Otorrino-
laringologia     

60 h 

In
te

rn
at

o 
em

 U
rg

ên
ci

a 
e 

Em
er

gê
nc

ia
 II

 
20

0 
h 

Laboratório 
Clínico 
20 h 

Clínica Geral 
Adulto I                     

40 h 

Clínica 
Geral 

Adulto II    
80 h 

Laboratório 
Simulação de 

Urgências     
60 h 

Interação Comunitária 
MIC I 
40 h 

MIC II 
40 h 

MIC III 
40 h 

MIC IV 
40 h 

MIC V 
40 h 

MIC VI 
40 h 

MIC VII 
40 h 

 

Desenvolvimento Profissional e Científico I (Pesquisa e Extensão) 
Metodologia 

Científica 
40 h 

  
PID II          
20 h 

 
PID III                     
20 h 

 
PID IV                     
20 h 

 
PID V                             
20 h 

 
PID VI                          
20 h 

 
TCC I 
40 h 

 
TCC II 
40 h 

PID I 
20 h 

Desenvolvimento Profissional e Científico I I (Saúde e Sociedade) 

Português                    
40 h 

 
Relações 
Étnicos 
Raciais                   

20 h 

 
Direitos 

Humanos e 
Direito Médico    

20 h 

 
Filosofia e 
Espirituali- 

dade                             
20 h 

Meio 
Ambiente                 

20 h 

 
Gestão em 

Saúde                    
20 h 

 
Psicologia e 

saúde 
20 h 

 
 

Ética 
Profissional    

20 h  
OPTATIIVA  

1 (40 h) 

 
OPTATIIVA 

2 (40 h) 

740 h 720 h 700 h 660 h 780 h 700 h 680 h 660 h 800 h 800 h 800 h 800 h 
TOTAL    8.840  h + 200 h (de atividades complementares) = 9040 horas 
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4.8 Ementário e bibliografia utilizada 
 
O ementário e a bibliografia que se seguem tiveram base o material utilizado 

em outro curso de medicina da mesma mantenedora. Representam apenas um 

norteamento preliminar, considerando a possibilidade de atualização futura ou 

mesmo substituições de alguns títulos, a partir da revisão crítica e sistemática 

dos professores responsáveis pelos conteúdos.  

 

 
 
Primeiro Período 

 
Unidade Curricular Módulo: Medicina Social e Coletiva e Políticas Públicas de Saúde 
Ementa Iniciação do estudante de medicina com a as realidades da prática 

assistencial, com ênfase nas políticas da rede pública de saúde e 
destaque para as ações de promoção, recuperação e reabilitação 
da saúde, além da prevenção das doenças. Processo saúde-
doença. Conceito de Saúde. Introdução aos conceitos básicos da 
epidemiologia e sua interface com o bem-estar do indivíduo, da 
família e da sociedade. Relação médico-paciente e princípios da 
ética médica. Sistema Único de Saúde. Estratégia Saúde da 
Família. 

Bibliografia básica FLETCHER, Robert H.; FLETCHER, Suzanne W.; FLETCHER, Grant 
S. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. Porto Alegre: 
Artmed, 2014. xv, 280p., il. 
 
MALETTA, Carlos Henrique Mudado. Epidemiologia das doenças 
crônicas. 3. ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2016. 451 p. 
 
MALETTA, Carlos Henrique Mudado. Epidemiologia e saúde 
pública. 3.ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2017. 322 p. 

Bibliografia complementar MOREIRA FILHO, Alonso Augusto. Relação médico-paciente: 
teoria e prática : o fundamento mais importante da prática 
médica. 2. ed. Belo Horizonte: Coopmed ed., 2005. 188p.  
 
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e pratica. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, c1995. 583p., il. 
 
RODRIGUES, Aroldo; ASSMAR, Eveline Maria Leal; JABLONSKI, 
Bernardo. Psicologia social. 32. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 
2015. 688 p. 

 
 
Unidade Curricular Concepção e Formação do Ser Humano 
Ementa Processo de concepção, Crescimento e desenvolvimento do 

embrião/feto, com destaques para as complexas interações de 
fatores biológicos, psíquicos e sociais que interagem e interferem 
nesses processos. 

Bibliografia básica MAIA, George Doyle. Embriologia humana: texto básico para os 
cursos de ciências da saúde. São Paulo: Atheneu, 2002. 116p., il. 
 
MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. 9. ed. 
trad. americana. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier/Mosby, c2004. 361 
p., il.  
 
MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, Mark G. 
Embriologia clínica. 10. ed. trad. americana. Rio de Janeiro, RJ: 
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Elsevier, 2016. 524 p., il.  
Bibliografia complementar BEVILAQUA, Estela (Revisor técnico). Langman embriologia 

médica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ: Gen: Guanabara Koogan, 
c2016. 330 p., il.  
 
CUNNINGHAM, F. Gary. Obstetrícia de Williams. 24.ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2016. 1358 p., il. 
 
GARCIA, Sônia Maria Lauer de; FERNÁNDEZ, Casimiro García 
(Org.). Embriologia. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 651p. 

 
 
Unidade curricular Mecanismos de Agressão e Defesa 
Ementa Mecanismos de agressão e defesa, com ênfase nas afecções 

infecto-contagiosas (bacterioses, micoses, viroses). Resposta 
imunológica às diversas formas de agressão e interações celulares 
e moleculares do sistema imunológico. 

Bibliografia básica ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia 
celular e molecular. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Saunders/Elsevier, 
c2015. 536 p., il. 
 
FRANCO, Marcello (Ed.). Patologia: processos  gerais. 6. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2015. 362p., il.  
 
MURPHY, Kenneth. Imunobiologia de Janeway. 8. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2014. xix, 868p., il.  

Bibliografia complementar BRASILEIRO FILHO, Geraldo (Ed.). Patologia. Colaboração de 
Ademir Rocha. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 
2016. 1328 p., il.  
 
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 
13. ed. Rio de Janeiro: Elservier, 2017. 1145p., il. 
 
TRABULSI, Luiz Rachid; ALTERTHUM, Flavio (Ed.). Microbiologia. 
6. ed. São Paulo: Atheneu, 2015. 888p., il.  

 
 
Unidade Curricular Introdução à Semiologia Médica 
Ementa Desenvolvimento de habilidades técnicas, semiológicas, de 

comunicação e relacionamento com o paciente, equipe de saúde e 
comunidade. Desenvolvimento de conjunto de atitudes 
necessárias ao estabelecimento de relação médico- paciente. 
Anamnese: entrevista médica. Exame físico geral. Linguagem 
técnica em medicina. Biossegurança. Habilidades em tomadas de 
sinais vitais. Suporte básico de vida. 

Bibliografia básica LÓPEZ, Mario; LAURENTYS-MEDEIROS, José de. Semiologia 
médica: as bases do diagnóstico clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, c2004. 1233p., il.  
 
PORTO, Celmo Celeno. Porto & Porto semiologia medica. 7. 
ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2015. 1413p., il. 
 
PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos (Ed.). Exame 
clínico: Porto & Porto. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2017. xxi, 560p. 

Bibliografia complementar FELDMAN, Clara. Atendendo o paciente: perguntas e respostas 
para o profissional de saúde. 4. ed. Belo Horizonte: Crescer, 2015. 
257 p.  
 
HIRATA, Mário hiroyuki; MANCINI FILHO, Jorge; HIRATA, Rosario 
Dominguez Crespo (Ed.). Manual de biossegurança. 3. ed. 
atual. e ampl. Barueri,SP: Manole, 2017. 356 p., il.  
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LUONGO, Jussara (Org.). Tratado de primeiros socorros. São 
Paulo: Rideel, 2014. 386p., il. 

 
 
Unidade Curricular Interação Comunitária I 
Ementa Sistema Único de Saúde e Políticas Nacionais de Saúde. Atenção 

Primária à Saúde. Características da Atenção Primária. 
Organização dos Serviços de Saúde.  Programa de Saúde da 
Família. Estratégias de Abordagem Familiar. Abordagem de grupos 
populacionais e técnicas de orientação e educação em saúde para 
pequenos grupos.  Territorialização. Sistemas de informação em 
Atenção Primária 

Bibliografia básica DUNCAN, Bruce B. Medicina ambulatorial: condutas de atenção 
primária baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2013. xxiv, 1952p., il.  
 
MOREIRA FILHO, Alonso Augusto. Relação médico-paciente: 
teoria e prática : o fundamento mais importante da prática 
médica. 2. ed. Belo Horizonte: Coopmed ed., 2005. 188p. 
 
PORTO, Celmo Celeno. Porto & Porto semiologia medica. 7. ed. 
Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2015. 1413p., il.  
 

Bibliografia complementar ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA. SUS: o que você precisa 
saber sobre o Sistema Único de Saúde. São Paulo: Atheneu: 
Associação Paulista de Medicina, 2006. 254p., il.  
 
CIANCIARULLO, Tamara Iwanow (Org.). Saúde na família e na 
comunidade. São Paulo: Ícone, 2011. 319p., il. 
 
LUNA, Rafael Leite; SABRA, Aderbal. Medicina de família: saúde 
do adulto e do idoso. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
xliii, 995p. 

 
 
Unidade Curricular Anatomia I 
Ementa Introdução a Anatomia Humana: Aspectos básicos da anatomia 

humana. Planos e segmentos. Nomenclatura anatômica. Aspectos 
gerais dos principais sistemas, com ênfase no sistema reprodutor 
e digestório.  

Bibliografia básica DRAKE, Richard L.; VOGL, Wayne; MITCHELL, Adam W. M. Gray's 
anatomia clínica para estudantes. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2015; 1161p., il.  
 
GARDNER, Ernest Dean; GRAY, Donald J.; O'RAHILLY, Ronan. 
Anatomia: estudo regional do corpo humano. 4. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: Guanabara, 1988. 815p., il,  
 
TORTORA, Gerard J.; NIELSEN, Mark T. Princípios de anatomia 
humana. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. xviii, 
1092p., il. 

Bibliografia complementar DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia 
básica dos sistemas orgânicos: com a descrição dos ossos, 
junturas, músculos, vasos e nervos : indicado para estudantes de 
reabilitação e educação física. 2. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 
2009. 493 p., il. 
 
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: Saunders/Elsevier, c2015. 531, [50] p., il. I 
 
PEZZI, Lucia Helena Antunes. Anatomia cliníca baseada em 
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problemas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. xviii, 
430p., il. 

 
 
Unidade Curricular Citologia, Histologia e Imunologia 
Ementa Principais aspectos do estudo da célula. Noções sobre Epitélios de 

revestimento e epitélios glandulares; Tecido conjuntivo, Tecido 
adiposo e tecido muscular. Noções sobre sistema reprodutor e 
gametogênese; Fecundação, clivagem e nidação; desenvolvimento 
embrionário humano, anexos embrionários. Desenvolvimento do 
sistema nervoso. 

Bibliografia básica FIORE, Mariano S. H. di. Atlas de histologia. 7. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 1991. 229p., il. 
 
GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Tratado de histologia em 
cores. Revisão de Marcelo Sampaio Narciso. 3. ed. Rio de Janeiro, 
RJ: Elsevier, 2007. 576 p., il.  
 
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia 
celular e molecular. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Saunders/Elsevier, 
c2015. 536 p., il. 

Bibliografia complementar CARLSON, Bruce M. Embriologia humana e biologia do 
desenvolvimento. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. xv, 
505p., il.  
 
GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Histologia essencial. Rio 
de Janeiro, RJ: Elservier, 2012. 360p., il.  
 
TRABULSI, Luiz Rachid; ALTERTHUM, Flavio (Ed.). Microbiologia. 
6. ed. São Paulo: Atheneu, 2015. 888p., il. 
 

 
 
Unidade Curricular Metodologia Científica 
Ementa Conceitos e metodologias da pesquisa científica na graduação.  

Processo de elaboração de projeto de pesquisa.  Comunicação 
científica: artigo, relatório técnico-científico. Desenhos de Estudo. 
Acesso à informação.  

Bibliografia básica FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de. Manual 
para normalização de publicações tecnico-cientificas. 
Colaboração de Maria Helena de Andrade Magalhães, Stella Maris 
Borges. 9. ed. Belo Horizonte, MG: UFMG, 2013. 263 p., il.  
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. 
ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 184 p., il.  
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia 
do trabalho cientifico: procedimentos basicos, pesquisa 
bibliografica, projeto e relatorio, publicações e trabalhos 
cientificos. 7. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2007. 225 p. 

Bibliografia complementar ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do 
trabalho cientifico: elaboração de trabalhos na graduação. 
Colaboração de João Alcino de Andrade Martins. 10. ed. São Paulo, 
SP: Atlas, 2010. 158 p., il.  
 
AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia científica: ao alcance 
de todos. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013. 52p., il.  
 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho 
científico. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2007. 304p., il.  
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Unidade curricular Português Instrumental: Leitura e redação científica 
Ementa Variedades linguísticas: padrão e não-padrão; adequação e 

inadequação linguística; estudo da gramática normativa por meio 
de amostras de textos; funções de linguagem; gêneros textuais; 
figuras de linguagem; noções de semântica (expressão idiomática, 
paráfrase, polissemia e ambiguidade); coerência e coesão 
textuais; descrição e dissertação; o discurso dissertativo de 
caráter científico; redação técnica; estratégias de leitura. 

Bibliografia básica CEGALLA, Domingos Paschoal. Novissima gramatica da lingua 
portuguesa. 48. ed. São Paulo, SP: Nacional, 2008. 693 p.  
 
CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do 
português contemporâneo. 7. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 
2016. 762p.  
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o dicionário 
da língua portuguesa. 8. ed. rev. atual. ampl. Curitiba: Positivo, 
2011. 856 p. 

Bibliografia complementar AZEVEDO, Roberta. Português básico. Porto Alegre: Penso, 
2015. 211 p. MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane; ABREU- 
 
TARDELLI, Lília Santos (Coord.). Resumo. São Paulo: Parábola, 
2004. 69p. 
 
SQUARISI, Dad; CUNHA, Paulo José. 1001 dicas de português: 
manual descomplicado. [São Paulo]: Contexto, 2015. 316p., il.   
   

 
 
Unidade curricular Projeto Interdisciplinar I 
Ementa Desenvolvimento de projeto de pesquisa e extensão de forma 

coletiva, abordando temática diferente a cada semestre. 
Fundamentação na interdisciplinaridade em todas as etapas de 
construção do projeto e desenvolvimento da pesquisa.  

Bibliografia básica Variável conforme a temática desenvolvida pelo grupo. 
Bibliografia complementar Variável conforme a temática desenvolvida pelo grupo. 
 

 
Segundo Período: 
 

Unidade Curricular Metabolismo 
Ementa Processos metabólicos de digestão, absorção, armazenamento e 

transporte e excreção dos nutrientes. Integração e regulação do 
metabolismo dos lipídeos, carboidratos e proteínas.  Influências 
sócio-culturais na formação dos hábitos alimentares e estilo de 
vida. Principais distúrbios da nutrição.   
Aspectos genéticos e psico-sociais relacionados com os distúrbios 
nutricionais. Metabolismo das vitaminas.  

Bibliografia básica BERG, Jeremy Mark; TYMOCZKO, John L; STRYER, Lubert. 
Bioquímica. Tradução de Antonio José Magalhães da Silva 
Moreira. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2015. 1162 
p., il. 
 
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia 
médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Elservier, 2017. 1145p., il.  
 
PINTO, Wagner de Jesus. Bioquímica clínica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2017. 616 p., il. 

Bibliografia complementar GARCIA, Maria Alice Terra et al. Bioquímica clínica. 2. ed. 
Niterói, RJ: Universidade Federal Fluminense, 2014. 425 p., il. 
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HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica ilustrada. 
5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 520p., il.  
 
MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica 
básica. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2015. 392 
p., il 

 

Unidade curricular Sistemas Orgânicos I 
Ementa Aspectos fundamentais da fisiologia humana a partir das funções 

básicas da célula: Transporte transmembrana passivo e ativo, 
potencial de repouso e de ação. Fisiologia dos principais sistemas: 
nervoso, endócrino, cárdio-vascular, renal, digestório e 
respiratório. 

Bibliografia básica COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 5. ed. trad. americana. Rio de 
Janeiro, RJ: Elsevier, 2014. 502 p., il.  
 
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 
13. ed. Rio de Janeiro: Elservier, 2017. 1145p., il. 
 
SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma 
abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 816p. 

Bibliografia complementar AIRES, Margarida de Mello; CASTRUCCI, Ana Maria de Lauro. 
Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2015. 
1335 p., il.  
 
KOEPPEN, Bruce M.; STANTON, Bruce A (Ed.). Fisiologia. 6. ed. 
trad. americana. Rio de Janeiro, RJ: Mosby/Elsevier, 2009. 844 p. 
TRABULSI, Luiz Rachid; ALTERTHUM, Flavio (Ed.). Microbiologia. 
6. ed. São Paulo: Atheneu, 2015. 888p., il.  
 

 
Unidade curricular Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento 
Ementa Estudo do estágio final da Gravidez e da Assistência Pré-Natal. 

Estudo do mecanismo de parto normal. Assistência ao Recém-
Nascido na Sala de Parto e Exame Clínico do Recém-Nascido. 
Principais aspectos dos cuidados de saúde da criança e do 
adolescente, incluindo calendário vacinal e acompanhamento do 
Crescimento e Desenvolvimento. Alimentação da criança. 
Particularidades da adolescência. 

Bibliografia básica CORRÊA, Mário Dias; MELO, Victor Hugo de; AGUIAR, Regina 
Amélia Lopes Pessoa de. Noções práticas de obstetrícia. 13. ed. 
Belo Horizonte, MG: COOPMED, 2004. 915p.  
 
LEAO, Ennio et al. Pediatria ambulatorial. 4. ed. Belo Horizonte, 
MG: COOPMED, 2005. 1034p. 
 
BEHRMAN, Richard E.; KLIEGMAN, Robert M.; JENSON, Hal B. 
Nelson tratado de pediatria. 17. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
1275p. 

Bibliografia complementar MARCONDES, Eduardo et al. Pediatria básica: pediatria geral e 
neonatal: tomo I. 9. ed. São Paulo: Sarvier, 2003. 843p.  
 
BARBOSA, Adauto Dutra Moraes. Medicina neonatal. Rio de 
Janeiro: Revinter, 2006. 1024p.  
 
REZENDE, Jorge de. Obstetrícia. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010. 1565p. 
 
CUNNINGHAM, F. Gary. Williams obstetrícia. 20. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 1242p. 
 
CLOHERTY, John P.; EICHENWALD, Eric C.; STARK, Ann R. Manual 
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de neonatologia. Tradução de Ivan COSTA. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2009. 715p.  

 
 
Unidade curricular Interação Comunitária II 
Ementa Estratégias de abordagem individual e familiar. Abordagem de 

grupos populacionais e técnicas de orientação e educação em 
saúde para pequenos grupos.  Semiologia do adulto: aspectos 
relacionados à semiotécnica geral do adulto, com ênfase nas 
habilidades de comunicação e exame clínico geral. Principais 
programas de saúde pública. 

Bibliografia básica DUNCAN, Bruce B. Medicina ambulatorial: condutas de atenção 
primária baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2013. xxiv, 1952p., il.  
 
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Org.). Tratado de 
medicina de família e comunidade: princípios, formação e 
prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. v.1, 845p., il. 
 
PORTO, Celmo Celeno. Porto & Porto semiologia medica. 7. ed. 
Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2015. 1413p., il.  

Bibliografia complementar BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional da Saúde - 
FUNASA. Comitê Técnico-Ciêntifico de Assessoramento à 
Tuberculose. Comitê Assessor para co-infecção HIV-
Tuberculose. Tuberculose: guia de vigilância 
epidemiológica. Brasília, DF: FUNASA, 2002. 100 p. 
 
LIMA, Laurenice Pereira; LEITE, Margarida Cardoso; SEYFFARTH, 
Anelena Soccal (Coord.). Abordagem nutricional em diabetes 
mellitus. Brasília, DF: MS - Ministério da Saúde, 2000. 155 p.  
 
MOREIRA FILHO, Alonso Augusto. Relação médico-paciente: 
teoria e prática : o fundamento mais importante da prática 
médica. 2. ed. Belo Horizonte: Coopmed ed., 2005. 188p.  
 
 

Unidade curricular Relações Étnico-raciais e sociedade 
Ementa Formação da sociedade brasileira. Organização social. Etnia e raça. 

Desenvolvimento e formação de conceitos. Racismo e 
discriminação. Direitos humanos. Igualdade racial no mundo e no 
Brasil. Política de cotas.  

Bibliografia básica BOSI , Alfredo. Cultura brasileira: temas e situações. 4. ed. São 
Paulo: Ática, 2002. 224 p. 
KABENGELE MUNANGA. O negro no Brasil de hoje. São Paulo: 
Global: Ação Educativa, 2016. 224p., il. 
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do 
Brasil. 2. ed. São Paulo: Cia das Letras, 2002. 476 p.  

Bibliografia complementar CHIAVENATTO, Júlio José. O negro no Brasil. São Paulo: Cortez, 
2012. 240p., il.  
FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala: introdução à história 
da sociedade patriarcal no Brasil. 39. ed. Rio de Janeiro, RJ: 
Record, 2000. 668 p.  
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 
Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. 8. ed. 
Rio de Janeiro, RJ: DP&A, 2003. 104 p.  
JECUPÉ, Kaka Werá. A terra dos mil povos: história indígena 
brasileira contada por um índio. 2. ed. São Paulo: Peirópolis, 1998. 
115 p. 
MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da cultura brasileira: 
pontos de partida para uma revisão histórica. 9. ed. São Paulo: 
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Ática, 1994. 303 p. 
SILVA, Aracy Lopes da. Índios. São Paulo: Ática, 1988. 39 p. 

 
 
 

 

 
 
Unidade curricular Anatomia II 
Ementa Anatomia Humana Sistêmica. Estudo de peças e em cadáveres, 

com detalhamento dos aspectos anatômicos de relevância na 
prática médica para os principais sistemas. 

Bibliografia básica DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia 
humana sistêmica e segmentar. 3. ed. rev. São Paulo, SP: 
Atheneu, 2011. 757 p. il.  
 
GARDNER, Ernest Dean; GRAY, Donald J.; O'RAHILLY, Ronan. 
Anatomia: estudo regional do corpo humano. 4. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: Guanabara, 1988. 815p., il. 
 
TORTORA, Gerard J.; NIELSEN, Mark T. Princípios de anatomia 
humana. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. xviii, 
1092p., il. 

Bibliografia complementar APPLEGATE, Edith. Anatomia e fisiologia. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2012. 455 p., il. 
 
MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F.; AGUR, A. M.R. Moore 
anatomia orientada para a clínica. 7.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014. xviii, 1114p., il.  
 
PAULSEN, F.; WASCHKE, J. (Ed.). Atlas de anatomia humana = 
órgãos internos. 23. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 
c2012. 264p., il.  

 
Unidade curricular Semiologia Médica I 
Ementa Habilidades do exame clínico geral e por sistemas. Ectoscopia.  

Estudo da Semiologia Geral (Relação Médico-Paciente, Anamnese, 
Exame Físico). Linguagem técnica em medicina. Semiotécnica dos 
Sistemas. Práticas simuladas em manequins.     

Bibliografia básica LÓPEZ, Mario; LAURENTYS-MEDEIROS, José de. Semiologia 
médica: as bases do diagnóstico clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, c2004. 1233p.  
 
PORTO, Celmo Celeno. Porto & Porto semiologia medica. 7. ed. 
Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2015. 1413p. 
 
PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos (Ed.). Exame 
clínico: Porto & Porto. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2017. xxi, 560p. 

Bibliografia complementar BENSEÑOR, Isabela M.; ATTA, José Antonio; MARTINS, Mílton de 
Arruda. Semiologia clínica. São Paulo: Sarvier, 2002. 657p., il. 
 
HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de 
infecções: risco sanitário hospitalar. 2. ed. ampl. e atual. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. xix, 435p., il. 
 
MARTINS, Maria Aparecida et al. Semiologia da criança e do 
adolescente. Rio de Janeiro: MEDBOOK, 2010. 579p.  

 
 
Unidade curricular Semiologia Pediátrica I 
Ementa Iniciação à prática de atendimento de puericultura. 
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Desenvolvimento e conhecimentos e habilidades de orientações à 

família sobre crescimento, desenvolvimento, imunização, 

alimentação da criança e prevenção de acidentes.
 

Bibliografia básica LEAO, Ennio et al. Pediatria ambulatorial. 4. ed. Belo Horizonte, 
MG: COOPMED, 2005. 1034p.  
 
GILIO, Alfredo. Pediatria Geral.    Atheneu, 2012. 
 
LÓPEZ, Mario; LAURENTYS-MEDEIROS, José de. Semiologia 
médica: as bases do diagnóstico clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2004. 1233p. 

Bibliografia complementar MARCONDES, Eduardo et al. Pediatria básica. 9. ed. São Paulo: 
Sarvier, 2004. tomo I, II, III. 
 
BEHRMAN, Richard E.; KLIEGMAN, Robert M.; JENSON, Hal B. 
Nelson. tratado de pediatria. 18. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009. 2v. 1275p. 
 
SANTANA, João Carlos. Semiologia pediátrica. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. 262p. 
 
FIGUEIRA, Fernando. Pediatria: Instituto Materno-Infantil de 
Pernambuco (IMIP). 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2004. 1493p.  
 
MURAHOVSCHI, Jayme. Pediatria: diagnóstico + tratamento. 6. 
ed. São Paulo: Sarvier, 2006. 811p. 

 
 
Unidade curricular Histologia Médica/Fisiologia 
Ementa Aspectos gerais ligados a Biologia Celular e Molecular. Estudo 

microscópico dos tecidos e órgãos principais. Estudo das 
correlações entre a organização ultra-estrutural e funcional das 
células e da organização dos tecidos para o desempenho das 
atividades fisiológicas do corpo humano. 

Bibliografia básica GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Tratado de histologia em 
cores. Revisão de Marcelo Sampaio Narciso. 3. ed. Rio de Janeiro, 
RJ: Elsevier, 2007. 576 p., il.  
 
JUNQUEIRA, Luis Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Histologia 
básica: texto e atlas. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013. 538 p., il.  
 
GUYTON, Arthur C; HAL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 1115p 

Bibliografia complementar ABRAHAMSOHN, Paulo. Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2016. 383p., il.  
 
CORMACK, David H. Fundamentos de histologia. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. xi, 371p., [56]p. de estampas, il.  
 
COSTANZO, Linda S. Fisiologia. Tradução de Claudia Lúcia 
Caetano de ARAÚJO. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2008. 321 p. 

 
 
 
Unidade curricular Projeto Interdisciplinar II 
Ementa Desenvolvimento de projeto de pesquisa e extensão de forma 

coletiva, abordando temática diferente a cada semestre. 
Fundamentação na interdisciplinaridade em todas as etapas de 



85 

 

  

construção do projeto e desenvolvimento da pesquisa.  
Bibliografia básica Variável conforme a temática desenvolvida pelo grupo. 
Bibliografia complementar Variável conforme a temática desenvolvida pelo grupo. 
 

 
Terceiro Período 
 

 

Unidade curricular Percepção, Consciência e Emoção 
Ementa Organização anatômica, histológica e funcional do sistema nervoso 

central e do sistema nervoso periférico; Mecanismos das funções 
corticais superiores e dos centros reguladores das motivações 
comportamentais e emocionais. Estruturação morfo-funcional dos 
receptores e vias da sensibilidade somática (tato, posição, 
temperatura e dor) e das sensibilidades especiais (visão, audição, 
olfato e gustação); Sistema límbico e formação reticular, funções 
encefálicas especiais. Estruturas encefálicas envolvidas nas 
funções corticais superiores: memória, aprendizagem, 
interpretação, linguagem, consciência e áreas de associação. 

Bibliografia básica ROWLAND, Lewis P. Merritt tratado de neurologia. 12. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 887p.  
 
MACHADO, Ângelo B. M. Neuroanatomia funcional. 2 ed. São 
Paulo: Atheneu, 2005. 363p. 
 
BERTOLUCCI, Paulo. Unifesp - Guia de Neurologia.  Manole, 2011. 

Bibliografia complementar EBERT, Michael H.; LOOSEN, Peter T.; NURCOMBE, Barry. 
Psiquiatria: diagnóstico e tratamento. Porto Alegre: Artmed, 
2002. 619p. 
 
CAMBIER, Jean; MASSON, Maurice; DEHEN, Henri. Manual de 
neurologia. 9. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1999. 590p. 
 
DORETTO, Dario. Fisiopatologia clínica do sistema nervoso: 
fundamentos da semiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 1999. 466 
p. 
 
MENESES, Murilo S. Neuroanatomia aplicada. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 360p.  
 
RUBIN MICHAEL; SAFDIEH, Joseph E. Netter. Neuroanatomia 
essencial. Tradução de Vilma Ribeiro de Souza VARGA. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008. 403p. 

 
 
 
Unidade curricular 

 
 
 
Sistemas Orgânicos II 

Ementa Aspectos fundamentais da fisiologia humana a partir das funções 
básicas da célula: Transporte transmembrana passivo e ativo, 
potencial de repouso e de ação. Fisiologia dos principais sistemas: 
nervoso, endócrino, cárdio-vascular, renal, digestório e 
respiratório. 

Bibliografia básica COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 5. ed. trad. americana. Rio de 
Janeiro, RJ: Elsevier, 2014. 502 p., il.  
 
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 
13. ed. Rio de Janeiro: Elservier, 2017. 1145p., il. 
 
SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma 
abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 816p. 

Bibliografia complementar AIRES, Margarida de Mello; CASTRUCCI, Ana Maria de Lauro. 
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Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2015. 
1335 p., il.  
 
KOEPPEN, Bruce M.; STANTON, Bruce A (Ed.). Fisiologia. 6. ed. 
trad. americana. Rio de Janeiro, RJ: Mosby/Elsevier, 2009. 844 p. 
TRABULSI, Luiz Rachid; ALTERTHUM, Flavio (Ed.). Microbiologia. 
6. ed. São Paulo: Atheneu, 2015. 888p., il.  
 

 
 
Unidade curricular Distúrbios Sensoriais, Motores e da Consciência 
Ementa Aspectos da neuroanatomia aplicada, com ênfase nos distúrbios 

sensoriais e motores: Síndrome do neurônio motor superior e 
inferior. Vias eferentes (motoras). Neuropatias sensitivas e 
motoras. Alterações psíquicas e sociais do portador das síndromes 
medulares.  

Bibliografia básica MUMENTHALER, Mark.  Neurologia. 4. ed. Guanabara 
Koogan,2007.  
 
BEAR, Mark. Neurociencias.  3. Ed. Artmed,  2008.  
 
MACHADO, Angelo B. M. Neuroanatomia funcional. 2. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2005. 363p.  

Bibliografia complementar MUMENTHALER, Mark. Neurologia. 4. Ed. Guanabara Koogan, 
2007.  
 
COSENZA, Ramon M. Fundamentos de neuroanatomia. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 143 p. 
 
LOUZA NETO. Psiquiatria Básica.  Artmed, 2007.  
 
MENESES, Murilo S. Neuroanatomia aplicada. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 360p. 
 
RUBIN MICHAEL; SAFDIEH, Joseph E. Netter. Neuroanatomia 
essencial. Tradução de Vilma Ribeiro de Souza VARGA. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008. 403p. 

 
 
Unidade curricular Interação Comunitária III 
Ementa Atenção Primária à Saúde. Características da Atenção Primária à 

Saúde na atenção à criança e à família. A importância da Família 
no binômio saúde e doença. Atenção à Saúde da Criança e 
técnicas de orientação e educação em saúde para pequenos 
grupos. Medicina Centrada na Pessoa. 

Bibliografia básica DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa R. J. 
Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em 
evidências. 3. ed. Porto Algre: Artmed, 2005. 1600p.  
 
LUNA, Rafael Leite; SABRA, Aderbal. Medicina de família: saúde 
do adulto e do idoso. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
995p.  
 
STEWART, Moira. Medicina Centrada na Pessoa. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed. 2009. 376p.  

Bibliografia complementar CIANCIARULLO, Tamara Iwanow. Saúde na família e na 
comunidade. São Paulo: Robe Editorial, 2002. 398p.  
 
CURY, Geraldo Cunha. Epidemiologia aplicada ao Sistema 
Único de Saúde/Programa de Saúde da Família . Belo 
Horizonte: COOPMED Associação Medica de MG,  2005. 
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LOPEZ, Fabio Ancona; CAMPOS JÚNIOR, Dioclécio. Tratado de 
pediatria: sociedade brasileira de pediatria. São Paulo: Manole, 
2007. 2177p. 
 
BÖTTCHER, Thomas; ENGELHARDT, Stephanie; KORTENHAUS, 
Martin. Pediatria de Netter. Porto Alegre: Artmed, 2005. 600p. 
 
MOREIRA FILHO, Alonso Augusto. Relação médico-paciente: o 
fundamento mais importante da prática médica. 2. ed. Belo 
Horizonte, MG: COOPMED, 2005. 188p.  

 
 
Unidade curricular Neuroanatomia 
Ementa Desenvolvimento do sistema nervoso e tecido nervoso. 

Macroscopia do sistema nervoso central e periférico. Grandes vias 
aferentes e eferentes do sistema nervoso. Estudo de correlações 
clínicas em anatomia do sistema nervoso.  

Bibliografia básica ROWLAND, Lewis P. Merritt. Tratado de neurologia. 12. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 887p. 
 
MACHADO, Angelo B. M. Neuroanatomia funcional. 2. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2005. 363p. 
 
MENESES, Murilo S. Neuroanatomia aplicada. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 360p. 

Bibliografia complementar WONG-RILEY, Margaret T.T. Segredos em neurociências: 
respostas necessárias ao dia a dia em rounds, na clínica, em 
exames orais e escritos. Tradução de Nadja SCHRÖDER, Rafael 
ROESLER. Porto Alegre: Artmed, 2003. 508p. 
 
HANSEN, John T.; KOEPPEN, Bruce M. Atlas de fisiologia 
humana de netter. Tradução de Charles Alfred ESBÉRARD. Porto 
Alegre: Artmed, 2006. 238p. 
 
GUYTON, Arthur C. Neurociência básica: anatomia e fisiologia. 
2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993. 345p.  
 
COSENZA, Ramon M. Fundamentos de neuroanatomia. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 143 p. 

 
 
Unidade curricular Direitos Humanos e Direito Médico 

 
Ementa Diversidade e Cidadania. Direitos Humanos. Evolução histórica. O 

Estado e a proteção dos direitos humanos. A internacionalização 
da proteção aos direitos humanos. Previsão Normativa Interna e 
Internacional. Mecanismos internacionais de proteção dos Direitos 
Humanos. Direito à vida e à saúde. 

Bibliografia básica BARROS, Sérgio Resende de.  Direitos humanos: paradoxo da 
civilização. Belo Horizonte, MG: Del Rey, 2003. 482 p.  
BOBBIO, Norberto.  A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2004. 212 p. 
BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu; ARAUJO, Nadia de.  Os 
direitos humanos e o direito internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999. 336p. 

Bibliografia complementar ARAGÃO, Selma Regina.  Direitos humanos: do mundo antigo ao 
Brasil de todos. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 215p.  
PIOVESAN, Flávia.  Direitos humanos e o direito 
constitucional internacional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
608 p. 
PIOVESAN, Flávia.  Temas de direitos humanos. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 608 p. 
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SARLET, Ingo Wolfgang.  Dignidade da pessoa humana e 
direitos fundamentais na constituição federal de 1988. 8. 
ed. Porto Alegre, RS: Livraria do Advogado, 2010. 182 p. 
MORAES, Alexandre de.  Direitos humanos fundamentais: 
teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da Constituição da 
República Federativa do Brasil Dou.. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
331p. 

 
Unidade curricular Semiologia Médica II 
Ementa Habilidades do exame clínico geral e por sistemas. Ectoscopia.  

Estudo da Semiologia Geral (Relação Médico-Paciente, Anamnese, 
Exame Físico). Linguagem técnica em medicina. Semiotécnica dos 
Sistemas. Exame clínico geral supervisionado. Práticas em 
ambulatórios de Clínica Médica. 

Bibliografia básica LÓPEZ, Mario; LAURENTYS-MEDEIROS, José de. Semiologia 
médica: as bases do diagnóstico clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, c2004. 1233p.  
 
PORTO, Celmo Celeno. Porto & Porto semiologia medica. 7. ed. 
Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2015. 1413p. 
 
PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos (Ed.). Exame 
clínico: Porto & Porto. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2017. xxi, 560p. 

Bibliografia complementar BENSEÑOR, Isabela M.; ATTA, José Antonio; MARTINS, Mílton de 
Arruda. Semiologia clínica. São Paulo: Sarvier, 2002. 657p., il. 
 
HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de 
infecções: risco sanitário hospitalar. 2. ed. ampl. e atual. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. xix, 435p., il. 
 
MARTINS, Maria Aparecida et al. Semiologia da criança e do 
adolescente. Rio de Janeiro: MEDBOOK, 2010. 579p.  

 
 
 
Unidade curricular Semiologia Pediátrica II 
Ementa Iniciação à prática de atendimento pediátrico ambulatorial. 

Desenvolvimento e conhecimentos e habilidades de anamnese, 

exame físico da criança. Exame físico do recém-nascido. Principais 

problemas de saúde da criança.
 

Bibliografia básica LEAO, Ennio et al. Pediatria ambulatorial. 4. ed. Belo Horizonte, 
MG: COOPMED, 2005. 1034p.  
 
GILIO, Alfredo. Pediatria Geral. Atheneu, 2012. 
 
LÓPEZ, Mario; LAURENTYS-MEDEIROS, José de. Semiologia 
médica: as bases do diagnóstico clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2004. 1233p. 

Bibliografia complementar MARCONDES, Eduardo et al. Pediatria básica. 9. ed. São Paulo: 
Sarvier, 2004. tomo I, II, III. 
 
BEHRMAN, Richard E.; KLIEGMAN, Robert M.; JENSON, Hal B. 
Nelson. Tratado de pediatria. 18. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009. 2v. 1275p. 
 
SANTANA, João Carlos. Semiologia pediátrica. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. 262p. 
 
FIGUEIRA, Fernando. Pediatria: Instituto Materno-Infantil de 
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Pernambuco (IMIP). 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2004. 1493p.  
 
MURAHOVSCHI, Jayme. Pediatria: diagnóstico + tratamento. 6. 
ed. São Paulo: Sarvier, 2006. 811p. 

 
 
 
Unidade curricular Semiologia Neurológica 
Ementa Iniciação à prática de atendimento do pacientes neurológico. 

Exame neurológico geral e especial. Principais síndromes 

neurológicas.
 

Bibliografia básica Gusmão, S. S.; Campos, G. B.; TEIXEIRA, A. L. Bases 
Anatomofuncionais. 2. ed. Revinter,2007. 
 
PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Semiologia 
médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 1308 p. 
 
BERTOLUCCI, Paulo. Unifesp - Guia de Neurologia. Manole, 2011. 

Bibliografia complementar JONES JR., H. Royden. Neurologia de Netter. Tradução de 
Jussara N. T BURNIER, Paulo César Ramos Porto MENDES. Porto 
Alegre: Artmed, 2006. 1008p. 
 
LENT, Roberto. Cem bilhões de neurônios: conceitos 
fundamentais de neurociência. São Paulo: Atheneu, 2004. 698p. 
 
MACHADO, Angelo B. M. Neuroanatomia funcional. 2. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2005. 363p. 
 
ROWLAND, Lewis P. Merritt. Tratado de neurologia. 12. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 887p.  
 
NITRINI, Ricardo; BACHESCHI, Luiz Alberto. A neurologia que 
todo médico deve saber. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2003. 
490p.  

 
 
 
Unidade curricular Projeto Interdisciplinar III 
Ementa Desenvolvimento de projeto de pesquisa e extensão de forma 

coletiva, abordando temática diferente a cada semestre. 
Fundamentação na interdisciplinaridade em todas as etapas de 
construção do projeto e desenvolvimento da pequisa.  

Bibliografia básica Variável conforme a temática desenvolvida pelo grupo. 
Bibliografia complementar Variável conforme a temática desenvolvida pelo grupo. 
 

 

 
Quarto Período 
 
 

Unidade curricular Febre, Inflamação e Infecção 
Ementa Mecanismos de termorregulação e suas alterações patológicas. 

Reações inflamatórias infecciosas e não-infecciosas. Problemas 
Clínicos em que a febre, infecções e ou inflamações são de 
primordial importância.  

Bibliografia básica CIMERMAN, Sergio. Condutas em Infectologia. 2. ed. Atheneu, 
2011. 
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SALOMÃO, Reinaldo; PIGNATARI, Antônio Carlos Campos; 
SCHOR,Nestor (Ed.). Guia de infectologia. São Paulo: Manole, 
2004. 38 p. (Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar da 
UNIFESP-EPM). 
 
SCHOR, Nestor; SATO, Emilia Inoue. Guia de reumatologia. 2. 
ed. Barueri, SP: Manole, 2010. 519 p. 

Bibliografia complementar COURA, José Rodrigues. Dinâmica das doenças infecciosas e 
parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 2 
v.1132p.  
 
FOCACCIA, Roberto. Veronesi: tratado de infectologia. 3. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2005. 1269p.  
 
AYLIFFE, Graham A. J. Controle da infecção hospitalar: manual 
prático. 4. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 396p.  
 
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil medicina. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2010. 2v. 1766 p. 
 
COUTO, Renato Camargos; PEDROSA, Tânia Moreira Grillo. Guia 
prático de controle de infecção hospitalar: epidemiologia, 
controle e tratamento. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2004. 500 p.  

 
 
Unidade curricular Proliferação Celular 
Ementa Mecanismos de transformação celular. Regulação celular. 

Proliferação celular normal e patológica. Conceitos básicos em 
oncologia e principais tipos de tumores. 

Bibliografia básica BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia geral. 4. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 367p. 
 
FAUCI, Anthony S. et al. Harrison medicina interna. 17. ed. Rio 
de Janeiro: McGraw-Hill, 2010. 2 v. 1341 p. 
 
GOVINDAN, Ramaswamy. Manual de Oncologia. Guanabara, 
2004.  

Bibliografia complementar GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil medicina. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2010. 2v. 1766 p. 
 
FARIA, Sérgio Luiz; LEME, Luis Henrique da Silva; OLIVEIRA 
FILHO, Juvenal Antunes de. Câncer da mama: diagnóstico e 
tratamento. Rio de Janeiro: MEDSI, 1994. 283p.  
 
RUBIN, Emanuel et al. Patologia: bases clinico-patológicas da 
medicina. Tradução de Giuseppe TARANTO. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2006. 1625p. 
 
MARTINS, Mílton de Arruda et al. Clínica médica: doenças 
hematológicas, oncologia, doenças renais e geniturinárias. Barueri, 
SP: Manole, 2009. v. 3. 907 p.  
 
BUZAID. Manual De Oncologia Clinica do Hospital Sírio 
Libanês. 9. ed. 2011. 

 
 
Unidade curricular Locomoção e Preensão 
Ementa Estudo do sistema locomotor com ênfase nos aspectos da postura 

e movimento. Estudo do Metabolismo energético e fisiologia do 
exercício. Principais afecções do aparelho locomotor.  

Bibliografia básica CARVALHO, Marco Antonio P.; LANNA, Cristina Costa Duarte; 
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BÉRTOLO, Manoel Barros. Reumatologia: diagnóstico e 
tratamento. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 689 
p. 
 
JARDIM, Jose Roberto. UNIFESP- Reabilitação. Manole, 2010. 
 
SIZINIO, Herbert. Ortopedia e Traumatologia  Princípios e 
Pratica.4ed . Artmed. 2009. 

Bibliografia complementar PRENTICE, William E. Técnicas em reabilitação 
musculoesquelética. Porto Alegre: Artmed, 2003. 727p 
 
SALTER, Robert B. Distúrbios e lesões do sistema músculo-
esquelético. 2. ed. Rio de Janeiro: Médica e Científica, 1985. 
556p.  
 
MOREIRA, Caio. Noções práticas de reumatologia. Belo 
Horizonte, MG: Health, 1996. 316p.  
 
GALAHUE, D & OZMUN, I. Compreendendo o Desenvolvimento 
Motor. 3. ed. São Paulo: Phorte, 2005. 
 
USP. Clinica Ortopédica.1. ed. Manole, 2012. 2v. 

 
 
Unidade curricular Interação Comunitária IV 
Ementa Estudo de evidências científicas na Atenção Primária à Saúde. 

Atenção à Saúde do adulto, com foco nos problemas mais 
freqüentes na atenção primária à saúde.  

Bibliografia básica DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa R. J. 
Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas 
em evidências. 3. ed. Porto Algre: Artmed, 2005. 1600p.  
 
McWHINNEY, Ian R. Manual de Medicina de Família e 

Comunidade. 3. ed. Artmed. 2009.  

 
STEWART, Moira. Medicina Centrada na Pessoa. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed. 2009. 376p.  

Bibliografia complementar GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil Medicina. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009. 2 v.  
 
SCHWARTZ, Alan. Decisões Médicas Baseadas em Evidências. 
Guanabara, 2010. 
 
LOPES; Antonio Carlos. Tratado de clínica médica. São Paulo: 
Roca, 2009. v. 1. 1814 p. 
 
MARTINS, Mílton de Arruda et al. Clínica médica. Barueri, SP: 
Manole, 2009. 7v. 
 
STEFANI, Stephen Doral; BARROS, Elvino. Clínica médica: 
consulta rápida. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 480p.  

 
 
Unidade curricular Anatomia III 
Ementa Estudo direcionado do sistema musculo-esquelético, com ênfase 

em correlações clínicas a partir de uma visão interdisciplinar na 
área morfológica que garanta a construção de bases morfo- 
funcionais necessárias ao desempenho na área profissional. 

Bibliografia básica DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia 
humana básica. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2008 
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GARDNER, Enerst. Anatomia. 4. ed. Guanabra Koogan, Rio de 
Janeiro: 1988. 
 
TORTORA, Gerard J. Princípios de anatomia humana. 10. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007 

Bibliografia complementar MOORE, Keith L; DALLEY, Arthur F. Anatomia orientada para a 
clínica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
 
PUTZ, R; PABST, R. Sobotta: atlas de anatomia humana: cabeça, 
pescoço e extremidade superior. Tradução de Wilma Lins 
WERNECK. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. v. 1. 
416p. 
 
PUTZ, R; PABST, R. Sobotta: atlas de anatomia humana: tronco, 
vísceras e extremidades inferior. Tradução de Wilma Lins 
WERNECK. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. v. 2 
398p. 
 
ROHEN, J. W.; YOKOCHI, C.; LÜTJEN-DRECOLL, E. Anatomia 
humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 
Tradução de Nader WAFAE. 7. ed. Barueri, SP: Manole, 2010. 
500p. 
 
SNELL, Richard S. Anatomia clínica para estudantes de 
medicina. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 857p. 

 
 
Unidade curricular Patologia Geral 
Ementa Causas, mecanismos, bases estruturais (macroscopia e 

microscopia óptica) e moleculares dos Processos Patológicos 
Gerais. Repercussões funcionais, evolução e consequência desses 
processos sobre os tecidos, órgãos, sistemas e ao organismo como 
um todo. 

Bibliografia básica BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia geral. 4. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 367p. 
 
KUMAR, Vinay. et al. Robbins e Cotran: patologia: bases 
patológicas das doenças. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
1458 p. 
 
RUBIN, Emanuel et al. Patologia: bases clinico-patológicas da 
medicina. Tradução de Giuseppe TARANTO. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2006. 1625p. 

Bibliografia complementar FARIA, José Lopes de. Patologia especial: com aplicações 
clínicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 687p. 
 
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil medicina. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009. 2 v. 3458 p. 
 
KIERSZENBAUM, Abraham L. Histologia e biologia celular: uma 
introdução à patologia. Tradução de Nadia Vieira RANGEL, Rodrigo 
Alves AZEVEDO. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 654p. 
 
CAMARGO, João Lauro Viana de; OLIVEIRA, Deilson Elgui de. 
Patologia geral: abordagem multidisciplinar. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007. 160p. 
 
DAMJANOV, Ivan. Segredos em patologia: respostas necessárias 
ao dia-a-dia em rounds, na clínica, em exames orais e escritos. 
Porto Alegre: Artmed, 2005. 648p. 
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Unidade curricular Parasitologia Médica 
Ementa Estudo, análise e discussão sobre os protozoários e helmintos: 

ciclo evolutivo, morfologia, patogenia e diagnóstico. Métodos 
diagnósticos em parasitologia médica.   

Bibliografia básica AMATO NETO, Vicente et al. Parasitologia: uma abordagem 
clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 434 p. 
 
NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2011. 494p. 
 
FOCACCIA, Roberto et al. Veronesi-Focaccia: tratado de 
infectologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. v. 1. 1351 p. 

Bibliografia complementar REY, Luis. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do 
homem nas Américas e na África. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 856p. 
 
CIMERMAN, Benjamin; FRANCO, Marco Antonio. Atlas de 
parasitologia: artrópodes, protozoários e helmintos. São Paulo: 
Atheneu, 2005. 105p. 
 
NEVES, David Pereira; BITTENCOURT NETO, João Batista. Atlas 
didático de parasitologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 101 
p. 
 
BERENGUER, Jaime Gállego. Manual de parasitologia: 
morfologia e biologia dos parasitos de interesse sanitário. 
Chapecó: Argos, 2006. 602 p. 
 
DE CARLI, Geraldo Attilio. Parasitologia Clínica: seleção de 
métodos e técnicas de laboratório para o diagnóstico das 
parasitoses humanas. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 906p. 

 
 
Unidade curricular Introdução a Técnica Cirúrgica 
Ementa Habilidades iniciais em Cirurgia. Conceitos básicos de antissepsia,  

paramentação e instrumentação cirúrgica. Comportamento em 
ambientes cirúrgicos. Técnicas básicas de sutura 

Bibliografia básica MARQUES, Ruy Garcia. Técnica Operatória e Cirurgia 
Experimental. 1. ed. Guanabara Koogan, 2005. 
 
UTIYAMA, Edivaldo M. et al. Propedêutica cirúrgica. 2. ed. 
Barueri, SP: Manole, 2007. 466p. 
 
GOFFI, Fabio Schmidt. Técnica cirúrgica: bases anatômicas, 
fisiopatológicas e técnicas da cirurgia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 
2006. 822p. 

Bibliografia complementar MARQUES, Ligia Maria Smith; PEPE, Camila Maria Smith. 
Instrumentação cirúrgica: teoria e técnica. São Paulo: Roca, 
2001. 344p. 
 
GOMES; Pereira. Instrumentação Cirúrgica.  DCL, 2011. 
 
ZACHARY, Christopher B. Cirurgia cutânea básica. Rio de 
Janeiro: Revinter, 1995. 147p. (Manuais praticos em cirurgia 
dermatologica;001).  
 
SALASCHE, Stuart J.; ORENGO, Ida F.; SIEGLE, Ronald J. Cirurgia 
dermatológica: dicas e técnicas. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. 
188 p. 
 
DOHERTY, Gerard M. Washington. Manual de cirurgia. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 769p.  
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Unidade curricular Projeto Interdisciplinar IV 
Ementa Desenvolvimento de projeto de pesquisa e extensão de forma 

coletiva, abordando temática diferente a cada semestre. 
Fundamentação na interdisciplinaridade em todas as etapas de 
construção do projeto e desenvolvimento da pequisa.  

Bibliografia básica Variável conforme a temática desenvolvida pelo grupo. 
Bibliografia complementar Variável conforme a temática desenvolvida pelo grupo. 
 

 
Quinto Período 
 
 
Unidade curricular Doenças Infecciosas e Parasitárias Prevalentes da Região. 
Ementa Estudo das doenças parasitárias e infecto-contagiosas e 

parasitárias humanas, com ênfase nas doenças mais prevalentes 
na região do norte de Minas Gerais. 
Abordagem direcionada aos aspectos diagnósticos, de controle, 
aspectos clínicos e abordagem terapêutica.  

Bibliografia básica FOCACCIA, Roberto et al. Veronesi-Focaccia: tratado de 
infectologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. v. 1. 1351 p. 
 
CIMERMAN, Sergio. Condutas em Infectologia.  2. ed. Atheneu, 
2011.  
 
TAVARES, Walter; MARINHO, Luiz Alberto Carneiro. Rotinas de 
diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas e 
parasitárias. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 1216 p.  

Bibliografia complementar COURA, José Rodrigues. Dinâmica das doenças infecciosas e 
parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 2 
v.1132p.  
 
TONELLI, Edward; FREIRE, Lincoln M. S. Doenças infecciosas na 
infância e adolescência. 2. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2000. 2 
v. 1238p.  
 
BRASIL. MINISTERIO DA SAÚDE. FUNDAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE. Tuberculose: guia de vigilância epidemiológica. Brasília, 
DF: FUNASA, 2002. 98p. 
 
ZAITZ, Clarisse; RUIZ, Ligia Rangel B.; SOUZA, Valéria Maria de. 
Atlas de micologia médica: diagnóstico laboratorial. 2. ed. Rio 
de Janeiro: MEDSI, 2004. 167p. 
 
BRASIL.MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETÁRIA DE POLÍTICAS DE 
SAÚDE. Guia para o controle da hanseníase. Brasília, DF: 
Ministério da Saúde - MS, 2002. 89 p. 

 
 
Unidade curricular Saúde da Mulher 
Ementa Introdução ao estudo da sexualidade humana. Particularidades da 

saúde da mulher e principais queixas ginecológicas e principais 
problemas de saúde da mulher em seus diferentes ciclos 
reprodutivos. 

Bibliografia básica CAMARGOS, Aroldo Fernando et al. Ginecologia ambulatorial: 
baseada em evidências científicas. 2. ed. Belo Horizonte, MG: 
COOPMED, 2008. 1018 p. 
 
SOGIMIG. Manual de Ginecologia e Obstetrícia. Coopmed, 
2012.  
 



95 

 

  

BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. 14. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 1223 p. 

Bibliografia complementar FREITAS, Fernando et al. Rotinas em ginecologia. 6. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2011. 736 p. 
 
SOCIEDADE DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA DE MINAS GERAIS; 
MELO, Victor Hugo de (Ed.). Ginecologia e obstetrícia: manual 
para concursos. 3. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 853 p.  
 
LEPORI, Luis Raúl. Miniatlas ginecologia. São Paulo: Soriak, 
2002. 202p. 
 
CUNNINGHAM, Gary. Obstetricia de Williams. Artmed, 2012. 
 
VIANA, Luiz Carlos; MARTINS, Madalena Maria Ferreira; GEBER, 
Selmo. Ginecologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Médica e Científica, 
2001. 902p.  

 
 
Unidade curricular Anemias e perdas de sangue 
Ementa Aspectos básicos em hematologia e hemoterapia com enfoque nas 

anemias e perdas de sangue. Repercussões clínicas, achados 
laboratoriais e tratamentos indicados. 

Bibliografia básica HOFFBRAND,A.V.; MOSS,P.A.H; PETTIT,J.E. Fundamentos em 
hematologia. 5. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2008. 400 p. 
 
LORENZI, Therezinha Ferreira. Manual de hematologia: 
propedêutica e clínica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2006. 710p. 
 
BRASIL. MINISTERIO DA SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Manual de diagnóstico e tratamento 
de doenças falciformes. Brasília, DF: Ministério da Saúde - MS, 
2002. 141p. 

Bibliografia complementar ZAGO, Marco Antonio; FALCÃO, Roberto Passetto; PASQUINI, 
Ricardo. Hematologia: fundamentos e prática. São Paulo: 
Atheneu, 2004. 1081p. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Guia 
para uso de hemocomponentes. Brasília, DF: Ministério da 
Saúde. 2009. (Série A - Normas e Manuais Técnicos). 
 
LORENZI, Therezinha Ferreira. Atlas de hematologia: clínica 
hematológica ilustrada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
659p. 
 
NAOUM, Paulo Cesar. Hemoglobinopatias e talassemias. São 
Paulo: Sarvier, 1997. 171p.  
 
ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
Resolução RDC nº 153. Regulamento técnico para os 
procedimentos hemoterápicos. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 jun. 2004. 

 
 
Unidade curricular Interação Comunitária V 
Ementa Atenção Primária à Saúde com ênfase na atenção à saúde da 

mulher. Problemas reprodutivos e irregularidades durante a 
gravidez e parto e problemas relacionados com a sexualidade 
humana, contracepção. Determinantes de morbi-mortalidade e 
agravos à saúde com ênfase na vigilância epidemiológica. 
Condutas terapêuticas em doenças que cursam com sinais e 
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sintomas de fadiga, perda de peso e/ou anemia.  
Bibliografia básica DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa R. J. 

Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas 
em evidências. 3. ed. Porto Algre: Artmed, 2005. 1600p.  
 
McWHINNEY, Ian R. Manual de Medicina de Família e 

Comunidade. 3. ed. Artmed. 2009. 

 
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil Medicina. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009. 2 v.  

Bibliografia complementar SCHWARTZ, Alan. Decisões Médicas Baseadas em Evidências. 
Guanabara, 2010. 
 
LOPES; Antonio Carlos. Tratado de clínica médica. São Paulo: 
Roca, 2009. v. 1. 1814 p. 
 
MARTINS, Mílton de Arruda et al. Clínica médica. Barueri, SP: 
Manole, 2009. 7v.  
 
STEFANI, Stephen Doral; BARROS, Elvino. Clínica médica: 
consulta rápida. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 480p. 
 
STEWART, Moira. Medicina Centrada na Pessoa. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed. 2009. 376p. 

 
 
Unidade curricular Fisiopatologia 
Ementa Aspectos morfológicos e fisiopatológicos das doenças prevalentes. 

Etiologia, patogenia e alterações morfológicas das doenças. 
Correlações anátomo-clínicas. Métodos diagnósticos laboratoriais e 
de anatomia patológica. 

Bibliografia básica BRASILEIRO FILHO, Geraldo Bogliolo. Patologia geral. 4. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 367p. 
 
FRANCO, Marcelo; MONTENEGRO, R. Mário; BRITO, Thales de; 
BACCHI, Carlos E; ALMEIDA, Paulo Cardoso de (Ed.). Patologia: 
Processo Patológicos Gerais, 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 
 
ZAGO,M.A; FALCÃO, R.P.; PASQUINI, R. Hematologia- 
Fundamentos e prática. São Paulo: Atheneu. 2004 

Bibliografia complementar FARIA, José Lopes de. Patologia especial: com aplicações 
clínicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 687p. 
 
KIERSZENBAUM, Abraham L. Histologia e biologia celular: uma 
introdução à patologia. Tradução de Nadia Vieira RANGEL e 
Rodrigo Alves AZEVEDO. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 654p. 
 
FRANÇA, Genival Veloso de. Fundamentos de Medicina Legal. 2 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 
 
RUBIN, Emanuel. Patologia: Bases clinico-patológicas da 
medicina. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
 
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil medicina. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009. 2 v. 3458 p. 

 
 
Unidade curricular Fundamentos em Farmacologia 
Ementa Vias de administração de drogas; Farmacocinética e princípios 

gerais de ação de fármacos. Interação droga-receptor. Interações 
medicamentosas. Drogas simpatico-miméticas e parassimpático-
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miméticas.  Farmacologia para o SNC: ansiolíticos e hipnóticos, 
antidepressivos, anticonvulsivantes, antipsicóticos e lítio. Dor e 
analgésicos. Anestésicos locais e gerais e anti-inflamatórios. 

Bibliografia básica SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010. 1325 p. 
 
RANG, H. P. et al. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2012. 829p.  
 
BRUNTON, Laurence L.; LAZO, John S.; PARKET, Keith. L. 
Goodman & Gilman: as bases farmacológicas da terapêutica. 11. 
ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2006. 1821 p.  

Bibliografia complementar SADOCK, Benjamin J.; SADOCK, Virginia Alcott; SUSSMAN, 
Norman. Manual de farmacologia psiquiátrica de Kaplan & 
Sadock. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 400p. 
 
KATZUNG, Bertran. Farmacologia: básica & clínica. 10. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 991 p.  
 
KOROLKOVAS, Andrejus; FRANÇA, Francisco Faustino de 
Albuquerque Carneiro de. Dicionário terapêutico Guanabara. 
16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
 
BATLOUNI, Michel; RAMIRES, José Antônio Franchini. 
Farmacologia e terapêutica cardiovascular. 2. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2004. 613 p.  
 
MYCEK, Mary J; HARVEY, Richard A; CHAMPE, Pamela C. 
Farmacologia ilustrada. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 478 
p. 

 
 
Unidade curricular Microbiologia 
Ementa Estudo das características morfológicas e fisiológicas da célula 

bacteriana; Controle dos micro-organismos por agentes físicos e 
químicos; Agentes antimicrobianos; Mecanismos de resistência 
microbiana; Principais infecções humanas; Coleta e transporte de 
materiais clínicos para o diagnóstico microbiológico; Diagnóstico 
laboratorial. 

Bibliografia básica RIBEIRO, Mariângela. Microbiologia Prática  2011 Ed Atheneu. 
 
MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, KEN S.; PFALLER, Michael A. 
Microbiologia médica. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
979p. 
 
LEVINSON, Warren; JAWETZ, Ernest. Microbiologia médica e 
imunologia. Tradução de José Procópio M SENNA. 10. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2010. 632p. 

Bibliografia complementar TRABULSI, Luiz Rachid; ALTERTHUM, Flavio. Microbiologia. 4. ed. 
São Paulo: Atheneu, 2005. 718p. 
 
TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. 
Microbiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 894p. 
 
BLACK, Jacquelyn G. Microbiologia: fundamentos e perspectivas. 
4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 829 p. 
 
MADIGAN, Michel T.; MARTINKO, John M.; PARKER, Jack. 
Microbiologia de Brock. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2008. 608 p. 
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HARVEY, Richard A.; CHAMPE, Pamela C.; FISHER, Bruce D. 
Microbiologia ilustrada. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 436 
p. 

 
Unidade curricular Enfermidades Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente 
Ementa Enfermidades relacionadas às intervenções antrópicas muitas 

vezes danosas ao meio ambiente, assim como acidentes naturais. 
Desequilíbrio do ecossistema e principais doenças decorrentes 
desse desequilíbrio.Biossegurança. Doenças ocupacionais e saúde 
do trabalhador.  

Bibliografia básica FAUCI, Anthony S. et al. Harrison medicina interna. 17. ed. Rio 
de Janeiro: McGraw-Hill, 2010. 2 v. 1341 p. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 
Guia de vigilância epidemiológica. 6. ed. Brasília, DF: 
Ministério da Saúde - MS, 2006. 815 p. 
 
NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 11. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2010. 494p. 

Bibliografia complementar ROUQUAYROL, Maria Zélia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. 
Epidemiologia e saúde. 6. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 
708p.  
 
DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa R. J. 
Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas 
em evidências. 3. ed. Porto Algre: Artmed, 2005. 1600p. 
 
BARROS, R.T.v.; CHERNICHARO, C.A.L.; HELLER,L.; SPERLING, M. 
Manual de saneamento e proteção ambiental para os 
municípios. Belo Horizonte: Escola de Engenharia da UFMG, 
1995. v. 2. 221p. 
 
MENDES, René. Patologia do trabalho. 2. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2005. 1924p. 
 
SALOMÃO, Reinaldo; PIGNATARI, Antônio Carlos Campos; 
SCHOR,Nestor (Ed.). Guia de infectologia. São Paulo: Manole, 
2004. 38 p. (Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar da 
UNIFESP-EPM).  

 
 
 
Unidade curricular Cirurgia Ambulatorial I 
Ementa Conhecimento de técnicas cirúrgicas adequadas aos procedimentos 

de cirurgia ambulatorial, Desenvolvimento de habilidades para 
procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade, tendo como 
ênfase o preparo do campo cirúrgico, a realização de anestesia 
local por infiltração e o manuseio de material cirúrgico. 

Bibliografia básica DOHERTY, Gerard M. Washington manual de cirurgia. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 769p. 
 
UTIYAMA, Edivaldo M. et al. Propedêutica Cirúrgica. 2. ed. 
Barueri, SP: Manole, 2007. 466p. 
 
SNINOVSKY, James. Cirurgia Ambulatorial.  1. ed.  Revinter, 
2009. 402 p. 

Bibliografia complementar MENDELSSONH, Paulo. Controle Clínico do Paciente Cirúrgico. 
7. Ed.  Atheneu, 2010. 
 
GOFFI, Fabio Schmidt. Técnica cirúrgica: bases anatômicas, 
fisiopatológicas e técnicas da cirurgia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 
2006. 822p. 
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MARTINS, José Luiz; SCHOR, Nestor (Ed.). Guia de cirurgia 
pediátrica. Barueri, SP: Manole, 2007. 538 p. 
 
SALASCHE, Stuart J.; ORENGO, Ida F.; SIEGLE, Ronald J. Cirurgia 
dermatológica: dicas e técnicas. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. 
188 p. 
 
COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIÕES. Cirurgia Ambulatorial. 
Atheneu. 230p. 

 
 
Unidade curricular Projeto Interdisciplinar V 
Ementa Desenvolvimento de projeto de pesquisa e extensão de forma 

coletiva, abordando temática diferente a cada semestre. 
Fundamentação na interdisciplinaridade em todas as etapas de 
construção do projeto e desenvolvimento da pequisa.  

Bibliografia básica Variável conforme a temática desenvolvida pelo grupo. 
Bibliografia complementar Variável conforme a temática desenvolvida pelo grupo. 
 

Unidade curricular Optativas 
Ementa Variáel, segundo a opção definida pelo estudante.  

 
Bibliografia básica Variáel, segundo a opção definida pelo estudante.  

 
Bibliografia complementar Variáel, segundo a opção definida pelo estudante.  

 
 

Sexto Período 

 

Unidade curricular Saúde do Adulto, Dor abdominal, diarreia, vômitos e icterícia. 
Ementa Estudo dos fatores biológicos, ambientais, socio-culturais, 

econômicos relacionados ao processo saúde-doença, com ênfase 
nas patologias prevalentes da Clínica do Adulto, especialmente 
aquelas que causam dor abdominal, diarréia, vômitos e icterícia. 

Bibliografia básica FAUCI, Anthony S. et al. Harrison Medicina Interna. 17. ed. Rio 
de Janeiro: McGraw-Hill, 2010. 2v. 1341 p. 
 
LOPES; ANTONIO CARLOS. Tratado de clínica médica. São 
Paulo: Roca, 2009. v. 1. 1814 p. 
 
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil Tratado de Medicina 
Interna. Tradução de Ana KEMPER. 22. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005. 1280p.  

Bibliografia complementar BENSEÑOR, Isabela M.; ATTA, José Antonio; MARTINS, Mílton de 
Arruda. Semiologia clínica. São Paulo: Sarvier, 2002. 657p. 
 
STEFANI, Stephen Doral; BARROS, Elvino. Clínica médica: 
consulta rápida. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 480p.  
 
BALLINGER, Anne; PATCHETT, Stephen. Manual de 
fundamentos da clínica médica. São Paulo: Santos, 2003. 535 
p.  
 
PRADO, Joaquim. Tratado de Enfermidades Gastrintestinais e 
Hepáticas.  1. Ed.  Roca,  2008. 
 
DANI, Renato.  Gastroenterologia Essencial. 4. ed. Guanabara 
Koogan, 2011. 
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Unidade curricular Saúde Mental 
Ementa Estudo das funções psíquicas, com abordagem dos conceitos 

básicos da psicopatologia. Classificação dos transtornos 
psiquiátricos mais frequentes. 
Transtornos Mentais mais prevalentes. Tratamentos biológicos e 
psico-sociais dos transtornos mentais. 

Bibliografia básica SADOCK, Benjamin James; SADOCK, Virginia Alcott. Compêndio 
de psiquiatria: ciência do comportamento e psiquiatria clínica. 9. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 1584p.  
 
DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos 
transtornos mentais. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 438p.  
 
BAGGIO, Marco Aurélio. Compêndio de Psiquiatria. DOLIVROS, 
2011. 

Bibliografia complementar CORDIOLI, Aristides Volpato. Psicofármacos: consulta rápida. 4. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 841 p.  
 
LOUZÃ NETO, Mario Rodrigues. Psiquiatria básica. Porto Alegre: 
Artmed, 2007. 485p. 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. CID - 10:classificação de 
transtornos mentais e de comportamento da CID-10: descrições 
clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: Artmed, 1993. 
351p.  
 
GRAEFF, Frederico Guilherme. Drogas psicotrópicas e seu 
modo de ação: a esta obra foi concedido o prêmio Jabuti em 
1984. 2. ed. São Paulo: EPU, 1989. 135p.  
 
JORGE, Miguel R. DSM-IV-TRTM: manual diagnóstico e estatístico 
de transtornos mentais. 4. ed. Porto Algre: Artmed, 2002. 880p.  

 
 
Unidade curricular Dispneia, Dor Torácica e Edemas 
Ementa Estudo integrado das afecções respiratórias e cárdio-vasculares e 

renais de maior prevalência que cursam com dispnéia, dor torácica 
e edemas. 

Bibliografia básica FAUCI, Anthony S. et al. Harrison medicina interna. 17. ed. Rio 
de Janeiro: McGraw-Hill, 2010. 2v. 1341 p. 
 
TARANTINO, Affonso Berardinelli. Doenças pulmonares. 6. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 937 p. 
 
SERRANO JR., Carlos V.; TIMERMAN, Ari; STEFANINI, Edson. 
Tratado de cardiologia SOCESP. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 
2009. v. 1. 1457 p. 

Bibliografia complementar PORTO, Celmo Celeno. Exame clínico: bases para a prática 
médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 443 p. 
 
BALLINGER, Anne; PATCHETT, Stephen. Manual de 
fundamentos da clínica médica. São Paulo: Santos, 2003. 535 
p.  
 
BASSAN, Roberto. Síndrome coronariana aguda nas unidades 
de dor torácica. São Paulo: Atheneu, 2000. 447p.  
 
BETHLEM, Newton. Pneumologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 
2000. 957p.  
 
RIELLA.  Princípios de Nefrologia e Distúrbios 
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Hidroeletroliticos. 5. Ed.Guanabara Koogan 2010. 
 
 
Unidade curricular Interação Comunitária VI 
Ementa Atenção Primária à Saúde com ênfase no método clínico centrado 

na pessoa e abordagem das principais afecções da saúde do 
adulto e do idoso. Assistência a pacientes com diferentes 
manifestações de comportamentos decorrentes de doença mental. 
Programas de atenção à saúde do adolescente.  

Bibliografia básica DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa R. J. 
Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em 
evidências. 3. ed. Porto Algre: Artmed, 2005. 1600p.  
 
McWHINNEY, Ian R. Manual de Medicina de Família e 
Comunidade. 3. ed. Artmed, 2009. 
 
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil Medicina. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009. 2 v.  

Bibliografia complementar SCHWARTZ, Alan. Decisões Médicas Baseadas em Evidências. 
Guanabara, 2010.  
 
LOPES; Antonio Carlos. Tratado de clínica médica. São Paulo: 
Roca, 2009. v. 1. 1814 p. 
 
LÓPEZ, Mario; LAURENTYS-MEDEIROS, José de. Semiologia 
médica: as bases do diagnóstico clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2004. 1233p. 
 
STEFANI, Stephen Doral; BARROS, Elvino. Clínica médica: 
consulta rápida. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 480p.  
 
STEWART, Moira. Medicina Centrada na Pessoa. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. 376p.  

 
 
Unidade curricular Patologia Clínica I 
Ementa Análise interpretativa de resultados de exames realizados em 

Patologia Clínica, para diagnóstico laboratorial nos setores de 
Hematologia Clínica, Imunologia Clínica, Bioquímica Clínica e 
Uroanálise. 

Bibliografia básica ERICHSEN, Elza Santiago et al. Medicina Laboratorial para o 
Clínico. COOPMED, 2010. 
 
BURTIS, Carl A.; ASHWOOD, Edward R.; BRUNS, David E. Tietz. 
Fundamentos de química clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. 959p. 
 
XAVIER, Ricardo. Laboratorio na Prática Clinica. 2. Ed. Artmed. 

Bibliografia complementar RAVEL, Richard. Laboratório clínico: aplicações clínicas dos 
dados laboratoriais. Tradução de Patrícia Lydie Voeux PINHO. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 616p. 
 
HENRY, John Bernard. Diagnósticos clínicos e tratamento por 
métodos laboratoriais. 20. ed. Barueri, SP: Manole, 2008. 
1734p. 
 
LIMA, A. Oliveira. Métodos de laboratório aplicado à clínica: 
técnica e interpretação. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2001. 
 
DE CARLI, Geraldo Attilio. Parasitologia Clínica: seleção de 
métodos e técnicas de laboratório para o diagnóstico das 
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parasitoses humanas. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 906p. 
 
LORENZI, Therezinha Ferreira. Atlas de hematologia: clínica 
hematológica ilustrada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
659p. 

 
 
Unidade curricular Farmacologia Médica 
Ementa Estudos dos princípios da farmacologia aplicada à clínica médica, 

com ênfase nos principais grupos de fármacos, seus efeitos gerais, 
importância e aplicações. 

Bibliografia básica SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010. 1325 p.  
 
RANG, H. P. et al. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2012. 829p. 
 
BRUNTON, Laurence L.; LAZO, John S.; PARKET, Keith. L. 
Goodman & Gilman: as bases farmacológicas da terapêutica. 11. 
ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2006. 1821 p.  

Bibliografia complementar SADOCK, Benjamin J.; SADOCK, Virginia Alcott; SUSSMAN, 
Norman. Manual de farmacologia psiquiátrica de Kaplan & 
Sadock. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 400p. 
 
KATZUNG, Bertran. Farmacologia: básica & clínica. 10. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 991 p.  
 
KOROLKOVAS, Andrejus; FRANÇA, Francisco Faustino de 
Albuquerque Carneiro de. Dicionário terapêutico Guanabara. 
16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
 
BATLOUNI, Michel; RAMIRES, Jose Antonio Franchini. 
Farmacologia e terapêutica cardiovascular. 2. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2004. 613 p.  
 
MYCEK, Mary J; HARVEY, Richard A; CHAMPE, Pamela C. 
Farmacologia ilustrada. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 478 
p. 

 
 
Unidade curricular Clínica Geral de Adultos I 
Ementa Estudo das principais síndromes clínicas. Revisão dos aspectos da 

semiotécnica da anamnese e exame físico. Estudo das principais 
afecções do adulto de abordagem ambulatorial. 

Bibliografia básica PORTO, Celmo Celeno. Exame clinico: bases para a prática 
médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 443 p. 
 
FAUCI, Anthony S. et al. Harrison medicina interna. 17. ed. Rio 
de Janeiro: McGraw-Hill, 2010. 2v. 1341 p. 
 
LOPES; Antonio Carlos. Tratado de clínica médica. São Paulo: 
Roca, 2009. v. 1. 1814 p. 

Bibliografia complementar SCHWARTZ, Alan. Decisões Médicas Baseadas em Evidências. 
Guanabara, 2010.  
 
LÓPEZ, Mario; LAURENTYS-MEDEIROS, José de. Semiologia 
médica: as bases do diagnóstico clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2004. 1233p. 
 
STEFANI, Stephen Doral; BARROS, Elvino. Clínica médica: 
consulta rápida. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 480p.  
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GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil medicina. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009. 2 v.  
 
DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa R. J. 
Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas 
em evidências. 3. ed. Porto Algre: Artmed, 2005. 1600p. 

 
 
Unidade curricular Cirurgia Ambulatorial II 
Ementa Aprofundamento dos conhecimento de técnicas cirúrgicas 

adequadas aos procedimentos de cirurgia da pequena cirurgia e 
cirurgia ambulatorial. Desenvolvimento de habilidades para 
procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade, tendo como 
ênfase nos procedimentos cirúrgicos da pele e anexos realizados a 
nível ambulatorial. 

Bibliografia básica DOHERTY, Gerard M. Washington. Manual de cirurgia. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 769p. 
 
UTIYAMA, Edivaldo M et al. Propedêutica cirúrgica. 2. ed. 
Barueri, SP: Manole, 2007. 466p. 
 
SNINOVSKY, James. Cirurgia Ambulatorial.  1. Ed. Revinter, 
2009. 402p. 

Bibliografia complementar MENDELSSONH, Paulo.  Controle Clínico do Paciente Cirúrgico.  
7. Ed. Atheneu, 2010.  
 
GOFFI, Fabio Schmidt. Técnica cirúrgica: bases anatômicas, 
fisiopatológicas e técnicas da cirurgia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 
2006. 822p. 
 
MARTINS, José Luiz; SCHOR, Nestor (Ed.). Guia de cirurgia 
pediátrica. Barueri, SP: Manole, 2007. 538 p. 
 
SALASCHE, Stuart J.; ORENGO, Ida F.; SIEGLE, Ronald J. Cirurgia 
dermatológica: dicas e técnicas. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. 
188p. 
 
TOWNEND, Courtney M.; BEAUCHAMP, R. Daniel; EVERS, B. Mark; 
MATTOX, Kenneth L. Sabiston. Tratado de Cirurgia. 18. ed. 
Elsevier Brasil, 2009. v.2. 

 
 
Unidade curricular Fundamentos do Diagnóstico por Imagem 
Ementa Biofísica da formação de imagens e equipamentos. 

Análise dos diversos métodos de diagnóstico por Imagem. 
Princípios da Radiologia. Imagens radiológicas de doenças 
prevalentes. 

Bibliografia básica FREITAS, Léo de Oliveira; NACIF, Marcelo Souto. Radiologia 
prática: para o estudante de medicina. Rio de Janeiro: Revinter, 
2003. 191p. 
 
KOCH, Hilton. Radiologia e Diagnóstico por Imagem na 
Formação do Médico Geral. Revinter, 2010.  
 
BRANT, William. Fundamentos de Radiologia. Guanabara, 2008. 
4v. 

Bibliografia complementar PISCO, João Martins. Radiologia e análise de imagens. São 
Paulo: Rideel, 2006. 386p.  
 
WICKE, Lothar. Atlas de anatomia radiológica. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Revinter, 1997. 304p.  
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THRALL, J.H.; ZIESSMAN, H.A. Medicina Nuclear. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 
 
ERKONEN, William E.; SMITH, Wilbur L. Radiologia 101: bases e 
fundamentos. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2006. 397 p. 
 
MONNIER, J.P.; TUBIANA, J.M. Manual de diagnóstico 
radiológico. 5. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1999. 478p. 

 
 
 
Unidade curricular Introdução à Ginecologia e Obstetrícia 
Ementa Introdução ao exame clínico da mulher, com avaliação 

ginecológica e obstétrica. Ações básicas na promoção, prevenção e 
preservação da saúde integral da mulher. Aspectos fundamentais 
da assistência pré-natal como parte da atenção integral à mulher. 

Bibliografia básica CAMARGOS, Aroldo Fernando et al. Ginecologia ambulatorial: 
baseada em evidências científicas. 2. ed. Belo Horizonte, MG: 
COOPMED, 2008. 1018 p. 
 
SOGIMIG. Manual de Ginecologia e Obstetricia.  Coopmed, 
2012. 
 
BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. 14. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 1223 p. 

Bibliografia complementar FREITAS, Fernando et al. Rotinas em ginecologia. 6. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2011. 736 p.  
 
SOCIEDADE DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA DE MINAS GERAIS; 
MELO, Victor Hugo de (Ed.). Ginecologia e obstetrícia: manual 
para concursos. 3. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 853 p.  
 
LEPORI, Luis Raúl. Miniatlas ginecologia. São Paulo: Soriak, 
2002. 202p. 
 
CUNNINGHAM, Gary. Obstetrícia de Williams. Artmed, 2012. 
 
FREITAS, Fernando et al. Rotinas em ginecologia. 6. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2011. 736 p. 

 
 
 
Unidade curricular Projeto Interdisciplinar VI 
Ementa Desenvolvimento de projeto de pesquisa e extensão de forma 

coletiva, abordando temática diferente a cada semestre. 
Fundamentação na interdisciplinaridade em todas as etapas de 
construção do projeto e desenvolvimento da pequisa.  

Bibliografia básica Variável conforme a temática desenvolvida pelo grupo. 
Bibliografia complementar Variável conforme a temática desenvolvida pelo grupo. 
Sétimo Período 

 
 
Unidade curricular Diagnóstico por Imagem 
Ementa Biofísica da formação de imagens e equipamentos. Análise dos 

diversos métodos de diagnóstico por Imagem. Princípios da 
Radiologia. Indicações e interpretação para os exames de 
imagem. 
Imagens radiológicas de doenças prevalentes. 

Bibliografia básica FREITAS, Léo de Oliveira; NACIF, Marcelo Souto. Radiologia 
prática: para o estudante de medicina. Rio de Janeiro: Revinter, 
2003. 191p. 
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KOCH, Hilton. Radiologia e Diagnóstico por Imagem na 
Formação do Médico Geral. Revinter, 2010.  
 
BRANT, William. Fundamentos de Radiologia.  Guanabara, 
2008. 4v. 

Bibliografia complementar PISCO, João Martins. Radiologia e análise de imagens. São 
Paulo: Rideel, 2006. 386p. 
 
WICKE, Lothar. Atlas de anatomia radiológica. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Revinter, 1997. 304p. 
 
THRALL, J.H.; ZIESSMAN, H.A. Medicina Nuclear. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 
 
ERKONEN, William E.; SMITH, Wilbur L. Radiologia 101: bases e 
fundamentos. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2006. 397 p. 
 
MONNIER, J.P.; TUBIANA, J.M. Manual de diagnóstico 
radiológico. 5. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1999. 478p. 

 
 
Unidade curricular Interação Comunitária VII 
Ementa Atenção Primária à Saúde com ênfase na assistência médica 

baseada em evidências e no método clínico centrado na pessoa. 
Abordagem das principais afecções da saúde do idoso.  Assistência 
a pacientes com diferentes manifestações de doenças 
dermatológicas e de origem endócrino-metabólica.   

Bibliografia básica DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa R. J. 
Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em 
evidências. 3. ed. Porto Algre: Artmed, 2005. 1600p.  
 
McWHINNEY, Ian R. Manual de Medicina de Família e 
Comunidade. 3. ed. Artmed. 2009.  
 
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil medicina. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009. 2 v. 

Bibliografia complementar SCHWARTZ, Alan. Decisões Medicas Baseadas em Evidências.  
Guanabara, 2010.  
 
LOPES; Antonio Carlos. Tratado de clínica médica. São Paulo: 
Roca, 2009. v. 1. 1814 p. 
 
FAUCI, Anthony S. et al. Harrison medicina interna. 17. ed. Rio 
de Janeiro: McGraw-Hill, 2010. 2v. 1341 p. 
 
STEFANI, Stephen Doral; BARROS, Elvino. Clínica médica: 
consulta rápida. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 480p. 
 
STEWART, Moira. Medicina Centrada na Pessoa. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed. 2009. 376p. 

 
 
Unidade curricular Patologia Clínica II 
Ementa Estudo de casos clínicos correlacionados à interpretação de 

resultados de exames realizados em Patologia Clínica. Ênfase na 
interpretação e análise crítica de exames laboratoriais nos setores 
de Hematologia Clínica, Imunologia Clínica, Bioquímica Clínica, 
Uroanálise e hormônios. 

Bibliografia básica ERICHSEN, Elza Santiago et al. Medicina Laboratorial para o 
Clínico. COOPMED, 2010. 
 
BURTIS, Carl A.; ASHWOOD, Edward R.; BRUNS, David E. Tietz 
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Fundamentos de química clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. 959p. 
 
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil medicina. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009. 2 v. 

Bibliografia complementar RAVEL, Richard. Laboratório clínico: aplicações clínicas dos 
dados laboratoriais. Tradução de Patrícia Lydie Voeux PINHO. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 616p. 
 
HENRY, John Bernard. Diagnósticos clínicos e tratamento por 
métodos laboratoriais. 20. ed. Barueri, SP: Manole, 2008. 
1734p. 
 
LIMA, A. Oliveira. Métodos de laboratório aplicado à clínica: 
técnica e interpretação. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2001 
 
DE CARLI, Geraldo Attilio. Parasitologia Clínica: seleção de 
métodos e técnicas de laboratório para o diagnóstico das 
parasitoses humanas. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 906p. 
 
LORENZI, Therezinha Ferreira. Atlas de hematologia: clínica 
hematológica ilustrada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
659p.  

 
 
Unidade curricular Desordens Nutricionais e Metabólicas 
Ementa Anamnese e Semiologia endocrinológica. Principais desordens 

clínicas da área da endocrinologia: Diabetes Mellitus e suas 
complicações agudas e crônicas; Obesidade; Doenças tireoidianas. 
Disfunções da hipófise e glândula adrenal. Crescimento normal e 
seus distúrbios. Puberdade e suas disfunções. 

Bibliografia básica VILAR, Lucio. Endocrinologia Clínica.  4. ed. Guanabara, 2009.  
 
SAAD, MJA. Endocrinologia. São Paulo: Atheneu, 2007.1251p. 
 
LOPES; Antonio Carlos. Tratado de clínica médica. São Paulo: 
Roca, 2009. v. 1. 1814 p. 

Bibliografia complementar CORONHO, Victor. Tratado de endocrinologia e cirurgia 
endócrina. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.1606p.  
 
BANDEIRA, Francisco. Condutas em endocrinologia. Rio de 
Janeiro: MEDSI, 2003.412 p. 
 
SETIAN, Nuvarte. Endocrinologia pediátrica: aspectos físicos e 
metabólicos do recém-nascido ao adolescente. 2. ed. São Paulo: 
Sarvier, 2002. 677p.  
 
GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. Cecil. Tratado de Medicina 
Interna. 23. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
 
BRAUNWALD, E.; FAUCI, A. S.; KASPER, D. L. et al. HARRISON – 
Medicina Interna. 16. ed.  São Paulo: McGraw-Hill, 2006. v.2. 

 
 
Unidade curricular Doenças da Pele e Tecidos Moles 
Ementa Semiologia dermatológica. Principais afecções da pele e 

subcutâneo: Infecções bacterianas cutâneas; Micoses superficiais e 
profundas; Dermatozoonoses e dermatoviroses. Câncer cutâneo. 
Eczemas.    

Bibliografia básica SAMPAIO , Sebastião A. P.; RIVITTI, Evandro A.  Dermatologia. 
3. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2008.  
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AZULAY, Rubem David. Dermatologia. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  
 
LUPI, Omar; BELO, Josemir; CUNHA, Paulo R. Rotinas de 
diagnóstico e tratamento da sociedade brasileira de 
dermatologia. São Paulo: AC Farmacêutica, 2010. 533 p. 

Bibliografia complementar RASSNER, G. et al. Dermatologia: tratado e atlas. São Paulo, 
livraria Santos,1993, 373p. 
COSTA, Adilson; ALVES, Gilvan; AZULAY-ABULAFIA, 
Luna.Dermatologia e Gravidez . 1. ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009. 
 
Loffreda, Michael; Miller, Jeffrey J.; Elder, David.Histopatologia 
da Pele de Lever - Manual e Atlas.  1. ed. São Paulo: 
Manole,2001. 
 
LOWY, Gabriela. Atlas de dermatologia pediátrica: topográfico 
e morfológico. Rio de Janeiro: Médica e Científica, 2000. 353p. 
 
BAUMANN, Leslie. Dermatologia cosmética: princípios e prática. 
Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 223 p. 

 
 
Unidade curricular Clínica Geral de Adultos II 
Ementa Aprimoramento técnico na atenção à saúde do adulto. Estudo das 

principais síndromes clínicas ambulatoriais. Estudo das principais 
afecções do adulto.    

Bibliografia básica GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil medicina. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009. 2 v. 
 
FAUCI, Anthony S. et al. Harrison medicina interna. 17. ed. Rio 
de Janeiro: McGraw-Hill, 2010. 2v. 1341 p. 
 
LOPES; Antonio Carlos. Tratado de clínica médica. São Paulo: 
Roca, 2009. v. 1. 1814 p. 

Bibliografia complementar SCHWARTZ, Alan. Decisões Medicas Baseadas em Evidências.  
Guanabara, 2010.  
 
LÓPEZ, Mario; LAURENTYS-MEDEIROS, José de. Semiologia 
médica: as bases do diagnóstico clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2004. 1233p. 
 
STEFANI, Stephen Doral; BARROS, Elvino. Clínica médica: 
consulta rápida. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 480p. 
 
DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa R. J. 
Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas 
em evidências. 3. ed. Porto Algre: Artmed, 2005. 1600p.  
 
PORTO, Celmo Celeno. Exame clínico: bases para a prática 
médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 443 p.  

 
 
Unidade curricular Ginecologia e Obstetrícia 
Ementa Desenvolvimento de habilidades clínicas no exame ginecológico e 

obstétrico. Atenção ao pré-natal de risco habitual e de alto risco. 
Principais intercorrências na clínica de ginecologia e obstetrícia 

Bibliografia básica REZENDE, Jorge de; MONTENEGRO, Carlos Antônio Barbosa. 
Obstetrícia fundamental. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. 689p.  
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SOGIMIG- Manual de Ginecologia e Obstetrícia  2012 Ed Coopmed.  
 
BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. 14. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 1223 p.  

Bibliografia complementar CORRÊA, Mário Dias; MELO, Victor Hugo de; AGUIAR, Regina 
Amélia Lopes Pessoa de. Noções práticas de obstetrícia. 13. 
ed. Belo Horizonte, MG: COOPMED, 2004. 915p. 
 
FREITAS, Fernando et al. Rotinas em ginecologia. 6. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2011. 736 p. 
 
MELO, Victor Hugo de (Ed.). Sociedade de Obstetrícia e 
Ginecologia de Minas Gerais. Ginecologia e obstetrícia: manual 
para concursos. 3. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 853 p.  
 
VIANA, Luiz Carlos; MARTINS, Madalena Maria Ferreira; GEBER, 
Selmo. Ginecologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Médica e Científica, 
2001. 902p.  
 
CUNNINGHAM, Gary. Obstetricia de Williams. Artmed, 2012. 

 
 
Unidade curricular Saúde do Idoso 
Ementa Processo de envelhecimento populacional e novos problemas de 

saúde. Exame clínico do paciente idoso. Principais síndromes 
geriátricas. Exame clínico do paciente idoso; As grandes síndromes 

geriátricas; Incapacidade Cognitiva (Demência, depressão, delirium 

e doenças mentais); Iatrogenias; Incontinências Urinária e Fecal; 

Instabilidade postural e Quedas; Imobilidade; Diagnóstico Baseado 

em Problemas; Gerenciamento de Comorbidades em Geriatria; 

Idoso Frágil; Idoso Institucionalizado 
 

Bibliografia básica MORAES, Edgar Nunes de. Princípios básicos de geriatria e 
gerontologia. Belo Horizonte, MG: COOPMED, 2008. 700p. 
 
ZALLI, Marcelo. Geriatria Para Clinicos.  2012 Ed Revinter. 
 
FREITAS, Elizabete Viana de. Tratado de geriatria e 
gerontologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
1187p. 

Bibliografia complementar KANE, Robert L.; OUSLANDER, Joseph G.; ABRASS, Itamar B. 
Geriatria clínica. 5. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2005. 505 
p.  
 
TONIOLO NETO, João; PINTARELLI, Vitor Last; YAMATTO, Talita 
Hatsumi. À beira do leito: geriatria e gerontologia na prática 
hospitalar. Barueri, SP: Manole, 2007. 300p. 
 
MARTINS, Mílton de Arruda et al. Clínica médica: atuação da 
clínica médica, sinais e sintomas de natureza sistêmica, medicina 
preventiva, saúde da mulher, envelhecimento e geriatria, medicina 
laboratorial na prática médica. Barueri, SP: Manole, 2009. v. 1. 
1016 p. 
 
RUIPÉREZ, Isidoro; PALOMA LLORENTE. Geriatria. Rio de Janeiro: 
McGraw-Hill, 2002. 391 p. 
 
DUTHIE JUNIOR, Edmund H; KATZ, Paul R. Geriatria prática. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2002. 582 p. 
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Unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso I 
Ementa Elaboração  final de  trabalho de  conclusão de curso  (sobre  

tema  relevante da área médica), com ênfase no planejamento da 
pesquisa, revisão da literatura, construção de instrumentos de 
coleta de dados, aspectos gráficos da monografia  às  
normas da ABNT.  

Bibliografia básica LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de  
pesquisa. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  
 
MEDEIROS,  João Bosco. Redação  científica:  a prática,  
fichamentos,  resumos,  resenhas. 10.ed.  São Paulo: Atlas, 2008.  
 
SALOMON, D.V. Como fazer monografia. 11. ed. São Paulo: Mar
tins Fontes, 2008.  

Bibliografia complementar ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do 
trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10. 
ed. São Paulo: Atlas, 2010. 153p.  
 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho 
científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 304 p. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar um projeto de pesquisa. 4
 ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
 
CARVALHO, Alex Moreira et al. Aprendendo metodologia 
científica: uma orientação para os alunos de graduação. 4. ed. 
São Paulo: O Nome da Rosa, 2006. 125 p. 
 
CARVALHO, Maria Cecília M. de. Construindo o saber: 
metodologia científica: fundamentos e técnicas. 23. ed. Campinas, 
SP: Papirus, 2010. 224 p. 

 
 
 
 
 
Oitavo Período 
 
 
Unidade curricular Pediatria 
Ementa Desenvolvimento em habilidades clínicas de pediatria, com 

atendimento às principais demandas ambulatoriais da clínica 
pediátrica. 

Bibliografia básica FIGUEIRA, Fernando.Diagnóstico e tratamento em Pediatria. 
Instituto materno-infantil Ferando Figueira.3 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara koogan, 2006. 
 
LEAO, Ennio  et al. Pediatria Ambulatorial. 4. ed. Belo 
Horizante,MG: Coopmed,2005. 
 
BEHRMAN,Richard E. Nelson Tratado de Pediatria.18. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Bibliografia complementar SCHIDLOW, Daniel V; SMITH, David S. Doenças respiratórias 
em pediatria: diagnóstico e tratamento. Rio de Janeiro: Revinter, 
1999. 329p.  
 
TOY, Eugene C. et al. Casos clínicos em pediatria. Tradução de 
Tatiana R. M. JOB. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 576p. 
 
LISSAUER, Tom; CLAYDEN, Graham. Manual ilustrado de 
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pediatria. Tradução de Marcio Moacyr de VASCONCELOS. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 410p. 
 
MURAHOVSCHI, Jayme. Pediatria: diagnóstico + tratamento. 6. 
ed. São Paulo: Sarvier, 2006. 811p. 
 
ROZOV, Tatiana. Doenças pulmonares em pediatria: 
diagnóstico e tratamento. São Paulo: Atheneu, 2004. 694p. 

 
 
Unidade curricular Cardiologia 
Ementa Semiotécnica da anamnese e exame físico sistema cárdio-

vascular.  Elementos clínicos importantes para o diagnóstico 
clínico do portador de cardiopatias. Patologias prevalentes sistema 
cárdio-vascular 

Bibliografia básica SERRANO JR., Carlos V.; TIMERMAN, Ari; STEFANINI, Edson. 
Tratado de cardiologia SOCESP. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 
2010. 2 v.  1457 p. 
 
LOPES; ANTONIO CARLOS. Tratado de clínica médica. São 
Paulo: Roca, 2009. 3 v.  1814 p. 
 
GUN´CARLOS. Manual Pratico de Cardiologia. Atheneu, 2012. 

Bibliografia complementar BENSEÑOR, Isabela M.; ATTA, José Antonio; MARTINS, Mílton de 
Arruda. Semiologia clínica. São Paulo: Sarvier, 2002. 657p.  
 
GOLDWASSER.Gerson P. Eletrocardiograma orientado para o 
clínico geral. 3 ed. 2009 
 
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil medicina. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009. 2 v. 1766 p. 
 
GIANNINI, Sérgio Diogo; FORTI, Neusa; DIAMENT, Jayme. 
Cardiologia preventiva: prevenção primária e secundária. São 
Paulo: Atheneu, 2000. 405p. 
 
STEFANINI, Edson; KASINSKI, Nelson; CARVALHO, Antônio Carlos 
Carvalho; SCHOR, Nestor (Ed.). Guia de cardiologia. Barueri, 
SP: Manole, 2005. 734 p.  

 
 
Unidade curricular Doenças Infecto-Parasitárias 
Ementa Semiotécnica da anamnese e exame físico com ênfase nos 

elementos clínicos importantes para o diagnóstico de pacientes 
com doenças infecciosas. Inter-relação ciências básicas e 
infectologia no processo saúde/doença. 

Bibliografia básica FAUCI, Anthony S. et al. Harrison medicina interna. 17. ed. Rio de 
Janeiro: McGraw-Hill, 2010. 2 v.1341 p. 
 
FOCACCIA, Roberto et al. Veronesi-Focaccia: tratado de 
infectologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2010. v. 1. 1351 p. 
 
COURA, José Rodrigues. Dinâmica das doenças infecciosas e 
parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 2025p. 

Bibliografia complementar AUTO, Helvio José de Farias. Doenças infecciosas e 
parasitárias. Rio de Janeiro: Revinter, 2002. 437p. 
 
TAVARES, Walter; MARINHO, Luiz Alberto Carneiro. Rotinas de 
diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas e 
parasitárias. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 1216 p. 
 
TAVARES, Walter. Antibióticos e quimioterápicos para o 
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clínico: tabelas de consulta rápida. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 
2009. 60 p.  
 
LEVIN, Anna Sara S.; DIAS, Maria Beatriz G. Souza. 
Antimicrobianos: um guia de consulta rápida. São Paulo: 
Atheneu, 2006. 188p.  
 
LOPES; Antonio Carlos. Tratado de clínica médica. São Paulo: 
Roca, 2009. v. 1. 1814 p. 

 
 
Unidade curricular Neurologia 
Ementa Habilidades clínicas para o exame neurológico. Principais 

síndromes neurológicas. Afeções neurológicas mais relevantes na 
prática da clínica médica. 

Bibliografia básica MUMENTHALER, Mark. Neurologia 4 Ed 2007. Ed Guanabara 
Koogan. 
 
BRUST. Neurologia: Diagnóstico e Tratamento. Revinter, 2011. 
 
GUSMAO, S. S.; Campos, G. B.; TEIXEIRA, A. L. Exame 
Neurológico - Bases Anátomo-funcionais2. ed. . Revinter, 2007. 

Bibliografia complementar RENGACHARY, Dave A.; LIN, Tammy L.; GOODENBERGER, Daniel 
M. The washington manual: guia prático para neurologia. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 382p. 
 
MACHADO, A. B. M. Neuroanatomia Funcional. São Paulo. 
Atheneu. 2ª Ed. 
 
BERTOLUCCI, Paulo. UNIFESP- Guia de Neurologia. Manole, 
2011. 
 
SAMUELS, Martin A. Manual de neurologia: diagnóstico e 
tratamento. 7. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2007. 532p. 
 
ROWLAND, Lewis P. Merritt. Tratado de neurologia. 10. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 887p.  

 
 
Unidade curricular Laboratório de Simulação de Urgências 
Ementa Principais aspectos da atenção imediata ao paciente criticamente 

enfermo. Afecções mais comuns com demandas de atendimentos 
em caráter de Urgência e Emergência. Desenvolvimento de 
habilidades em assistência às urgências clínicas e pediátricas com 
práticas simuladas.  

Bibliografia básica GUIMARÃES, Hélio Penna; LOPES, Antônio Carlos; LOPES, Renato 
D. Tratado de Medicina de Urgência e Emergência: Pronto-
Socorro e UTI. Atheneu, 2010. 2v. 
 
LIMA Eduardo Jorge Fonseca, ARAÚJO, Carla A. Fonseca Leal, 
FLORÊNCIO, Hegla Virgínia. Emergências Pediátricas. 1. ed. 
São Paulo: Medbook, 2011. 
 
PIRES,  Marco Tulio Baccarini, STARLING Sizenando Vieira. 
Manual de Urgências em Pronto-Socorro. 8. ed. Guanabara 
Koogan. 2006. 

Bibliografia complementar AMERICAN HEART ASSOCIATION. Destaques das Diretrizes da 
American Heart Association 2010 para RCP e ACE. [versão 
em Português]. Disponível em: 
http://www.heart.org/idc/groups/heart-
public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdf 
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MARTINS, Mílton de Arruda et al. Clínica médica: doenças cárdio-
vasculares, doenças respiratórias, emergências e terapia intensiva. 
Barueri, SP: Manole, 2009. v. 2. 832 p. 
 
CARVALHO, Werther Brunow.  Algoritmos em Terapia 
Intensiva Pediatrica, Neonatologia e Emergências. 2. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2010.  
 
CARVALHO, WERTHER. Algoritmos em Terapia Intensiva 
Pediatrica, Neonatologia e Emergencias. 2.ed. Atheneu, 2010. 
 
MARTINS, Herlon Saraiva. Emergências clínicas: abordagem 
prática. 7. ed. Barueri, SP: Manole, 2012. 1086 p. 
 
MARTINS, Herlon Saraiva; DAMASCENO; MARIA CECÍLIA DE 
TOLEDO; AWADA; SORAIA BARAKAT. Pronto-socorro: 
diagnóstico e tratamento em emergências. 2. ed. Barueri, SP: 
Manole, 2008. 2178 p. 

 
 
Unidade curricular Ortopedia 
Ementa Semiotécnica da anamnese e exame físico do paciente portador de 

doenças músculo-esqueléticas. Diagnóstico sindrômico, 
Diagnóstico topográfico e Diagnóstico etiológico das patologias 
músculo esqueléticas prevalentes e abordagem terapêutica das 
mesmas.   

Bibliografia básica BARROS FILH; TARCISIO, E.P. de; LECH, Osvandre. Exame físico 
em ortopedia.  5. ed. Sarvier, 2005. 
 
HEBERT, Sizínio et al. Ortopedia e traumatologia: princípios e 
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 1693 p. 
 
JARDIM, José Roberto. UNIFESP- Reabilitação 2010 Ed. Manole. 

Bibliografia complementar USP- Clinica Ortopédica. 1. Ed.  Manole, 2012. 2v. 
 
CARVALHO, Marco Antônio P.; Cristina Costa Duarte Lanna; 
Manoel Barros Bertolo. Reumatologia – diagnóstico e tratamento. 
3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
 
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil tratado de medicina 
interna. 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,  2005.  
Cohen-  Tratado de Ortopedia.1ed  2007   Ed Roca 
 
SATO, Emilia Inoue. Guia de Medicina Ambulatorial e 
Hospitalar da UNIFESP- Reumatologia. 2. ed. 2010. 

 
 
Unidade curricular Reumatologia 
Ementa Desordens reumáticas prevalentes e de  relevância para a saúde 

pública. 
 Medidas de promoção, prevenção e tratamento adequado. 
Assistência integral a saúde do indivíduo portador de desordens 
reumatológicas. 

Bibliografia básica CARVALHO, Marco Antonio P.; LANNA, Cristina Costa Duarte; 
BÉRTOLO, Manoel Barros. Reumatologia: diagnóstico e 
tratamento. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 689 
p. 
 
IMBODEN, John B.; HELLMANN, David B.; STONE, John H. Current 
Reumatologia: diagnóstico e tratamento. 2. ed. São Paulo: 
McGraw-Hill, 2008. 577 p. 
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MOREIRA, Caio; PINHEIRO, Geraldo da Rocha Castelar; MARQUES 
NETO, João Francisco. Reumatologia essencial. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2009. 600 p. 

Bibliografia complementar FERNANDES, João Luiz; VIANA, Sérgio Lopes. Diagnóstico por 
imagem em reumatologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2007. 513 p. 
 
SCHOR, Nestor; SATO, Emilia Inoue. Guia de reumatologia. 2. 
ed. Barueri, SP: Manole, 2010. 519 p. 
 
SATO, Emilia. Guia de Reumatologia.  2. ed. Manole, 2010.  
 
YOSHINARI, Natalino Hajime; BONFÁ, Eloísa S. D. Oliveira. 
Reumatologia para o clínico. 2. ed. São Paulo: Roca, 2011. 682 
p. 
 
LOPES; ANTONIO CARLOS. Tratado de clínica médica. São 
Paulo: Roca, 2009. 3 v.  1814 p. 

 
 
Unidade curricular Psiquiatria 
Ementa Fundamentos epistemológicos dos Transtornos Mentais mais  

prevalentes. Estudo dos TM com enfoque no diagnóstico baseado 
em evidências clínicas, terapêuticas apropriadas e diagnósticos 
diferenciais.  
Psicoses, Transtornos do Humor, Transtornos de ansiedade. 

Bibliografia básica SADOCK, Benjamin James; SADOCK, Virginia Alcott. Compêndio 
de psiquiatria: ciência do comportamento e psiquiatria clínica. 9. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 1584p. 
 
DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos 
transtornos mentais. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 438p.  
 
BAGGIO, Marco Aurelio. Compêndio de Psiquiatria. DOLIVROS, 
2011. 

Bibliografia complementar CORDIOLI, Aristides Volpato. Psicofármacos: consulta rápida. 4. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 841 p. 
 
LOUZÃ NETO, Mario Rodrigues. Psiquiatria básica. Porto Alegre: 
Artmed, 2007. 485p. 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. CID - 10:classificação de 
transtornos mentais e de comportamento da CID-10: descrições 
clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: Artmed, 1993. 
351p.  
 
GRAEFF, Frederico Guilherme. Drogas psicotrópicas e seu 
modo de ação. 2. ed. São Paulo: EPU, 1989. 135p. Prêmio Jabuti 
em 1984. 
 
JORGE, Miguel R. DSM-IV-TRTM: manual diagnóstico e estatístico 
de transtornos mentais. 4. ed. Porto Algre: Artmed, 2002. 880p.  

 
 
Unidade curricular Oftalmologia 
Ementa Introdução à clínica de oftalmologia. Estruturas oculares e suas 

afecções mais comuns (Pálpebras. Conjuntiva. Córnea. Cristalino. 
Trato uveal. Retina). Outras afecções de relevância na clínica 
oftalmológica: Estrabismo, Diabetes, Glaucoma. Urgências em 
oftalmologia. Visão e prevenção da cegueira. 

Bibliografia básica PUTZ, Carla. Oftalmologia: ciências básicas. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Cultura Médica, 2011. 676 p. 
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YAMANE, Riuitino. Semiologia Ocular.2. ed. Guanabara Koogan  
2009. 
 
KANSKI, Jack J. Oftalmologia clínica: uma abordagem 
sistemática. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 931 p. 

Bibliografia complementar ALVES, Milton Ruiz et al. Bases da oftalmologia. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Cultura Médica, 2011. v. 2. 1240 p. (Oftalmologia 
brasileira; v. 2).  
 
TROBE, Jonathan D. Diagnóstico rápido em oftalmologia: 
neuro-oftalmologia. São Paulo: Santos, 2009. 251 p. 
 
SCHOR, Paulo; CHAMON, Wallace; BELFORT JR, Rubens. Guia de 
oftalmologia. São Paulo: Manole, 2004. 567 p., il. (Guias de 
Medicina Ambulatorial e Hospitalar da UNIFESP-EPM). 
 
HÖFLING-LIMA, Ana Luisa et al. Manual de condutas em 
oftalmologia. São Paulo: Atheneu, 2008. 1249 p. 
 
SCHUMAN, Joel S. et al. Diagnóstico rápido em oftalmologia: 
cristalino e glaucoma. São Paulo: Santos, 2009. 145 p. 

 
 
Unidade curricular Otorrinolaringologia 
Ementa Semiotécnica da anamnese e exame físico, com desenvolvimento 

das técnicas básicas para realização da consulta em 
otorrinolaringologia (Exame das Vias Aéreas Superiores). 
Elementos clínicos importantes para diagnóstico clínico das 
patologias prevalentes das VAS. 

Bibliografia básica ABROL. Tratado de Otorrinolaringologia. São Paulo: Roca 
2011.4 Vols. 
 
COSTA, Sadi.  Otorrinolaringologia Princípios e Prática. 2.  
ed. Artmed, 2006. 
 
MEIRELLES.  Semiologia em Otorrinolaringologia. 2. ed. Rubio, 
2010. 

Bibliografia complementar UNIFESP. Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço.1. ed. Manole, 2011. 
 
DOLCI, José Eduardo. Guia Prático de Otorrinolaringologia. 
Atheneu, 2012.  
 
MARTINS, Mílton de Arruda et al. Clínica médica: doenças dos 
olhos, doenças dos ouvidos, nariz e garganta; neurologia; 
transtornos mentais. Barueri, SP: Manole, 2009. v. 6. 799 p. 
 
BENTO Ricardo; Campos, C. A., COSTA, Hoo Sborl . 
Otorrinolaringologia baseada em sinais e sintomas. 
Fundação Otorrinolaringologia.  
 
RAPOPORT, Priscila Bogar. Manual de Otorrinolaringologia 
para Médicos Generalistas. Roca. 

 
 
Unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso II 
Ementa Elaboração  final de  trabalho de  conclusão de curso  (sobre  

tema  relevante da área médica), com ênfase no elaboração do 
trabalho final, análise de dados, redação científica e regras de 
publicação.   

Bibliografia básica PEREIRA, Mauricio. Artigos Científicos- Como Redigir, Publicar e 
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Avaliar. 1. ed. Guanabar Koogan. 2012. 3916p.  
 
MEDEIROS,  João Bosco. Redação  científica:  a prática,  
fichamentos,  resumos,  resenhas. 10. ed.  
São Paulo: Atlas, 2008.  
 
SALOMON, D.V. Como fazer monografia. 11. ed. São Paulo: Mar
tins Fontes, 2008.  

Bibliografia complementar ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do 
trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10. 
ed. São Paulo: Atlas, 2010. 153p.  
 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho 
científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 304 p. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar um projeto de pesquisa. 4
 ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
 
SECAF, Victoria. Artigo Científico: do desafio à conquista. 5. Ed. 
Atheneu, 2010. 138p,  
 
CARVALHO, Maria Cecília M. de. Construindo o saber: metodologia 
científica: fundamentos e técnicas. 23. ed. Campinas, SP: Papirus, 
2010. 224 p. 

 
 
 
Nono Período 
 
 
 
Unidade curricular Internato Microrregional e Urgências 
Ementa Estágio curricular obrigatório para aperfeiçoamento progressivo 

das habilidades e conhecimentos na área de urgências e 
emergências, com ênfase na regionalização da assistência e no 
conhecimento da nosologia prevalente na região. 

Bibliografia básica KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. 3. Ed. 2006. 2v. 
 
MARTINS, Herlon Saraiva. Emergências clínicas: abordagem 
prática. 7. ed. Barueri, SP: Manole, 2012. 1086 p., il. ISBN 
9788520434574. 
 
LOPES; ANTONIO CARLOS. Tratado de clínica médica. São 
Paulo: Roca, 2009. 3 v. 1814 p. 

Bibliografia complementar UPA- HOSPITAL ALBERT EINSTEIN. Condutas em Emergencias. 
1. ed. Atheneu, 2009. 1146 p. 
 
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil medicina. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009. 2 v.  
 
PIRES, Marco Túlio Baccarini;  STARLING, Sizenando Vieira. Erazo, 
. Manual de urgências em pronto-socorro. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 982 p. 
 
MARTINS, Mílton de Arruda et al. Clínica médica: doenças 
cardiovasculares, doenças respiratórias, emergências e terapia 
intensiva. Barueri, SP: Manole, 2009. v. 2. 832 p.  
 
FAUCI, Anthony S. et al. Harrison medicina interna. 17. ed. Rio 
de Janeiro: McGraw-Hill, 2010. 2 v.   
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Unidade curricular Internato de Clínica Médica I 
Ementa Estágio curricular obrigatório que busca contribuir para o 

aperfeiçoamento progressivo das habilidades e conhecimentos na 
área de Clínica Médica, com ênfase nas condições assistidas pelo 
médico generalista. 

Bibliografia básica GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil medicina. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009. 2 v.  
 
LOPES, Antonio Carlos. Tratado de clínica médica. São Paulo: 
Roca, 2009. 3 v.  
 
FAUCI, Anthony S. et al. Harrison medicina interna. 17. ed. Rio 
de Janeiro: McGraw-Hill, 2010. 2 v.   

Bibliografia complementar ZATERKA- FBG- Tratado de Gastroenterologia – Da Graduaçao 
à Pos Graduação.1. ed. Atheneu, 2011 
 
DANI, R. Gastroenterologia Essencial.4. ed.Guanabara Koogan, 
2011. 
 
RIELLA.  Princípios de Nefrologia e Distúrbios 
Hidroeletroliticos.5. ed.  Guanabara Koogan, 2010. 
 
STEFANI, Stephen Doral; BARROS, Elvino. Clínica médica: 
consulta rápida. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 480p.  
 
GOIS, Aecio. Guia de Bolso de Clinica Médica.  Atheneu, 2012.  

 
 
 
Décimo Período 
 
 
Unidade curricular Internato de Ginecologia e Obstetrícia 
Ementa Estágio curricular obrigatório que busca contribuir para o 

aperfeiçoamento progressivo das habilidades e conhecimentos na 
área de Ginecologia e Obstetrícia 

Bibliografia básica REZENDE, Jorge de; MONTENEGRO, Carlos Antônio Barbosa. 
Obstetrícia fundamental. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. 689p.  
 
CORRÊA, Mário Dias; MELO, Victor Hugo de; AGUIAR, Regina 
Amélia Lopes Pessoa de. Noções práticas de obstetrícia. 13. 
ed. Belo Horizonte, MG: COOPMED, 2004. 915p.  
 
BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. 14. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 1223 p. 

Bibliografia complementar CAMANO, Luiz. Obstetrícia. Barueri, SP: Manole, 2011  
 
FREITAS, Fernando et al. Rotinas em ginecologia. 6. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2011. 736 p. 
 
MELO, Victor Hugo de (Ed.). Ginecologia e obstetrícia: manual 
para concursos. 3. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 853 p.  
 
KLASNER, Jaffrey, DST,- Diagnostico e Tratamento, 2011,  380 
pgs , Ed Revinter 
 
GEBER, Selmo. Ginecologia. 3. ed. ediçao nova Atualizada. 
medbook, 2012. 546 p. 

 
 
Unidade curricular Internato de Pediatria 



117 

 

  

Ementa Estágio curricular obrigatório que busca contribuir para o 
aperfeiçoamento progressivo das habilidades e conhecimentos na 
área de Pediatria. 

Bibliografia básica LEAO, Ennio et al. Pediatria ambulatorial. 4. ed. Belo Horizonte, 
MG: COOPMED, 2005. 1034p. 
 
BEHRMAN, Richard E.; KLIEGMAN, Robert M.; JENSON, Hal B. 
Nelson. Tratado de pediatria. 18. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009. 1275p.  
 
MARCONDES, Eduardo et al. Pediatria básica.  9. ed. São Paulo: 
Sarvier, 2004. 749p. ISBN 8573781475.Tomo I, II, III 

Bibliografia complementar FIGUEIRA,Fernando.Diagnóstico e tratamento em Pediatria. 
Instituto materno-infantil Ferando Figueira.3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara koogan,2006. 
 
ROZOV, Tatiana. Doenças Pulmonares em Pediatria. 2. ed. 
Atheneu, 2012.  1062 p. 
 
HAY, William. Pediatria: Diagnóstico e tratamento. 20. ed. Lange. 
1380 p. 
 
CLOHERTY, John P.; EICHENWALD, Eric C.; STARK, Ann R. 
Manual de neonatologia. Tradução de Ivan COSTA. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 715p. 
 
TONELLI, Edward; FREIRE, Lincoln M. S. Doenças infecciosas na 
infância e adolescência. 2. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2000. 
1238p. 

 
 
Décimo Primeiro Período 
 
 
Unidade curricular Internato de Cirurgia Geral 
Ementa Estágio curricular obrigatório que busca contribuir para o 

aperfeiçoamento progressivo das habilidades e conhecimentos na 
área de Cirurgia Geral. 

Bibliografia básica TOWNEND, Courtney M.; BEAUCHAMP, R. Daniel; EVERS, B. Mark; 
MATTOX, Kenneth L. Sabisto. Tratado de Cirurgia. 18. ed. 
Elsevier Brasil, 2009. 2 v. 
 
DOHERTY, Gerard M. Washington. Manual de cirurgia. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 769p. 
 
UTIYAMA, Edivaldo M et al. Propedêutica cirúrgica. 2. ed. 
Barueri, SP: Manole, 2007. 466p. 

Bibliografia complementar MENDELSSONH, Paulo.  Controle Clínico do Paciente Cirúrgico. 
7. ed. Atheneu, 2010. 160p. 
 
MARTINS, José Luiz; SCHOR, Nestor (Ed.). Guia de cirurgia 
pediátrica. Barueri, SP: Manole, 2007. 538 p., il. (Guias de 
Medicina Ambulatorial e Hospitalar da UNIFESP-EPM). ISBN 
8520420982. 
 
RICCA, A.B.; KOBATA,  C.M. Guias de Medicina Ambulatorial e 
Hospitalar – Pequenas Cirurgias. 1. ed. Barueri: Manole, 2004. 
 
TRIGINELLI, Sérgio Augusto; SILVA FILHO, Agnaldo Lopes da. 
Manual de clínica cirúrgica em ginecologia: pré, per e pós-
operatório. Rio de Janeiro: MEDSI, 2004. 308p. 
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GOFFI, Fabio Schmidt. Técnica cirúrgica: bases anatômicas, 
fisio-patológicas e técnicas da cirurgia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 
2006. 822p. 

 
 
 
Unidade curricular Internato de Clínica Médica II 
Ementa Estágio curricular obrigatório que busca aprofundamento das 

habilidades e conhecimentos na área de Clínica Médica, com 
ênfase nas condições assistidas pelo médico generalista. 

Bibliografia básica GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil medicina. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009. 2 v. 
 
LOPES, Antonio Carlos. Tratado de clínica médica. São Paulo: 
Roca, 2009. 3 v. 
 
FAUCI, Anthony S. et al. Harrison medicina interna. 17. ed. Rio 
de Janeiro: McGraw-Hill, 2010. 2 v.   

Bibliografia complementar ZATERKA- FBG. Tratado de Gastroenterologia – Da Graduação 
a Pós-Graduação.1. ed. Atheneu, 2011. 
 
DANI, Renato. Gastroenterologia Essencial. 4. ed.  Guanabara 
Koogan, 2011. 
 
RIELLA. Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidro-
eletroliticos. 5.ed. Guanabara Koogan, 2010. 
 
STEFANI, Stephen Doral; BARROS, Elvino. Clínica médica: 
consulta rápida. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 480p.  
 
GOIS, Aecio. Guia De Bolso De Clinica Medica.  Atheneu, 2012.  

 
 
 
Unidade curricular Internato de Urgência e Emergência II 
Ementa Estágio curricular obrigatório para aperfeiçoamento progressivo 

das habilidades e conhecimentos na área de Urgências e 
Emergências, atendimento pré-hospitalar e em terapia intensiva. 

Bibliografia básica KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. 3. ed. 2006. 
 
MARTINS, Herlon Saraiva. Emergências clínicas: abordagem 
prática. 7. ed. Barueri, SP: Manole, 2012. 1086 p. 
 
LOPES, Antonio Carlos. Tratado de clínica médica. São Paulo: 
Roca, 2009. 3 v. 1814 p. 

Bibliografia complementar UPA.HOSPITAL ALBERT EINSTEIN. Condutas em Emergências. 
1. ed. Atheneu, 2019. 2v. 1146 p. 
 
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil Medicina. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009. 2 v. 
 
PIRES, Marco Túlio Baccarini; STARLING, Sizenando Vieira. Erazo. 
Manual de urgências em pronto-socorro. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 982 p. 
 
MARTINS, Mílton de Arruda et al. Clínica médica: doenças cárdio-
vasculares, doenças respiratórias, emergências e terapia intensiva. 
Barueri, SP: Manole, 2009. v. 2. 832 p.  
 
FAUCI, Anthony S. et al. Harrison Medicina Interna. 17. ed. Rio 
de Janeiro: McGraw-Hill, 2010. 2 v.   
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Décimo Segundo Período 
 
 
 
Unidade curricular Internato de Medicina de Família e Comunidade/Saúde Coletiva 
Ementa Estágio curricular obrigatório que busca contribuir para o 

aperfeiçoamento progressivo dos conhecimentos na área de Saúde 
Coletiva, com inserção do estudante em ambientes da Estratégia 
Saúde da Família no Norte de Minas Gerais. 

Bibliografia básica DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa R. J. 
Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas 
em evidências. 3. ed. Porto Algre: Artmed, 2005. 1600p.  
 
McWHINNEY, Ian R. Manual de Medicina de Família e 
Comunidade. 3. ed. Artmed. 2009.  
 
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil medicina. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009. 2 v. 

Bibliografia complementar LUNA, Rafael. Medicina da Familia. 1. ed. Guanabara 
Koogan,2006. 992 p. 
 
LOPES, Antonio Carlos. Tratado de clínica médica. São Paulo: 
Roca, 2009. v. 1. 1814 p. 
 
FAUCI, Anthony S. et al. Harrison medicina interna. 17. ed. Rio 
de Janeiro: McGraw-Hill, 2010. 2v. 1341 p. 
 
STEFANI, Stephen Doral; BARROS, Elvino. Clínica médica: 
consulta rápida. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 480p.  
 
STEWART, Moira. Medicina Centrada na Pessoa. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed. 2009. 376p.  

 
 
 
Unidade curricular Internato de Saúde Mental 
Ementa Estágio curricular obrigatório que busca contribuir para o 

aperfeiçoamento progressivo das habilidades e conhecimentos na 
área de Saúde Mental. 

Bibliografia básica SADOCK, Benjamin James; SADOCK, Virginia Alcott. Compêndio 
de psiquiatria: ciência do comportamento e psiquiatria clínica. 9. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 1584p. 
 
DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos 
transtornos mentais. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 438p.  
 
BAGGIO, Marco Aurelio. Compêndio de Psiquiatria. DOLIVROS, 
2011. 

Bibliografia complementar CORDIOLI, Aristides Volpato. Psicofármacos: consulta rápida. 4. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 841 p. 
 
LOUZÃ NETO, Mario Rodrigues. Psiquiatria básica. Porto Alegre: 
Artmed, 2007. 485p.  
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. CID - 10:classificação de 
transtornos mentais e de comportamento da CID-10: descrições 
clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: Artmed, 1993. 
351p. 
 
GRAEFF, Frederico Guilherme. Drogas psicotrópicas e seu 
modo de ação: 2. ed. São Paulo: EPU, 1989. 135p. Prêmio Jabuti 



120 

 

  

em 1984. 
 
JORGE, Miguel R. DSM-IV-TRTM: manual diagnóstico e estatístico 
de transtornos mentais. 4. ed. Porto Algre: Artmed, 2002. 880p. 
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4.9 Gestão do curso médico 

 

O Curso de Medicina tem sua gestão fortemente apoiada pela diretoria da 

instituição e representada pela coordenação de um professor com experiência 

em magistério e em gestão, com titulação de doutor. A coordenação do curso 

é ainda apoiada por outros professores que contribuem na condução do curso 

em áreas específicas. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é formado por um 

grupo de professores do curso que possuem a tarefa de continuamente 

repensar e conduzir o desenvolvimento do curso de forma adequada. O NDE é 

responsável pela concepção, acompanhamento e consolidação do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), sendo composto por docentes do curso, com 

titulação mínima de mestrado e graduação em medicina. Fará parte do NDE, 

pelo menos um docente com Residência ou Especialização em Medicina Geral 

de Família e Comunidade. Os professores foram convidados para participarem 

do NDE a partir do perfil de colaboração e apoio à construção do curso e se 

reúnem regularmente pelo menos duas vezes por semestre para avaliar as 

principais demandas do curso, auxiliando a coordenação na tomada de 

decisões e condução das melhores medidas para a construção de um curso 

médico de qualidade. Todos os registros de atividades do NDE estão 

consolidados em um livro de atas. 

 

De modo a atender todas as demandas do curso, ao longo do processo de 

desenvolvimento das atividades curriculares, este PPC define que coordenador 

do curso deve ser sempre um médico, com experiência profissional mínima de 

10 anos, com experiência em magistério na educação superior e que deve 

ainda ter competências na área de gestão acadêmica, desenvolvendo boas 

relações com os discentes, com os docentes, com o grupo técnico-

administrativo e preceptores do curso. Para assegurar atenção às demandas 

do curso de medicina, o coordenador deverá ter assento nos órgãos colegiados 

da instituição, representatividade que já é prevista no PDI das Faculdades 

Integradas Padrão.  

 

O curso médico das FIP-Guanambi deverá contar com um Colegiado 

específico, que será a instância responsável pelas diretrizes didático-



122 

 

  

pedagógicas do respectivo curso, bem como pelo perfil do profissional por ele 

formado, em consonância com o Núcleo Docente Estruturante. Deverá ser 

composto pelo Coordenador do curso, que o presidirá, pelos membros do 

Núcleo Docente Estruturante, por um ou dois professores representantes dos 

principais eixos do curso (Módulos Tutoriais, Módulos de Interação 

Comunitária, Módulo de Práticas Interdisciplinares; Módulos de Práticas 

Integradas e Internato), e por, pelo menos, um discente do curso, indicado 

pelo Centro Acadêmico ou pelo colegiado dos representantes de turma. O 

Colegiado do curso deverá se reunir ordinariamente pelo menos duas vezes 

por semestre, registrando em atas as discussões realizadas e deliberações do 

grupo.  

 

 

4.10 Apoio Discente 

 

Os estudantes do curso de Medicina das Faculdades Integradas Padrão contam 

com diversas instâncias de apoio já institucionalizadas. O programa de 

nivelamento está implantado para atender todos os acadêmicos da instituição 

que sejam encaminhados pelos docentes com registro de que apresentam 

dificuldades de aprendizagem em sala de aula.  

 

O programa de nivelamento, já existente em outras unidades e elaborado 

levando-se em conta as deficiências apresentadas pelos discentes em relação 

ao conhecimento da escolarização anterior, possibilita ao aluno acompanhar o 

nível de exigência das disciplinas dos cursos de graduação. A instituição 

ofertará gratuitamente, no decorrer dos semestres letivos, cursos e oficinas de 

nivelamentos em áreas fundamentais, como matemática básica, português 

básico, leitura e interpretação de texto e informática básica; e, para ampliar o 

atendimento de apoio ao estudante, a instituição criou o Atendimento Psico-

pedagógico. Esse atendimento de acompanhamento discente extraclasse visa 

investigar, identificar e diagnosticar causas de dificuldades de rendimento em 

sala de aula ou de relacionamentos, com objetivo de intervir, quando houver 

necessidade, para minimizar as dificuldades ou fragilidades vivenciadas.  
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As Faculdades Integradas Padrão também contam com um conjunto de 

atividades que compõem uma verdadeira “Central de Atendimento ao 

Acadêmico”, disponível ao estudante que sentir necessidade de obter algum 

tipo de acompanhamento e não for encaminhado pelo professor. Entre as 

ações propostas, destacamos:  

• atender os alunos com dificuldades financeiras; 

• encaminhar alunos para orientações sobre descontos especiais 

e bolsas de estudo; 

• orientar sobre parcelamento de débitos de modo a permitir a 

continuidade dos estudos; 

• encaminhar alunos para atendimentos nos serviços gratuitos 

prestados pela instituição; 

• programar viagens de estudos com a ajuda da instituição para 

apresentação dos projetos em congressos. 

 

Essas atividades buscam atender o discente também em outras necessidades, 

como dificuldades de aprendizagem e ou acompanhamento psicológico, até 

(futuramente) inserção no mercado de trabalho por meio de indicação de 

estágios. Espera-se que, a partir do crescimento da instituição e do próprio 

curso, essas ações sejam centralizadas em espaço específico, como referência 

para o aluno e para promover os encaminhamentos necessários aos setores 

específicos, sendo estruturada dentro da Política de Orientação Acadêmica da 

instituição.  

 

O apoio discente se traduz também em acesso amplo aos diversos setores da 

instituição. O ambiente virtual, com espaço para fóruns de discussão, 

divulgação de eventos, envio de críticas, sugestões, chats, dentre outras 

atividades que visam dialogar sobre o cotidiano da instituição e buscar 

alternativas para potencializar as atividades desenvolvidas também será 

disponibilizado ao estudante. Tais atividades também visam proporcionar 

espaços de reflexão sobre as práticas pedagógicas dos docentes da instituição, 

bem como assistir os discentes nas questões relacionadas à aprendizagem e 

necessidades especiais, de modo a contribuir com seu desempenho 

acadêmico.  
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As atividades de monitoria também representam importante apoio aos 

discentes. São organizadas segundo as necessidades das turmas e atendem as 

sugestões das áreas de maior dificuldade dos estudantes. Entende-se que a 

congruência cognitiva que existe nos encontros de estudantes com os 

monitores facilita o processo de aprendizagem.  

 

Outros aspectos importantes previstos no apoio aos discentes no âmbito da 

instituição são o atendimento ao aluno portador de necessidades especiais. 

Nesse sentido, a instituição adota todas as condições de acessibilidade para 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme disposto em 

legislação específica (incluindo normas da ABNT, decretos e portarias que 

abordam o assunto). De forma similar, também existe previsão de apoio e 

adoção de medidas e tratamentos diferenciais aos estudantes portadores de 

TEA (Transtorno do Espectro Autista), em consonância com a Lei N° 12.764, 

de 27 de dezembro de 2012, de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista.  

 

Adicionalmente às bolsas sociais, existe o estímulo à permanência, com 

valorização do estudante, e o programa de bolsas de monitoria, Iniciação 

Científica e previsão de bolsas trabalho para estudantes.  

 

A política de intercâmbios apoiada pelas Faculdades Integradas Padrão 

também representa um importante apoio aos estudantes que desejam 

conhecer novos ambientes de aprendizagem, novos espaços de prática e 

desenvolver contatos em outras instituições.   
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5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 

A instituição investe significativamente no desenvolvimento e na manutenção 

de sua capacidade para aferir e avaliar o cumprimento de seus objetivos 

institucionais, a melhoria de seus processos e a produção de resultados 

específicos do aprendizado estudantil. Esse sistema de avaliação também 

estará inserido no curso médico, respeitando as particularidades do curso e da 

metodologia proposta, e propiciando, em tempo contínuo, a análise e melhoria 

do processo de formação do novo médico. 

 

5.1 Sistema de Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem  

 

Classicamente, existem duas propostas de avaliação: a formativa e a 

somativa. A primeira é compreendida como fonte de regulação dos processos 

de aprendizagem, ou seja, sua vocação é contribuir para as aprendizagens. A 

avaliação formativa permite a intervenção deliberada do professor, induzindo 

a uma regulação antecipada de uma aprendizagem em curso. A avaliação 

somativa, ou certificativa, tem por função fazer um balanço das aquisições do 

estudante e decidir por sua aprovação ou não para etapas subsequentes do 

programa de ensino. Embora possam parecer contraditórias, ambas as 

concepções podem coexistir, com percursos individualizados, como atividades 

de trabalho fundamentadas em situações-problema e desenvolvimento de 

competências, sendo desejável que se priorize a formação formativa, com 

caráter inclusivo e democrático. Isso é o que se prevê nesse Projeto 

Pedagógico. 

 

O sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem é centrado 

essencial, direta e imediatamente sobre a gestão das aprendizagens dos 

alunos. Situa-se na perspectiva de uma regulação intencional, cuja finalidade 

é determinar, ao mesmo tempo, o caminho já percorrido por cada um e 

aquele que resta percorrer, com vistas a intervir para otimizar os processos de 

aprendizagem em curso. Essa proposta avaliativa desenvolve-se plenamente 

no quadro de uma pedagogia diferenciada, fundada sobre uma política 

perseverante de democratização do ensino. 
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Em nosso sistema de avaliação, o caráter formativo é representado pelas 

oportunidades de recuperação em cada unidade curricular. O caráter somativo 

expressa-se na obrigatoriedade de realização das atividades avaliativas e, 

ainda, ao final, das oportunidades de recuperação, ou quando a lógica 

somativa é aplicada com o propósito de análise da progressão do estudante, 

ao longo das unidades, módulos e séries. 

 

Dentre os instrumentos da avaliação formativa, estão os testes criteriosos, 

descrevendo, de modo analítico, um nível de aquisição ou de domínio, bem 

como a observação in loco dos métodos de trabalho, dos procedimentos e dos 

processos intelectuais do aluno. As provas são essencialmente operatórias, 

com questões de composição, de memória ativa e de configuração de 

problemas - estas últimas exigindo do aluno relações entre algumas variáveis. 

 

O sistema de avaliação do curso de Medicina foi concebido de forma coerente 

com os princípios curriculares e visam à melhoria do processo ensino-

aprendizagem e à verificação do alcance dos objetivos educacionais 

estabelecidos. A avaliação tem um papel relevante no controle de qualidade 

dos programas e no processo de formação profissional. Como no Curso de 

Medicina a aprendizagem é baseada em problemas e centrada no estudante, 

são utilizados os princípios da educação de adultos, na qual a autonomia e 

responsabilidade pelo processo educativo assumem uma importância 

crescente. A motivação do adulto para aprender é fundamentalmente 

intrínseca ou diretamente relacionada à possibilidade de aplicação do 

conhecimento na vida, em situações reais.  

 

A avaliação dos alunos abrange todo o processo de formação profissional, 

incluindo conhecimentos (aspectos cognitivos), habilidades (aspectos 

procedimentais e psciomotores) e atitudes (aspectos afetivos e 

comportamentais), estendendo-se também ao Internato. Consideram-se, 

ainda, as particularidades de cada módulo, disciplina ou estágio, com 

utilização de fichas avaliativas individualizadas e contextualizadas às 

competências desejadas.  
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O sistema de avaliação estimula o desenvolvimento da prática reflexiva, por 

meio da autoavaliação e da avaliação interpares nas sessões tutoriais. Em 

todas as etapas os componentes de conhecimento (cognitivo) e habilidades e 

atitudes são considerados, e a avaliação realizada pelo professor/tutor aborda 

ainda o progresso de cada aluno.  

 

As provas operatórias são realizadas ao final de cada módulo temático. São 

organizadas por meio de questões dissertativas e de múltipla escolha, 

questões de composição, de memória ativa e de configuração de problemas. O 

desempenho clínico é mensurado por meio de atividades específicas e 

atitudes, sendo organizado com base em um número variado de situações 

com emprego de diversos materiais e recursos.  

 

Considera-se insatisfatório o rendimento inferior a 60% dos pontos 

distribuídos. O oferecimento de planos para recuperação diminui o estigma 

punitivo das avaliações de verificação de rendimento do estudante. E ao 

estudante que não obtém conceito satisfatório é oferecida oportunidade de 

nova avaliação.  

 

O curso médico contará com um Manual de Avaliação, que orientará e 

institucionalizará a forma de avaliar em cada um dos eixos e módulos do 

curso, considerando suas particularidades. A Avaliação proposta visa fornecer 

dados e informações para análise do funcionamento do Curso, integrando-se 

ao comprometimento ético e moral, com a finalidade de identificar e superar 

dificuldades. Aponta necessidades para transformação de uma realidade 

apresentada, o que permite aferir resultados significativos, possibilitando a 

criação de alternativas educacionais não só em relação aos conhecimentos, 

mas, sobretudo, em relação às habilidades, atitudes e competências do futuro 

profissional que a Instituição pretende formar. 

 

O conjunto de práticas assumidas no processo de avaliação norteia-se pelo 

fato de que, na educação médica, a avaliação deve ser feita de modo global, 

para que seja realmente uma ferramenta de aprendizagem e de crescimento 
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pessoal e profissional. Para tanto, requer a utilização de instrumentos 

variados, num trabalho colaborativo que busque qualidade e eficiência, que 

combinem informações qualitativas e quantitativas de diferentes fontes.  O 

estudante é avaliado quanto aos seguintes aspectos, entre outros: cognição; 

competências, habilidades psicomotoras e atitudinais; bem como o 

relacionamento com paciente, acompanhante, professor, colegas e outros 

profissionais; dedicação e assiduidade; pontualidade e cumprimento de 

atividades de forma ética e humanística. 

 

5.2 Atribuição de notas e critérios de recuperação e progressão 

 

Em cada módulo/disciplina são distribuídos 100 pontos, sendo que o aluno 

deverá atingir o mínimo de 60% para aprovação e apresentar frequência 

mínima de 75% nas atividades presenciais. A distribuição de pontos varia em 

cada eixo do curso e está discriminada no Manual de Avaliação. As avaliações 

formativas não entram nos critérios de progressão, mas possibilitam detectar 

as dificuldades dos estudantes, para que medidas de adequação sejam 

tomadas.  

 

Em cada unidade (módulo ou disciplina), a distribuição dos pontos varia 

segundo as particularidades específicas e o nível de desenvolvimento dos 

estudantes e de interação teoria e prática, com ponderações pertinentes às 

habilidades mais necessárias aos estudantes.  

 

Os programas de monitoria e as atividades de consultoria buscam apoiar o 

estudante em momentos de maior dificuldade e, eventualmente, a 

coordenação do curso discute com os professores possibilidades de uma 

recuperação paralela.  

 

As avaliações formativas, durante o semestre, oportunizam recuperação para 

o estudante quando se fizer necessário. Toda avaliação em que o docente 

considerar que o estudante não teve um bom desempenho, será analisada 

pelos responsáveis pela atividade (instrutor, tutor), juntamente com a equipe 
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de apoio e coordenação, e discutida com o estudante, para acertarem 

estratégias de adequação.  

 

A progressão para o período subsequente ocorre quando o estudante é 

aprovado em todas as disciplinas ou módulos do período letivo, mas admite-se 

que o estudante possa progredir com até duas dependências, que deverão ser 

resgatadas o mais breve e oportunamente possível nos períodos 

subsequentes. Caso o estudante seja reprovado em dois ou mais módulos ou 

disciplinas no mesmo período ou em períodos distintos, e não conseguir 

conduzir as disciplinas pendentes juntamente com as regulares, deverá 

matricular-se nesses mesmos módulos antes de progredir para o período 

subsequente. Essa normativa não se aplica ao internato, em que o ingresso só 

é possível mediante o cumprimento e aprovação em todos os créditos 

precedentes.  

 

5.3 Sistema de Avaliação do Projeto do Curso  

 

O sistema de avaliação do Projeto do Curso Médico é integrante do sistema de 

avaliação global da instituição. Foi implantado com a preocupação de 

acompanhar os princípios do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior do Ministério da Educação e assumir uma postura democrática e 

aberta à melhoria contínua. As atividades propostas têm o objetivo de 

acompanhar a implementação do curso, conforme previsto em seu Projeto 

Pedagógico, com vistas a ajustes e correções imediatas, além de viabilizar 

mudanças a partir de avaliações periódicas.  

 

O monitoramento assume o pressuposto de envolver todos os atores do 

processo de formação médica, tendo como foco principal a formação 

humanística, técnica, profissional, ética e política do estudante de medicina. A 

coordenação dos trabalhos é de responsabilidade da coordenação do curso, 

que conta com o apoio da equipe de avaliação institucional, facilitando ações e 

intervenções mais efetivas e mais amplas. Participam desse processo, 

também, os membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso médico, 

subsidiando as medidas necessárias através de debate com o corpo docente e 
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discente. O NDE se reúne periodicamente avaliando a disposição da matriz 

curricular e o desenvolvimento do curso, apontando aspectos que podem e 

devem ser ajustados, no sentido de propiciar melhorias contínuas.  

 

A presença de professores que estão diretamente envolvidos com atividades 

práticas de assistência ao paciente facilita a avaliação do desenvolvimento das 

competências dos estudantes. Tal competência é inferida pela observação e 

análise do desempenho dos estudantes frente às situações da prática 

profissional. As áreas de competência e os respectivos desempenhos e 

padrões de excelência já foram estabelecidos de forma a orientar o 

planejamento e a avaliação em todos os períodos do curso. Os desempenhos 

representam as tarefas-chave que caracterizam e circunscrevem uma 

determinada profissão e as capacidades (atributos) utilizadas para a realização 

dessas tarefas.  

 

O monitoramento e a avaliação identificam processos e resultados, comparam 

dados de desempenho e propõem ajustes ao projeto, sempre que necessário. 

Essa avaliação contínua e sistemática contribui para o fortalecimento do curso.   

 

A avaliação do Projeto do Curso não é concebida como um mero procedimento 

burocrático. Buscamos o melhoramento contínuo nos processos e resultados 

de formação de profissionais comprometidos e envolvidos com o bem-estar 

das pessoas e populações assistidas.  

 

Além do NDE, principal responsável pelas adequações do Projeto de Curso, 

existirão outras ferramentas empregadas, como por exemplo, uma Central de 

Atendimento ao Aluno, que buscará atuar como interface entre escola – aluno 

– família, garantindo a satisfação, desempenho e permanência do aluno na 

escola. Um dos objetivos dessa Central é apresentar às coordenações de curso 

as manifestações dos estudantes sobre o andamento dos cursos, em seus 

aspectos didático-pedagógicos, espaços de práticas, atuação docente, entre 

outros. Esses aspectos são considerados também na revisão do projeto de 

curso.  
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A avaliação do Projeto do Curso será constante desde o primeiro período de 

formação do curso, sendo realizada semestralmente. Conforme previamente 

apontado, a avaliação institucional considera a percepção tanto de professores 

e alunos que estão sendo envolvidos, ouvidos e avaliados para a tomada de 

decisão e implantação de mudanças quando necessário. Alguns fatores 

previamente assumidos para a avaliação do projeto do curso são: 

 

- cumprimento da carga horária das disciplinas; 

- avaliação do conteúdo das ementas e objetivo de cada disciplina; 

- desempenho dos alunos no decorrer e ao final dos semestres; 

- desempenho dos professores em avaliação conjunta por alunos, funcionários 

e coordenação do curso; 

- resultados da avaliação institucional;  

- envolvimento dos alunos em atividades extraclasse, tais como: interesse por 

visitas técnicas e atividades de extensão. 

 

Avaliações externas também são contempladas no sentido de melhoria 

contínua do Projeto do Curso. No caso do curso de medicina das Faculdades 

Integradas Padrão de Guanambi, estão previstas visitas anuais de 

monitoramento, cujas observações e orientações serão consideradas como 

metas a serem alcançadas. Outras avaliações externas, por parceiros, entes 

conveniados ou mesmo pela sociedade civil, também serão consideradas como 

oportunidades de aprimoramento. 

 

5.4 Avaliação Institucional  

 

A Avaliação Institucional sempre foi uma experiência desenvolvida pela 

mantenedora em todas suas instituições desde a implantação de seu primeiro 

curso superior. Ela é compreendida como instrumento de reflexão da práxis 

educacional, como única forma de aferir os significados do conhecimento 

produzido em todas as instâncias educacionais.  

 

Com a instituição do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – 

SINAES, pela lei No. 10.861, de 14 de abril de 2004, a Avaliação Institucional 
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assumiu nova dinâmica, com vistas ao enfrentamento do desafio de repensar 

o papel que a instituição desempenha na sociedade local em constante 

mudança, marcada pela complexidade dos diversos atores sociais com 

múltiplas funções e ideologias. Impõe-se considerar: o acesso das novas 

populações ao ensino superior, as competências e habilidades a serem 

adquiridas pelos egressos e a eterna busca da qualidade. Assim, avaliar, no 

contexto da instituição, sempre foi percebido como a compreensão de suas 

finalidades, seu projeto, sua missão, seus valores, suas relações, a dinâmica 

de seu trabalho, seus princípios e cultura acadêmica.  

  

As experiências já desenvolvidas em outras faculdades mantidas permitem 

identificar as principais dificuldades e desafios para sua consolidação 

crescente, que se situam principalmente no âmbito das condições para sua 

operacionalização e utilização no planejamento para a melhoria institucional. 

No que concerne às concepções, objetivos e metodologias para a avaliação 

institucional, os avanços na rede da Sociedade Padrão de Educação Superior 

têm sido significativos.   

 

A avaliação institucional já contempla, por meio dos instrumentos de 

verificação da Comissão Própria de Avaliação itens questionários de auto-

avaliação docente e discente e questionários de avaliação institucional, que 

incluem aspectos relacionados à infraestrutura e ao desenvolvimento das 

atividades em geral.  

 

Alguns princípios que orientam a Avaliação Institucional são:  

  

a) Globalidade: o objetivo é avaliar a instituição como um todo e não partes 

ou níveis fragmentados. Mesmo quando se prioriza ou começa a avaliação por 

partes da instituição, sua análise sempre se fará em relação à instituição como 

um todo único;  

 

b) Impessoalidade: a avaliação institucional não toma como objeto de análise 

as pessoas como indivíduos. Isso significa que não há nenhuma intenção de 

julgamento individual de docentes, técnico-administrativos, alunos e 
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ocupantes de cargos e funções no interior da instituição. Não são as pessoas 

que serão avaliadas, mas, sim, as estruturas, as práticas, as relações, os 

processos, tendo em vista seus objetivos desejados;  

 

c) Não punição e não premiação: embora em determinadas circunstâncias a 

avaliação possa assumir uma conotação de punição ou premiação, esse não é 

seu objetivo. Ela busca identificar pontos fortes e pontos fracos da instituição, 

com vistas respectivamente a seu aprofundamento ou superação, sempre 

almejando o incremento da qualidade;  

  

d) Respeito à identidade institucional: embora a avaliação institucional 

desenvolvida em cada instituição de ensino requeira alguma padronização de 

instrumentos e indicadores de comparação interinstitucional, seu desempenho 

deve sempre ser analisado considerando seus projetos e características 

específicas e as possibilidades de incremento da qualidade a partir delas;  

 

e) Credibilidade: a avaliação institucional somente se converte em instrumento 

para o planejamento da melhoria da qualidade, se for desenvolvida com 

competência técnica, correção ética e fidedignidade dos dados e evidências 

utilizados. E isso somente se constrói se houver transparência nos 

procedimentos, critérios e resultados alcançados, conduzindo à participação 

voluntária; 

 

f) Continuidade e regularidade: a avaliação institucional não se reduz ao 

simples levantamento de dados, sua análise e a produção de um relatório 

final. Ela é um processo permanente de conhecimento de si, a fim de 

alimentar o planejamento para a melhoria da qualidade;  

 

g) Participação descentralizada: a avaliação institucional não terá legitimidade 

se não houver um envolvimento direto e coletivo de toda a comunidade 

acadêmica, em seus diferentes momentos; 

 

h) Disposição para a mudança: a necessária relação dialética entre avaliação e 

planejamento institucional requer uma atitude de abertura para a mudança, 
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como condição para a inovação e a qualificação da vida universitária. Isso 

porque a avaliação não tem um sentido em si. Ela só faz sentido quando 

entendida como um instrumento permanente para realimentar o planejamento 

para a melhoria da qualidade.  
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6. CORPO DOCENTE  

 

As faculdades do grupo Padrão de Educação Superior procuram ter sempre em 

seus quadros um corpo docente formado por profissionais capacitados, que 

ensinam o que fazem no dia a dia dos respectivos ambientes de trabalho, e 

que sejam bem qualificados, oferecendo direcionamento acadêmico, de forma 

didática. 

 

O objetivo das Faculdades Integradas Padrão é selecionar membros para seu 

corpo docente que tenham tanto a preparação acadêmica avançada necessária 

para ensinar a teoria específica da área de estudo, quanto a experiência 

profissional prática e atualizada para ajudar os alunos a aplicar, em seu 

ambiente de trabalho, a teoria que aprendem na sala de aula. Mas também 

atuar no desenvolvimento contínuo da sua equipe de professores. 

 

6.1 Políticas institucionais em relação ao corpo docente 

 

Respeitadas as competências do setor de Recursos Humanos, o processo de 

seleção e contratação de docentes para o curso médico é de responsabilidade 

do coordenador do curso, sob a direta supervisão da Diretoria Acadêmica. O 

processo de seleção e contratação dos docentes é divulgado e tornado público 

pelos meios mais adequados à realidade de cada campus. Nessa etapa inicial, 

é solicitado o envio de currículo pelos interessados. A partir daí, o processo de 

seleção segue as etapas de análise curricular, entrevista, orientações e 

treinamento preliminar. Todos os candidatos que são selecionados como aptos 

para trabalhar na instituição participam de um treinamento, com vistas a 

aprimorar suas habilidades didáticas e tomar conhecimento das práticas e 

políticas institucionais. Nessa oportunidade, é também analisada a 

competência de cada candidato para exercer, em sala de aula, o papel de 

facilitador no trabalho com equipes de aprendizagem interativa. 

 

A Sociedade Padrão de Educação Superior tem como objetivo constante e 

permanente a qualificação e o aperfeiçoamento de seu corpo docente. Esse 

processo deve ser percebido em duas dimensões: a primeira, da qualificação 
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formal, ou seja, obtenção de titulação; a segunda, da aquisição e 

desenvolvimento de competências. A primeira, titulação do corpo docente, 

compõe-se de duas políticas: 

� A política de seleção e contratação contempla o objetivo da instituição, que 

é possuir todo o Corpo Docente com titulação mínima de mestre. Para 

estimular essa titulação, o enquadramento no Plano de Carreira é feito 

considerando-a. 

� A instituição adotará processos seletivos abertos, isto é, por meio de ampla 

divulgação. A seleção será feita mediante processos escalonados, ou seja, 

primeiro abre-se vaga para doutores; não sendo ocupada, abre-se para 

mestres e, assim, até especialistas (lato-sensu). É importante destacar que a 

qualificação desejada refere-se não somente ao embasamento científico, mas 

também aos aspectos didático-pedagógicos. Entendemos ser fundamental a 

capacidade de interação e motivação do corpo discente.  

 

A capacitação docente, medida pela titulação formal, tem sido usada como um 

dos indicadores de avaliação das Instituições de Ensino Superior brasileiras. 

Esse indicador fundamenta-se na ideia de que a titulação formal melhora a 

qualidade docente e, consequentemente, a qualidade do ensino ministrado 

pela instituição. Isso quer dizer docentes capazes de ministrar boas aulas 

(seja no plano formal, seja no de conteúdo) e de produzir conhecimento 

científico e tecnológico de qualidade. O objetivo da instituição, em relação a 

esse aspecto será o de proporcionar a seus especialistas e mestres a 

oportunidade de realizarem cursos de mestrado e doutorado, mediante 

incentivo financeiro e convênios com instituição de ensino com consolidada 

experiência na pós-graduação. 

 

A instituição cumpre um programa de desenvolvimento docente, que inclui 

oferta de cursos de atualização e de métodos e técnicas de ensino e incentivo 

à participação em congressos, seminários e cursos diversos. Os docentes do 

curso de medicina são orientados sobre o planejamento e gestão de seus 

currículos e existe estímulo à formação e desenvolvimento de habilidades 

acadêmicas e à titulação de mestrado e doutorado. Considerando a 

necessidade de que os médicos estejam sempre atualizados em suas 
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respectivas áreas de atuação, a coordenação do curso estimula e flexibiliza 

agenda para que os profissionais participem de eventos de aprimoramento de 

sua prática (simpósios, congressos, etc.). O plano de cargos e salários e de 

incentivos docentes está expresso no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) da mantenedora e valoriza a formação continuada dos profissionais. 

 

O curso de medicina contará com um Núcleo de Aperfeiçoamento Pedagógico e 

Desenvolvimento Docente (NAPDD). Institucionalmente, esse núcleo recebe o 

nome de CENA (Centro de Ensino e Aprendizagem). Esse núcleo será formado 

por professores com experiência docente, conhecimento do PPC do curso e 

formação adequada e terá o objetivo de instalar-se como uma comissão de 

contínuo aprimoramento da prática docente aos professores do curso médico. 

Deverá ainda servir de referência e apoio institucional permanente para todo o 

corpo docente, no cotidiano das atividades didático-pedagógicas do curso e 

buscará promover o aprimoramento e desenvolvimento de metodologias ativas 

de aprendizagem, além de orientar as atividades didático-pedagógicas dos 

professores. 

 

No escopo do desenvolvimento docente, o NAPDD também é o setor 

responsável por auxiliar a instituição no processo de seleção e contratação e 

deverá promover o profissional selecionado contribuindo para sua 

profissionalização na área da docência e para sua permanência na instituição, 

atendidas as expectativas dos atores envolvidos. Nesse sentido, os 

professores que compõem o NAPDD atuarão no processo de acompanhamento 

e gestão dos currículos dos professores, orientando, desde a elaboração do 

currículo na plataforma Lattes até a orientação sobre melhores cursos e 

oportunidades para a formação acadêmica. Também é o NAPDD que 

estimulará os docentes à participação em atividades de capacitação em 

educação médica e de qualificação progressiva (mestrado e doutorado).  

 

6.2 Formação reflexiva e gestão da qualidade 

 

De modo a atender todas as demandas do curso, o processo educacional e de 

atenção à saúde devem ocorrer de forma a a permitirem um contínuo e 
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permanente desenvolvimento da qualidade. Para isso, a busca da excelência 

representará um notável aspecto do curso. Além das atividades regulares 

propostas pelo NAPDD, a coordenação do curso deverá propiciar, 

sistematicamente (reuniões semestrais, encontros docentes, etc.), a 

oportunidade de reflexão e problematização das ações desenvolvidas para 

todos os envolvidos no processo educacional. 

 

Nesse sentido, todos os agentes que participam da formação do futuro médico 

nas FIP-Guanambi deverão desenvolver habilidades de reflexão sobre suas 

atividades, o que será oportunizado por meio de rodas de conversas e 

apresentação de relatórios reflexivos. Eventualmente, a coordenação 

propiciará ainda encontros com colaboradores que se destacam em suas áreas 

de atuação para apresentação de experiências exitosas ou relatos que possam 

ser motivadores para os demais colegas.  

 

Espera-se que a somatória desses instrumentos alcance o desenvolvimento de 

ciclo virtuoso e a formação de profissionais críticos em relação ao desempenho 

de suas atividades e continuamente motivados para o aprimoramento de suas 

tarefas.  

 

 

6.3 Composição do corpo docente do curso médico 

 

O curso médico tem programação para ter seu corpo docente formado 

predominantemente por médicos com destaque na sociedade local e regional 

em suas áreas de atuação. Buscando atender aos critérios de 

interdisciplinaridade necessários à boa formação médica, outros profissionais 

de destaque em suas áreas de atuação também participarão do curso. Em 

atendimento aos requisitos de atendimento integral à legislação do Mais 

Médicos, este PPC prevê que, quanto ao regime de trabalho docente do curso, 

a previsão de contratação é para que pelo menos 60% (sessenta por cento) do 

corpo docente atue em tempo parcial ou integral e destes, pelo menos, 

metade deve atuar em tempo integral.  

 



139 

 

  

A maior parte do corpo docente do curso médico deverá possuir titulação de 

mestre ou doutor. Idealmente, serão contratados professores que possuam, 

pelo menos cinco anos ou mais de experiência profissional e, pelo menos, três 

anos ou mais de experiência na docência do ensino superior. 
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7. ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  

 

A estrutura do Curso de Graduação em Medicina na proposta apresentada 

neste PPC tem características diferenciadas também por promover uma 

integração real e intensa com o Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, 

o curso se propõe a oferecer, por meio de parcerias público-privadas, a 

oportunidade de realização do processo ensino-aprendizagem em ambiente 

real da rede pública de saúde no SUS, com ênfase na atenção às famílias e 

comunidades, fomentando a pro-atividade dos estudantes e integrando a rede 

de profissionais de saúde ao corpo docente institucional.  

 

Um grupo de apoiadores para a formação médica possibilitará a capacitação 

contínua dos profissionais de saúde atuantes na rede SUS para a docência e 

preceptoria no SUS, definindo, conforme afinidades e interesses os papeis de 

professores, tutores e supervisores de práticas.  

 

A integração com o Sistema Único de Saúde local deverá, necessariamente, 

propiciar uma integração também com a comunidade. Nesse sentido, o 

desenvolvimento curricular estimulará a real integração ensino-serviço-

comunidade. Esse processo implica em identificar junto à comunidade as 

necessidades de saúde e promover o diálogo com a gestão municipal.  

 

A integração ensino-serviço é um aspecto forte desse PPC e sua ênfase se dá 

na atenção primária, com a inserção dos estudantes nas equipes da Estratégia 

Saúde da Família. Todavia a atenção secundária e terciária também são 

incluídas no processo de formação em ambulatórios próprios e da rede local e 

regional de saúde, permitindo ao aluno vivenciar a realidade da comunidade 

assistida.  

 

A interação com o SUS também pressupõe ainda a participação da instituição 

e dos seus atores em atividades do Conselho Municipal de Saúde ou conselhos 

locais de saúde e apoio à realização das conferências municipais de saúde.  
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A articulação com o SUS também está inserida por meio das atividades de 

pesquisa e extensão universitária, que se concretiza nas disciplinas de Projetos 

Interdisciplinares. A cada semestre, os estudantes deverão identificar, junto às 

comunidades onde atuam, necessidades e problemas de saúde que se 

contextualizem com os conteúdos curriculares do semestre. Adicionalmente, 

integram atividades de pesquisa científica para a busca de alternativas e 

concluem os projetos, a cada semestre, com intervenções educativas ou 

assistenciais à comunidade. Em síntese, os projetos interdisciplinares 

representam o contexto mais emblemático da interação do curso de medicina 

e da própria IES com o sistema de saúde local, pois integra ensino, pesquisa e 

extensão ao ambiente de atenção à saúde da população.  

 

Outros compromissos que ainda estão estritamente vinculados à integração 

com o SUS incluem:  

 

• definição do eixo do desenvolvimento curricular focado nas 

necessidades de saúde mais frequentes, referidas pela comunidade e 

identificadas pelo setor saúde; 

•   inclusão das dimensões éticas e humanísticas em campos reais de 

práticas, desenvolvendo no aluno atitudes e valores orientados para a 

cidadania; 

•  promoção da integração e da interdisciplinaridade em coerência com o 

eixo de desenvolvimento curricular, fundamentado nas dimensões biológicas, 

psicológicas, sociais e ambientais da comunidade assistida; 

•  inserção precoce do estudante em atividades práticas relevantes para 

sua futura vida profissional, respeitando seu nível de desenvolvimento 

cognitivo e de habilidades na área médica, com ênfase nas atividades da 

Estratégia Saúde da Família, que deverá se consolidar como principal núcleo 

da prática ambulatorial de ensino; 

• estímulo à interação ativa do estudante com usuários e profissionais de 

saúde desde o início de sua formação, proporcionando-lhe lidar com 

problemas reais, assumindo responsabilidades crescentes como agente 

prestador de cuidados e atenção, compatíveis com seu grau de autonomia, 

que se consolida na graduação com o internato; 
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• vinculação, através da integração ensino-serviço (Interação 

Comunitária), da formação médico-acadêmica às necessidades sociais da 

saúde, com ênfase nos problemas locais e regionais apontados pelos gestores 

do SUS. 

  

A integração com Sistema Único de Saúde não ocorre apenas localmente, no 

município sede da instituição, mas também com a rede de municípios da 

microrregião. O consórcio municipal de saúde e os principais municípios da 

região já estão sendo contatados para estabelecimento de parcerias que 

permitam utilização das unidades de saúde. É relevante destacar ainda que o 

maior hospital da cidade é um hospital regional e, portanto, como futuro 

campo de prática, também integra a toda a região no contexto de assistência 

à saúde.  

 

A instituição tem como proposta ainda a implantação de uma grande Clínica 

Escola, o NASPP (Núcleo de Atenção à Saúde e Práticas Profissionalizantes), 

que incorporará profissionais de diferentes especialidades, e estará integrada à 

rede de atenção à saúde, recebendo pacientes de forma regulada pelo Sistema 

Único de Saúde. A estrutura proposta tem o objetivo de propiciar uma ajuda 

às demandas locais e regionais na atenção secundária, o que representa um 

importante problema para os gestores de saúde da região.  


