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PARÂMETROS PARA ANÁLISE DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS POR PERÍODOS  

 

1. CAMPUS CIDADE UNIVERSITÁRIA DOM DELGADO - SÃO LUÍS. 

 
CURRÍCULO 47 (1º Período ao 7º Período) 

1º Período 

MÓDULO 1º Período EMENTA CH 

CCME0057 - ASPECTOS 
MORFOFUNCIONAIS DO SER 
HUMANO I (ME) - 360h (17cr) 

Áreas de conhecimento 
integradas: (Histologia Básica/ 

Citologia/ Embriologia Geral; 
Bioquímica I; Fisiologia I; 

Farmacologia Geral I e Anatomia 
Descritiva I) 

Estudo dos elementos estruturais celulares, teciduais e anatômicos do 
ser humano e de princípios básicos e interrelações fisiológicas, 
farmacológicas e bioquímicas. Estabelecimento de inter-relações entre 
os compostos básicos das estruturas celulares, dos sistemas de 
produção e armazenamento de energia. O desenvolvimento embrionário 
do ser humano do nascimento à concepção. Estudo da estrutura e 
funções normais do organismo humano, relativos ao sistema locomotor, 
hematopoiético cardiovascular. 

360h 

CCME0058 - ATENÇÃO BÁSICA 
EM SAÚDE I: HISTÓRIA DA 
MEDICINA (30H) E SAÚDE, 

SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE 
(60H) - 90h (5cr) 

Áreas de conhecimento 
integradas: (Evolução Histórica 

da Medicina; Saúde, Sociedade e 
Meio Ambiente) 

Conceitos de indivíduo, grupo e sociedade. Noções de antropologia. A 
medicina na pré-história e na Antiguidade; nas eras Medieval, Moderna 
e Contemporânea. Grandes avanços da medicina. Medicina no Brasil e 
no Maranhão: do século XVIII aos dias atuais. Organização dos serviços 
de saúde. A reforma sanitária. Fundamentos do Sistema Único de 
Saúde, diretrizes e objetivos do SUS. Lógica das ações do programa 
Estratégia Saúde da Família. Relação entre o ambiente e saúde e o 
ambiente e sociedade no mundo contemporâneo. Doenças de 
veiculação hídrica. Técnicas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário. Limpeza pública. Controle de vetores. Controle da poluição 
ambiental e melhoria da qualidade de vida. Introdução ao estudo 
biopsicossocial do processo saúde-doença e sua relação com a família 
e a comunidade. 

90h 

CCME0059 - FUNDAMENTOS DA 
PRÁTICA E DA ASSISTÊNCIA 

MÉDICA I: SEMIOLOGIA I (90H) 
E PSICOLOGIA MÉDICA I (30H) - 

120h (6cr) 

Áreas de conhecimento 
integradas: (Introdução à Atenção 
Primária em Saúde, Semiologia e 

Psicologia Médica I) 

Identificação física, social e espacialmente a Unidade Básica de Saúde 
de atuação. Reconhecer os aspectos psicodinâmicos da relação 
médico/paciente. Compreender o processo de saúde-doença nas 
dimensões biopsicossocial. Trabalhar a identificação do paciente e seu 
contexto social, cultural e familiar. Atuar na UBS como agente de 
construção social através de atividades culturais. Conhecimento das 
bases teóricas para adquirir habilidades de anamnese e de coleta de 
dados do paciente. Dominar as técnicas de higienização das mãos e sua 
importância no controle das doenças transmissíveis e infecção 
hospitalar. Manusear equipamentos básicos utilizados no exame do 
paciente: estetoscópio, esfignomanômetro, termômetro, fita métrica, 
adipômetro, martelo de reflexos, lanterna e abaixador de língua. 
Aprender de forma eficaz as técnicas de verificação dos sinais vitais. 

120h 

  

 

 

 

2º Período 
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MÓDULO 2º Período EMENTA CH 

CCME0060 - ASPECTOS MORFOF. DO SER 
HUMANO II: HIST CLÍN(90H), EMBR 

ESPEC(30H), GENÉT(30H), BIOQU(45H), 
FARM GERAL II (45), ANAT DESCRITIVA II 

(135H) - 435h (21cr)  
Pre-requisitos: (CCME0057) E (CCME0058 ) 

E (CCME0059 ) E (CCME0084) 

Áreas de conhecimento integradas: 
(Fisiologia II, Anatomia Descritiva II, 

Histologia Clínica, Embriologia Especial, 
Farmacologia Especial, Bioquímica e 

Genética) 

Estudo dos aspectos anatômicos, histológicos, bioquímicos 
e fisiológicos dos sistemas respiratório, digestório, renal, 
endócrino, reprodutor e tegumentar bem como as 
alterações funcionais induzidas pelos agentes 
farmacológicos relativos aos diferentes sistemas orgânicos. 
A formação dos órgãos e sistemas do ser humano e as 
malformações congênitas. Fundamentos da genética 
humana e patologias relacionadas. 

 

435h 

 

 

CCME0061 - FUNDAMENTOS DA PRÁTICA 
E DA ASSISTÊNCIA MÉDICA II: 

SEMIOLOGIA II (90H). - 90h (4cr)  
Pre-requisitos: (CCME0057) E (CCME0058) 

E (CCME0059) E (CCME0084) 

Aperfeiçoamento da relação médico-paciente. Compreender 
o paciente no seu contexto social, cultural e familiar. 
Atuação multiprofissional e interdisciplinar em saúde. 
Treinamento para o estudante ser capaz de: técnicas de 
antissepsia; técnicas de aplicação de injeções IM, EV, ID e 
SC; realização de curativos simples de acordo com normas 
de biossegurança. Aprofundar a teoria e pratica de 
elaboração de anamneses com ênfase na identificação, 
queixa principal, história da doença atual, antecedentes 
mórbidos pessoais, antecedentes familiares, história social 
e hábitos de vida e antecedentes fisiológicos. Técnicas do 
exame físico da cabeça, pescoço e das mamas. 

90h 

CCME0062 - FORMAÇÃO CIENTÍFICA I 
(ME): METOD. CIENTÍFICA (60H), 

BIOESTATÍSTICA E ESTUDOS EPIDEMIOL 
EM SAÚDE I (60H). - 120h (6cr)  

Pre-requisitos: (CCME0057) E (CCME0058) 
E (CCME0059) E (CCME0084) 

Áreas de conhecimento integradas: 
(Metodologia da Pesquisa Científica I, 

Bioestatística) 

Ciência, método e pesquisa. Tipos de conhecimento e suas 
características. As fases da pesquisa científica. Metodologia 
quantitativa e qualitativa. Método epidemiológico. Pesquisa 
das ciências sociais e na área da saúde. Pesquisas 
laboratoriais, epidemiológicas, sociais e ensaios clínicos. 
Bioestatística na medicina; evolução histórica; princípios 
fundamentais; estatística e pesquisa; levantamento de 
dados; medidas de tendência central ou posição, medidas 
de dispersão ou variabilidade; correlação, associação e 
amostragem; distribuição normal de probabilidade; 
estimação, significância estatística e testes estatísticos. 

120h 

 

3º Período 

MÓDULO 3º Período EMENTA CH 

CCME0063 - FORMAÇÃO CIENTÍFICA II (ME): 

BIOÉTICA (45H) E BIOESTATÍSTICA E 

ESTUDOS EPIDEMIOL EM SAÚDE II (60H).. - 

105h (6cr)  

Pre-requisitos: (CCME0060 ) E (CCME0061) E 

(CCME0062) E (CCME0085 ) 

Áreas de conhecimento integradas: (Estudos 

Epidemiológicos em Saúde e Bioética). 
 

Os problemas de saúde pública sob a ótica coletiva; 

principais eixos da pesquisa biomédica; avaliação critica de 

artigos científicos com base na metodologia epidemiológica. 

Epidemiologia. Morbidade. Mortalidade. Epidemias e 

Endemias. Vigilância Epidemiológica. Testes diagnósticos. 

Epidemiologia Analítica. Bioética: Princípios da bioética. 

Relação médico- paciente. Relação médica com os colegas. 

Responsabilidade profissional. Exercício lícito e ilícito da 

medicina. O início da vida. Bioética em situações 

105h 
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persistentes e emergentes. O fim da vida. Eutanásia. 

Distanásia e ortotanásia. 

CCME0064 - FUNDAMENTOS DA PRÁTICA E 

DA ASSISTÊNCIA MÉDICA III: SEMIOLOGIA III 

(90H). - 90h (4cr)  

Pre-requisitos: (CCME0060) E (CCME0061) E 

(CCME0062) E (CCME0085 ) 

Anamnese completa. Correlação clínica de casos mais 

simples. Atitude facilitadora da comunicação frente aos 

diversos padrões de comportamento dos pacientes. 

Orientação/educação em saúde da família e comunidade. 

Rotina de realização dos exames de laboratório de maior 

utilidade na prática médica geral. Técnicas do exame físico 

do aparelho cardiovascular e respiratório. 

90h 

CCME0065 - ASPECTOS MORFOFUNCIONAIS 

DO SER HUMANO III (ME): 

NEUROFISIOLOGIA(45H); FARM DO SIST 

NERVOSO(45H); NEUROANATOMIA(60H); 

ANATOMIA TOPOGRÁFICA(75H) - 225h (10cr)  

Pre-requisitos: (CCME0060) E (CCME0061) E 

(CCME0062) E (CCME0085). 

Áreas de conhecimento integradas: 

(Neuroanatomia, neurofisiologia e Anatomia 

Topográfica Aplicada) 

Estudo da anatomia e fisiologia do sistema nervoso e dos 

fundamentos da anatomia topográfica. Conhecimentos das 

estruturas anatômicas e sua topografia de maneira regional 

e de superfície para consolidar as bases cirúrgicas e 

semiológicas. Fundamentos de anatomia de superfície em 

suas interrelações com as estruturas profundas. Correlação 

anátomo-clínica. Desenvolvimento de habilidades para 

dissecação e utilização de instrumentais. 

225h 

CCME0066 - RELAÇ. AGENTE HOSPEDEIRO 

E MEIO AMBIENTE: MICROB(BACTER-30H, 

MICOL-15H, VIROL-15H); PARAS(60H); PAT 

GERAL(45H); - 255h (12cr)  

Pre-requisitos: (CCME0060) E (CCME0061) E 

(CCME0062) E ( CCME0085) 

Áreas do Conhecimento Integradas: 

(Parasitologia, Microbiologia, Imunologia, 

Patologia Geral, e Farmacologia Especial). 

Distúrbios macro e micro ecológico e suas relações com o 

surgimento das doenças. Interações entre os 

microrganismos (bactérias, vírus, fungos, protozoários e 

helmintos) e os hospedeiros vertebrados e invertebrados. 

Animais invertebrados e animais peçonhentos de 

importância em saúde pública. Principais métodos de 

diagnóstico laboratorial das doenças infecciosas de maior 

prevalência local. 

255h 

 

 

4º Período 

MÓDULO 4º  Período EMENTA CH 

CCME0067 - ATENÇÃO BÁSICA EM 

SAÚDE II (ME): SALA DE AULA/RPG/ AULA 

EXPOSITIVA/AULA PRÁTICA - 150h (8cr)  

Pre-requisitos: (CCME0063) E (CCME0064) 

E (CCME0065) E (CCME0066) E 

(CCME0086) 

Áreas de conhecimento integradas: 

(Hipertensão arterial e diabetes mellitus- 

(HIPERDIA); Saúde do idoso e Gestão em 

Saúde) 

Sistema Informatizado de Cadastro e Acompanhamento dos 

pacientes portadores de hipertensão arterial e diabetes 

mellitus (HIPERDIA) e do paciente idoso. Fatores de risco; 

medicamentos utilizados e quantidades (RENAME) e o grau 

de compensação clínica. Prevenção e reabilitação. 

Organização e gestão dos serviços de saúde: planejamento, 

programação, módulo assistencial e financiamento do 

sistema. Processos de Institucionalização do idoso. 

Instituições de saúde e aspectos culturais do processo 

saúde doença. Trabalho em equipe, gestão de recursos 

humanos. 

150h 

 

CCME0068 - PRÁTICAS MÉDICAS I (ME): 

UBS/AMBULATÓRIOS/RPG/AULA 

Principais afecções em cardiologia e endocrinologia; 

abordagem do processo saúde-doença, fatores 
210h 
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EXPOSITIVA/AULA PRÁTICA - 210h (10cr)  

Pre-requisitos: (CCME0063) E (CCME0064) 

E (CCME0065) E (CCME0066) E 

(CCME0086) 

Áreas de conhecimento integradas: 

(Cardiologia, Endocrinologia, Fundamentos 

da Radiologia, Técnica Cirúrgica e Cirurgia 

Experimental) 

predisponentes, quadro clínico, estratégias diagnósticas e 

princípios terapêuticos farmacológicos e não 

farmacológicos; estudo dos fundamentos da radiologia. 

Conhecer as características e uso do instrumental cirúrgico 

básico. Noções de técnica cirúrgica e cirurgia experimental. 

CCME0069 - FUND. DA PRÁTICA E DA 
ASSIST MÉDICA IV: 

HU:ENFER/AMBUL/AULA EXP/AULA 
PRÁTICA/RPG - 120h (6cr)  

Pre-requisitos: (CCME0063) E (CCME0064) 
E (CCME0065) E (CCME0066) E 

(CCME0086) 
Áreas de conhecimento integradas: 

(Semiologia IV e Psicologia Médica II) 

Elaboração do diagnóstico clínico: anatômico, sistêmico, 

sindrômico, nosológico e etiológico relacionado aos diversos 

sistemas orgânicos. Bases fisiopatológicas e terapêuticas 

das grandes síndromes. O prontuário médico. Direitos do 

paciente. Responsabilidade médica e o sigilo do profissional. 

Situações espaciais na relação médico-paciente; o paciente 

terminal e o processo de morrer. Exame físico do abdome, 

sistema locomotor e sistema nervoso central e periférico. 

120h 

  

5º Período 

MÓDULO 5º Período EMENTA CH 

CCME0070 - PRÁTICAS MÉDICAS II (ME): 

UBS/AMBULATÓRIOS/RPG/SALA DE 

AULA/AULAS EXPOSITIVAS/PRÁTICAS - 

420h (21cr)  

Pre-requisitos: (CCME0067) E (CCME0068) 

E (CCME0069) E (CCME0087) 

Áreas de conhecimentos Integradas: 

Reumatologia, Ortopedia, Dermatologia, 

Oncologia e Imagenologia; Obstetríca/ 

ginecologia I; Anatomia Patológica em 

Ginecologia e Dermatologia. 

Abordagem dos principais agravos em reumatologia, 

ortopedia, dermatologia e oncologia; doenças prevalentes 

em ginecologia; ocorrências obstétricas. Diagnóstico por 

imagem das principais condições clínicas nessas áreas de 

conhecimento. 

420h 

CCME0071 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 

III (ME): - 135h (6cr)  

Pre-requisitos: (CCME0067) E (CCME0068) 

E (CCME0069) E (CCME0087) 

Áreas de conhecimento integradas: 

(Hanseníase / Tuberculose/Saúde da Mulher) 

Conhecer o Sistema Informatizado de Cadastro e 

Acompanhamento dos pacientes portadores de hanseníase 

e tuberculose. Abordagem diagnóstica, tratamento e 

acompanhamento (supervisionado) de pacientes. 

Desenvolvimento de ações educativas em saúde, 

enfocando a promoção, prevenção, assistência e 

reabilitação da saúde. Vigilância epidemiológica – busca 

ativa. Treinamento do Sistema de Informação – SINAN para 

ações de vigilância epidemiológica. Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher. O desenvolvimento 

das ações da saúde da mulher em seus ciclos gestacional e 

não gestacional. 

135h 

  

6º  Período 

MÓDULO 6º  Período EMENTA CH 
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CCME0072 - PRÁTICAS MÉDICAS III (ME): 
UBS/AMBULATÓRIOS/RPG/SALAS DE 

AULAS: EXPOSITIVAS/PRÁTICAS - 465h 
(22cr)  

Pre-requisitos: (CCME0070) E (CCME0071) 
E (CCME0088) 

Áreas de conhecimento integradas: 
(Nefrologia e urologia, Pneumologia e 
Cirurgia Torácica, Gastroenterologia e 

Cirurgia do Aparelho Digestivo; 
Otorrinolaringologia; Imagenologia) 

Abordagem dos principais agravos em Nefrologia e 

urologia, Pneumologia e cirurgia torácica, gastroenterologia 

e cirurgia do aparelho digestivo; otorrinolaringologia, 

urologia. Diagnóstico por imagem das principais condições 

clínicas nessas áreas de conhecimento. 

465h 

CCME0073 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 

IV (ME): UBS/ AMBULATÓRIOS/RPG/SALAS 

DE AULAS: EXPOSITIVAS/PRÁTICAS - 105h 

(5cr)  

Pre-requisitos: (CCME0070) E (CCME0071) E 

(CCME0088) 

Áreas de conhecimento integradas: (Saúde 

do Homem; Saúde do Adulto e do Trabalho) 

Abordagem da etiologia, clínica, procedimentos 

diagnósticos, terapêuticos e profiláticos relativos aos 

principais agravos à saúde do homem. Promoção de 

adesão a cuidados de manutenção à saúde masculina. 

Ações de vigilância dos riscos nos ambientes de trabalho; 

agravos à saúde do trabalhador; organização e prestação 

da assistência aos trabalhadores; diagnóstico, tratamento e 

reabilitação de forma integrada, no Sistema Único de 

Saúde- SUS. 

105h 

 

  

7º Período 

MÓDULO 7º Período EMENTA CH 

CCME0074 - PRÁTICAS MÉDICAS IV (ME): 

UBS/AMBULATÓRIOS, HUPD,RPG/SALAS 

DE AULAS: EXPOSITIVAS/PRÁTICAS - 

465h (21cr) 

Áreas de conhecimento integradas: 

(Hematologia, Psiquiatria, Neurologia; 

Doenças Infectocontagiosas e Parasitárias 

(DIP); Oftalmologia, e Vascular; 

Obstetríca/Ginecologia II). 

Principais agravos em hematologia, psiquiatria, neurologia, 

doenças infectocontagiosas e parasitárias, oftalmologia e 

vascular; condições obstétricas e ginecológicas enfatizando 

suas causas, manifestações, estratégias diagnósticas e 

terapêuticas, assim como prevenção de sequelas. 

Diagnóstico por imagem. 

465h 

 

CCME0075 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 

V (ME): UBS/ 

AMBULATÓRIOS,HUPD,RPG/SALAS DE 

AULAS: EXPOSITIVAS/PRÁTICAS - 45h 

(2cr) 

Abordagem da etiologia, clínica, procedimentos 

diagnósticos, terapêuticos e profiláticos relativos aos 

principais agravos à saúde do homem. Promoção de adesão 

a cuidados de manutenção à saúde masculina. Ações de 

vigilância dos riscos nos ambientes de trabalho; agravos à 

saúde do trabalhador; organização e prestação da 

assistência aos trabalhadores; diagnóstico, tratamento e 

reabilitação de forma integrada, no Sistema Único de 

Saúde- SUS. 

45h 
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CURRÍCULO 46 (8º PERÍODO ao 12º  PERÍODO) 

 

8º Período 

MÓDULO 8º Período EMENTA CH 

DMD10066 - PRÁTICAS MÉDICAS V 
(ME) - 360h (15cr)  

Pré-requisitos: (DMD10063) E 
(DMD10064) E (DMD10065) 

 
Disciplinas Integradas (Urgências e 
Emergências Clínicas e Cirúrgicas na 
Criança e no Adulto, Anestesiologia, 

Dor e Cuidados Paliativos) 

Conhecer as principais urgências clínicas e cirúrgicas na criança e 

adulto, abordando suas causas, manifestações, estratégias para 

diagnóstico e terapêutica precoces, assim como prevenção de 

sequelas, enfatizando a importância da tomada rápida de decisões 

baseadas em evidências.Compreender os princípios básicos de 

Anestesiologia, dor e cuidados paliativos. 

360h 

 

DMD10067 - PROGRAMAS DE 

ATENÇÃO À SAÚDE V (ME) - 90h 

(4cr)  

Pré-requisitos: (DMD10063) E 

(DMD10064) E (DMD10065) 

Estudo da etiologia, patogenia, quadro clínico, diagnóstico, 

prognóstico e terapêutica dos agravos mais prevalentes em saúde 

mental, abordando ainda as afecções mais frequentes nos 

portadores de deficiência. 

90h 

 

 9º Período 

MÓDULO 9º Período EMENTA CH 

DMD30023 - ESTÁGIO CURRIC - 

INTERNATO - CLÍNICA 

PEDIÁTRICA (ME) - 540h (0cr) 

Características de consulta do pré-natal realizada pelo pediatra. 

Papel do pediatra na sala de parto. Atendimento ao RN na sala de 

parto, alojamento conjunto, berçário e banco de sangue humano. 

Atendimento às crianças na idade lactente, pré-escolar e 

adolescente no ambulatório e emergência das doenças prevalentes 

na infância: orientações alimentares, pneumonias, diarréias, otites, 

doenças febris e exantemáticas, desnutrição, asma, anemia e 

consulta de retorno. Prevenção de acidentes, saúde oral e 

imunização. 

540h 

 

 

10º Período 

MÓDULO 10º Período (2011.2) EMENTA CH 

DESP0086 - ESTÁGIO CURRIC - 

INTERNATO - SAÚDE PÚBLICA 

(ME) - 360h (0cr) 

Abordagem do paciente e da comunidade para identificação dos 

problemas de saúde. Visão dos problemas do ponto de vista 

individual e coletivo. Assistência à saúde da criança, da gestante, do 

adulto e do idoso no nível primário de atenção. Familiaridade com o 

sistema de referência e contra-referência. Critérios para 

encaminhamento de casos que extrapolam a resolutividade no nível 

primário de atenção. Trabalho nas equipes de saúde da família. 

360h 

DMD30024 - ESTÁGIO CURRIC - 

INTERNATO - CLÍNICA 

GINECOLÓGICA-OBSTÉTRICA 

(ME) - 540h (0cr) 

O programa abrange o diagnóstico clínico, laboratorial, radiológico e 

ecográfico das principais patologias clínicas e cirúrgicas 

ginecológicas e obstétricas. Noções básicas do relacionamento 

médico-paciente e ética médica. Conhecimento teórico-prático dos 

principais diagnósticos diferenciais das dores pélvicas, leucorréias, 

sangramentos transvaginais e massas ginecológicas 

540h 
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11º Período 

MÓDULO 11º  Período EMENTA CH 

DMD10069 - ESTÁGIO CURRIC - 

INTERNATO - CLÍNICA MÉDICA 

(ME) - 540h (0cr) 

 

Abordagem do paciente para formulação do diagnóstico clínico, 

diferencial e conduta em Medicina Interna tendo como pressuposto o 

preparo adquirido nos módulos integrados das diferentes subáreas 

do conhecimento Médico. Métodos complementares de diagnóstico e 

sua aplicação clínica: laboratório, imagenologia, eletrocardiografia, 

medicina nuclear. Desenvolvimento de habilidades para a realização 

do exame clínico, adoção de medidas de suporte diagnóstico e 

terapêutico, atuação nas situações de urgência, formulação de 

conduta terapêutica e intervenções preventivas visando à promoção 

da saúde. Estímulo a formação de grupos de discussão de casos 

clínicos. Elaboração e organização de prontuários. Utilização 

adequada dos recursos bibliográficos. Estudo dos casos sob o ponto 

de vista das implicações sobre o paciente como um todo e do 

impacto na comunidade. Diagnóstico e tratamento das principais 

urgências/emergências clínicas. Diagnóstico e tratamento dos 

principais distúrbios psiquiátricos. Principais agentes farmacológicos, 

suas indicações, mecanismo de ação e efeitos colaterais. Aspectos 

práticos e legais do ato médico: prescrição, solicitação de exames, 

atestados. Comunicação de más notícias e perdas a pacientes e 

familiares. 

540h 

 

  
12º Período 

MÓDULO 12º Período EMENTA CH 

DMD20030 - ESTÁGIO CURRIC - 

INTERNATO - CLÍNICA CIRÚRGICA 

(ME) - 540h (0cr) 

Abordagem do paciente cirúrgico: anamnese e exame clínico. 

Fundamentos da Cirurgia e da Anestesia. Cuidados perioperatórios. 

A equipe cirúrgica. Assepsia, anti-sepsia, infecção em cirurgia. 

Hemostasia. Cicatrização. Fisiologia e Fundamentos de Fisioterapia 

respiratória. Anatomia e vias de acesso cirúrgico nas diversas 

especilaidades. Anestesia Regional e seus agentes. Diagnóstico 

das principais patologias cirúrgicas. Exames complementares pré-

operatórios. Acompanhamento de pacientes em enfermarias no pré 

e pós-operatório. Pequenas cirurgias sob anestesia local. Revisões 

bibliográficas sobre os temas de clínica cirúrgica. Conduta em 

casos de emergência orientando o diagnóstico e a terapêutica 

cirúrgica. 

540h 
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PARÂMETROS PARA ANÁLISE DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS POR PERÍODOS  

 

2. CAMPUS IMPERATRIZ 

1º PERÍODO 

AMBIENTE DE ENSINO 
Módulos CH  

01 02 03 Total 

CONFERÊNCIAS 36 36 36 108 

EIXO INTEGRADOR 30 30 30 90 

SOI 30 30 30 90 

LH 18 18 18 54 

FPAM 24 24 24 72 

EST. DIRIG. 36 36 36 108 

CARGA HORÁRIA TOTAL:                                                         522 

  
MÓDULO 01 – INTRODUÇÃO À MEDICINA  

Sistemas Orgânicos Integrados  
Evolução do conhecimento médico. Introdução ao estudo integrado do corpo humano. Métodos de estudo do corpo 

humano. Introdução ao estudo da célula. Estudo das Biomoléculas. Evolução da biologia celular e molecular. Métodos 

de estudo da célula e dos tecidos. Técnicas de coleta, processamento e coloração de amostras. Conceitos gerais de 

anatomia. Recursos de imagenologia para uso no estudo médico.  

Laboratório de Habilidades  
Biossegurança Médica. Vestimenta e equipamentos (EPI, EPC), segurança no laboratório e procedimentos 

operacionais.  POP de biossegurança: instruções de trabalho. Vacinas para profissionais de saúde e trabalhadores em 

geral. Mapa de Risco. Doenças transmissíveis em saúde e métodos de transmissão. Criação e manutenção da 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (legislação). Implantação e manutenção do SESMT e 

PCMSO. Prática de Anatomia. Recursos de Imagenologia para uso no estudo de anatomia.  

Fundamentos da Prática e Assistência Médica  
Organização do SUS. História da medicina no Brasil: reforma sanitária e implantação do SUS (evolução das políticas 

públicas). Saúde, sociedade e meio ambiente (noções de epidemiologia e prevalência de doenças no Brasil, no estado 

e na região). Reconhecimento físico e funcional da Unidade Básica Saúde, Atribuições da Equipe de Saúde (conhecer e 

acompanhar o trabalho). Levantamento do diagnóstico situacional da área da Unidade Básica de Saúde.  

 MÓDULO 2 – PROCESSOS CELULARES  

Sistemas Orgânicos Integrados  
Citologia. Composição celular: membrana plasmática, organelas e núcleo. Sítios de ligação farmacológica. Transporte 

celular. Fisiologia celular. Biomoléculas: estudo dos carboidratos, proteínas, lipídeos e ácidos nucleicos. Enzimas e 

introdução ao metabolismo intracelular. Energia química: via glicolítica e ciclo do ácido cítrico. Estudo das organelas. 

Núcleo de divisão celular. Fundamentos de histologia e análises histológicas.  

Laboratório de Habilidades  
Estrutura da comunicação médica. A importância da comunicação no exercício profissional médico. Interações 

humanas: relações interprofissionais e médico paciente. Representações sociais dos médicos. Técnicas de entrevista. 

Comunicação na relação médico – paciente. Escuta no contexto médico.  
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Fundamentos da Prática e Assistência Médica  
Políticas Públicas. Estratégia Saúde da Família: atuação da equipe multiprofissional e interdisciplinar. Práticas 

Educativas: saúde da criança; saúde do adulto e do homem; saúde da mulher; saúde do Idoso. Imunização.   

MÓDULO 3 – FUNÇÕES BIOLÓGICAS  

Sistemas Orgânicos Integrados  
Introdução ao metabolismo e homeostosia. Bioenérgetica e vias metabólicas. Aspectos morfofuncionais dos sistemas 

esquelético, articular e muscular.    

Fundamentos da Prática e Assistência  
Informatização do Sistema Único de Saúde (E-SUS), Mortalidade, Natalidade, Vigilância Nutricional, Notificação 

Compulsória, Programa Nacional de Imunização.  

Laboratório de Habilidades  
Organização da rede de atendimento de urgência. Suporte Básico de Vida em situações de trauma e não traumáticas 

na Criança, Adulto e Idoso. Avaliação de Permeabilidade das Vias Aéreas e sua manutenção. Controle de Sangramento 

Externo. Imobilização Provisória de Traumatismo.   

2º PERÍODO 

AMBIENTE DE ENSINO 
Módulos CH 

04 05 06 Total 

CONFERÊNCIAS 36 36 36 108 

EIXO INTEGRADOR 30 30 30 90 

SOI 30 30 30 90 

LH 24 24 24 72 

FPAM 24 24 24 72 

EST. DIRIG. 36 36 36 108 

 CARGA HORÁRIA TOTAL:                                                                  540  

  
MÓDULO 4 – HOMEOSTASE  

Sistemas Orgânicos Integrados  
Aspectos morfofuncionais e noções farmacológicos dos sistemas cardiovascular, respiratório e urinário. Bioquímica 

cardíaca, ritmo e ciclo cardíaco. Bioquímica do transporte de gases.   

Laboratório de Habilidades  
Tempo 1. Sinais vitais: pulso, frequência, ritmo e ciclo cardíaco. Pressão arterial. Frequência respiratória. Sons 

cardíacos e respiratórios. Dor e temperatura (definições, escalas, significados e interpretações).  Histórico e manuseio 

do esfigmomanômetro e estetoscópio.  

Tempo 2. Noções de Informática em Saúde. Recursos de pesquisa bibliográficos. Uso de ambientes virtuais. Plataforma 

lattes.  

Fundamentos da Prática e Assistência Médica  
Comunicação Médica. Princípios da Comunicação Médica. Sinais Vitais: temperatura, pressão arterial sistêmica, 

respiração, pulso e dor.   

MÓDULO 5 – INTERAÇÃO COMUNITÁRIA  

Sistemas Orgânicos Integrados  
Aspectos morfofuncionais e noções farmacológicos das glândulas endócrinas, sistema digestivo, sistema linfático e 

sangue. Síntese, ação e regulação hormonal. Digestão e absorção de alimentos. Introdução ao hemograma.  
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Laboratório de Habilidades  
Tempo 1 - Introdução à ectoscopia. Introdução à palpação, percussão e ausculta. Avaliação de hemograma e exame 

sumário de urina.  

Tempo 2 - Noções de escrita científica. Recursos para escrita e análise simples de dados. Utilização de recursos 

audiovisuais. Noções de oratória. Inglês instrumental.  

Fundamentos da Prática e Assistência Médica  
Verificação de sinais vitais na comunidade. Introdução ao exame físico na unidade básica de saúde. Avaliação de 

hemograma  e exame sumário de urina.    

MÓDULO 6 –  MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA  

Sistemas Orgânicos Integrados  
Mecanismos imunológicos inatos e adaptativos. Características gerais dos fungos, vírus, bactérias, protozoários e 

helmintos. Genética do sistema imune.  

Laboratório De Habilidades  
Tempo 1. Acesso venoso periférico. Glicosimetria. Realização de eletrocardiograma. Gasometria arterial. Técnicas de 

administração de medicações.  

Tempo 2. Bioestatística. Noções de Bioestatística Aplicada e Softwares relacionados.  

Fundamentos da Prática e Assistência Médica  
Técnicas Parenterais. Teste rápido: sífilis, HIV, Hepatite B. Teste rápido: Dengue. Acessos Periféricos. Acessos 

Periféricos.  

3º PERÍODO 

AMBIENTE DE ENSINO 
Módulo  CH 

07 08 09 Total 

CONFERÊNCIAS  36  36  36  108  

EIXO INTEGRADOR  30  30  30  90  

SOI  30  30  30  90  

LH  24  24  24  72  

FPAM  24  24  24  72  

  CARGA HORÁRIA TOTAL:                                                                432  

  
MÓDULO 7 – CONCEPÇÃO, FORMAÇÃO DO SER HUMANO E SAÚDE REPRODUTIVA  

Sistemas Orgânicos Integrados  
Aspectos morfofuncionais do sistema reprodutor masculino e feminino. Introdução à genética humana. Fundamentos de 

herança genética. Fisiologia da Reprodução. Gametogênese e Fecundação. Erros inatos do metabolismo; 

heredograma. Alterações cromossômicas numéricas e estruturais. Aconselhamento genético.   

Laboratório de Habilidades  
Atendimento ambulatorial masculino e feminino (políticas e estratégias) - Exame genital masculino e feminino. Exames 

obrigatórios do pré natal e seguimento ao longo da gestação. Mecanismos de parto. Métodos contraceptivos.  

Fundamentos da Prática e Assistência Médica  
Protocolos de Atenção básica para Infeções Sexualmente Transmissíveis. Política Nacional de Saúde da Mulher e do 

Homem. Rede Cegonha (Planejamento Familiar).  
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 MÓDULO 8 – NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO  

Sistemas Orgânicos Integrados  
Desenvolvimento fetal: embriologia dos sistemas. Anatomia e fisiologia fetal e neonatal. Fisiologia da Lactação. Análise 

fisiológica da primeira consulta pediátrica. Aspectos morfofuncionais da tireoide e paratireoide.   

Laboratório de Habilidades  
Exame físico e verificação de dados antropométricos da criança e do recém-nascido.  

Testes de triagem neonatal. Exame das mamas. Vacinação. Crescimento e Desenvolvimento. Acidentes domésticos e 

maus tratos na infância. Nutrição Infantil. Pré-natal. Recém-nascido na sala de parto.  

Fundamentos da Prática e Assistência Médica  
Atendimento de puericultura (caderneta da criança). Estatuto da criança e do adolescente. Atividades em creches e 

escolas.   

MÓDULO 9 – PERCEPÇÃO, EMOÇÃO E CONSCIÊNCIA  

Sistemas Orgânicos Integrados  

Aspectos morfofuncionais do sistema nervoso central e periférico. Introdução à farmacologia simpática e 

parassimpática. Estudo anatomofisiológico dos órgãos dos sentidos. Farmacologia da dor.   

 Laboratório de Habilidades  

Exame dos órgãos dos sentidos. Exame físico do sistema nervoso (sensibilidade, motricidade, propriocepção) 

alterações. Abordagem e exame dos reflexos. Escalas da dor/estresse.   

Fundamentos da Prática e Assistência Médica  

Atendimento para abordagem e exame dos reflexos, exames dos órgãos dos sentidos e alterações funcionais e escalas 

da dor/estresse.   

4º PERÍODO 

AMBIENTE DE ENSINO 
Módulos CH 

10 11 12 Total 

CONFERÊNCIAS 36 36 36 108 

EIXO INTEGRADOR 30 30 30 90 

SOI 30 30 30 90 

LH 36 36 36 108 

FPAM 36 36 36 108 

CARGA HORÁRIA TOTAL:                                                                     504  

     

MÓDULO 10 – ENVELHECIMENTO  

Sistemas Orgânicos Integrados  

Mecanismos de Lesão Celular. Envelhecimento e morte celular (apoptose). Envelhecimento ósseo. Envelhecimento 

cardiovascular. Alterações metabólicas no idoso. Envelhecimento da pele. Morte.   

Laboratório de Habilidades  

Processo interdisciplinar no cuidado à saúde do idoso. Medicina narrativa e escuta qualificada. Questões relacionadas à 

morte (morte encefálica, eutanásia, distanásia, decisão de não ressuscitar). Anamnese e avaliação cognitiva do idoso.  
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Fundamentos da Prática e Assistência Médica  

Assistência à pessoa idosa institucionalizada. Anamnese relacionado com o envelhecimento. Prevenção de acidentes 

para os idosos. Atendimento domiciliar ao idoso, patologias crônicas, uso de medicações e aderência. ao tratamento. 

Questões relacionadas à morte e fluxo do paciente morto.   

MÓDULO 11 – PROLIFERAÇÃO CELULAR  

Sistemas Orgânicos Integrados  

Genética da proliferação celular. Adaptações celulares (hipertrofia, atrofia, hiperplasia, aplasia e metaplasia). Necrose. 

Regeneração, reparo e cicatrização. Neoplasias benignas e malignas. Noções gerais de quimioterapia e radioterapia.  

Laboratório de Habilidades  

Introdução à Técnica Operatória (assepsia, antissepsia e paramentação cirúrgica).  

Introdução à Instrumentação cirúrgica. Avaliação de feridas e condutas. Técnica para realização de curativos. Tempos 

cirúrgicos básicos. Técnicas cirúrgicas abertas e fechadas.  

Fundamentos da Prática e Assistência Médica  

Anamnese e instrumentação de cirurgia ambulatorial. Sondagem nasogástrica, orogástrica e vesical de demora e alívio. 

Técnica operatória (assepsia, antissepsia, paramentação cirúrgica). Instrumentação cirúrgica.   

MÓDULO 12 – INFLAMAÇÃO  

Sistemas Orgânicos Integrados  

Acúmulos intracelulares e calcificações. Processos inflamatórios agudos e crônicos. Anti-inflamatórios.  Feridas 

cutâneas e queimaduras. Lesões de pele e exérese. Inflamações nasofaringeas e do trato digestório.  

Laboratório de Habilidades  

Anamnese: importância da anamnese. Identificação. Queixa principal e história da doença atual. Antecedentes pessoais 

e familiares. Histórico social. Interrogatório dos diversos aparelhos.  

Fundamentos da Prática e Assistência Médica  

Avaliação e classificação das feridas. Protocolos, técnicas e realização dos curativos. Avaliação geral do paciente com 

úlceras crônicas.   

 

5º PERÍODO 

AMBIENTE DE ENSINO 
Módulos CH 

13 14 15 Total 

CONFERÊNCIAS 30 30 30 90 

EIXO INTEGRADOR 30 30 30 90 

SOI 30 30 30 90 

LH 36 36 36 108 

FPAM 36 36 36 108 

 CARGA HORÁRIA TOTAL:                                                               486  

  
MÓDULO 13 – INFECÇÃO   

Sistemas Orgânicos Integrados  

Principais protozoonoses e helmintíases de interesse médico e regional: diagnóstico clínico e laboratorial, terapêutica, 

epidemiologia, medidas de controle. Doença de Chagas, leishmaniose, toxoplasmose, malária, esquistossomose, 

teníase-cisticercose, estrongiloidíase. Doenças bacterianas: infecções do sistema nervoso central, trato geniturinário, 

vias respiratórias, pele, partes moles, infecções de corrente sanguínea. Infecções relacionadas a assistência em saúde.   
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Laboratório de Habilidades  

Tempo 01 - Transição da anamnese para o exame físico. Exame físico geral e introdução ao exame físico específico 

(inspeção, palpação, percussão e ausculta). Exame físico da cabeça e pescoço. Exame físico torácico. Exame físico 

abdominal.  

Tempo 2 - Apresentação das regras do Trabalho de Conclusão de Ciclo (TCC). Elaboração do Projeto de Pesquisa.  

Conceito e Tipos de Estudo. Enfoques quantitativos e qualitativos. Técnicas de amostragem. Delineamentos de 

pesquisa em saúde: estudos e séries de casos, estudos transversais, estudo de caso controle, estudo de coorte, 

estudos controlados randomizados.  

Fundamentos da Prática e Assistência Médica  

Tempo 1: Anamnese e exame físico (inspeção, palpação, percussão e ausculta) na rede de atenção básica de saúde.   

Tempo 2: Anamnese e exame físico (inspeção, palpação, percussão e ausculta) na rede pública de saúde.   

MÓDULO 14 – MANIFESTAÇÕES ABDOMINAIS  

Sistemas Orgânicos Integrados  

Aspectos morfofuncionais e patológicos do trato gastrointestinal: diagnóstico clínico e laboratorial, tratamento e medidas 

de controle. Diarreias. Doenças pépticas. Síndromes ictéricas. Doenças colônicas.   

Laboratório de Habilidades  

Tempo 1 - Elaboração de hipóteses diagnósticas. História natural das doenças: importância no diagnóstico sindrômico e 

etiológico. Sinais e sintomas de manifestações do trato digestório. Uso racional de exames  complementares 

(bioquímicos e de imagem). Interpretação dos resultados de exames laboratoriais. Interpretação dos resultados de 

exames de imagem. Diagnóstico etiológico, critérios de internação e seguimento clínico ambulatorial.  

Tempo 2 - Libras.   

Fundamentos da Prática e Assistência Médica  

Tempo 01. Anamnese e exame físico na enfermaria hospitalar. Cirurgia Ambulatorial e  Semiologia Cirúrgica.   

Tempo 02. Atendimento na atenção primária. Anamnese e exame físico.   

MÓDULO 15 – DOENÇAS IMUNOLÓGICAS E ARTICULARES  

Sistemas Orgânicos Integrados  
Sistema imunológico e autoimunidade. Rejeição de transplantes. Captação de órgãos e legislação. Artrites e 

Colagenoses: diagnóstico e tratamento.   

Laboratório de Habilidades  
Tempo 1 - Estudo do ambiente cirúrgico. Biossegurança Hospitalar. Fios, nós e suturas. Princípios do uso profilático de 
antimicrobianos. Princípios da anestesia geral e Centro de Recuperação Pós-Anestésica.  

Tempo 2 - Apresentação do projeto de conclusão de ciclo.   

Fundamentos da Prática e Assistência Médica  
Tempo 01. Ambientes de apoio à cirurgia e Semiologia Cirúrgica. Cirurgia Ambulatorial e Semiologia Cirúrgica.  

Tempo 02: Atendimento da atenção primária. Anamnese e exame físico UBS. Ambulatório.    

6º PERÍODO 

AMBIENTE DE ENSINO 
Módulo CH 

16 17 18 Total 

CONFERÊNCIAS 30 30 30 90 
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MÓDULO 16 – DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE  

Sistemas Orgânicos Integrados  

Diagnóstico e terapêutica das doenças sexualmente transmissíveis, viroses, toxicologia, doenças ocupacionais e 

hepatites virais.   

Laboratório de Habilidades  

Avaliação uroginecológica e proctológica. Envenenamentos e antídotos. Acidentes com animais peçonhentos. Hepatites 

virais - diagnósticos diferencial e tratamento. Princípios da prescrição médica.  

Fundamentos da Prática e Assistência Médica Tempo 01.  Atendimento na atenção primária.   

Tempo 02. Saúde pública e do Trabalhador. Atendimento ambulatorial/Complexo de Saúde pública. Atendimento no 

Centro de Referência de Saúde do Trabalhador.    

MÓDULO 17 – FADIGA, PERDA DE PESO, ANEMIAS E PROCESSOS CONSUMPTIVOS  

Sistemas Orgânicos Integrados  

Diagnóstico clínico, laboratorial e terapêutica das neoplasias malignas, tuberculose, anemias (infecciosas, neoplásicas e 

congênitas), imunodeficiências e AIDS.   

Laboratório de Habilidades  

Tempo 1: Medicina baseada em evidências: conceitos e aplicações. Uso de protocolos clínicos. Pesquisa científica e 

bibliográfica.  

Tempo 2: Princípios gerais da prescrição de antimicrobianos. Conceitos e epidemiologia em infecção comunitária e 

hospitalar.   

Fundamentos da Prática e Assistência Médica Tempo 01: Moléstias infecciosas e hematológicas.   

Tempo 02: Atendimento na atenção primária.   

 MÓDULO 18 – MANIFESTAÇÕES TORÁCICAS  

Sistemas Orgânicos Integrados  

Diagnóstico clínico, laboratorial e tratamentos específicos da insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial 

sistêmica, insuficiências respiratórias, doenças pulmonares sistêmicas e massas torácicas e mediastinais.   

Laboratório de Habilidades  

Tempo 1: Interpretação de exames complementares. Diagnóstico das alterações eletrocardiográficas: bradiarritmias e 

taquiarritmias. Diagnóstico das alterações eletrocardiográficas da isquemia miocárdica.  

Tempo 2: Sinais e sintomas de manifestações do trato respiratório. Interpretação dos resultados de exames 

laboratoriais e de Imagem (raio x e Tomografia de tórax)  

Fundamentos da Prática e Assistência Médica  

Tempo 01: Doenças cardiológicas e respiratórias Tempo 02:Atendimento na atenção primária.  

 

 

EIXO INTEGRADOR 30 30 30 90 

SOI 30 30 30 90 

LH 36 36 36 108 

FPAM 36 36 36 108 

CARGA HORÁRIA TOTAL:                                                                       486 
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PARÂMETROS PARA ANÁLISE DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS POR PERÍODOS  

 

3.  CAMPUS DE PINHEIRO 

 

1ª PERÍODO (2016.1) 

MÓDULO 1ª PERÍODO (2016.1) EMENTA CH 

Aspectos Morfofuncionais do Ser 
Humano I 

 
(Histologia/Citologia Básica, Embriologia 
Geral, Bioquímica I, Farmacologia Geral 

I e Anatomia Descritiva I). 

Estudo dos elementos estruturais celulares, teciduais e 
anatômicos do ser humano e de princípios básicos e 
interrelações fisiológicos, farmacológicos e bioquímicos. 
Estabelecimento de inter-relações entre os compostos básicos 
das estruturas celulares, dos sistemas de produção e 
armazenamento de energia. O desenvolvimento embrionário do 
ser humano do nascimento à concepção. Estudo da estrutura e 
funções normais do organismo humano, relativos ao sistema 
locomotor, hematopoiético e cardiovascular. 

360 

Fundamentos da Prática e da 
Assistência Médica I 

 
(Semiologia I e Psicologia do 

Desenvolvimento Humano). 

 

Introdução ao Sistema único de Saúde (SUS). Identificação 
física, social e espacial da Unidade Básica de Saúde de 
atuação. Conhecimento dos princípios de biossegurança. Estudo 
dos aspectos psicodinâmicos da relação médico/paciente. 
Identificação do paciente e seu contexto social, cultural e 
familiar. Conhecimento das bases teóricas para adquirir 
habilidades de anamnese e de controle de sinais vitais; 
administração de medicação por via parenteral e realização de 
curativos simples; compreensão do papel da equipe 
multiprofissional nos cuidados ao paciente Compreensão do 
processo de saúde-doença nas dimensões biopsicossocial. 
Observação de si próprio considerando as emoções, medos e 
curiosidades. 

 

 

120 

 

 

 

 

 
 
 
 

Bases da Formação Científica I 
 

(Evolução Histórica da Medicina; Saúde, 
Sociedade e Meio Ambiente). 

 
 
 
 
 
 
 

Conceitos de indivíduo, grupo e sociedade. Noções de 
antropologia. A medicina na pré-história e na Antiguidade; nas 
eras Medieval, Moderna e Contemporânea. Grandes avanços da 
medicina. Medicina no Brasil e no Maranhão: do século XVIII aos 
dias atuais. Organização dos serviços de saúde. A reforma 
sanitária. Fundamentos do Sistema Único de Saúde, diretrizes e 
objetivos do SUS. 
Lógica das ações do programa Estratégia Saúde da Família. 
Relação entre o ambiente e saúde e o ambiente e sociedade no 
mundo contemporâneo. Doenças de veiculação hídrica. 
Técnicas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
Limpeza pública. Controle de vetores. Controle da poluição 
ambiental e melhoria da qualidade de vida. Introdução ao estudo 
biopsicossocial do processo saúde-doença e sua relação com a 
família e a comunidade. 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO MÓDULO DO 1º  PERÍODO (2016.1): 570 
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2 º  PERÍODO (2015.2) 

MÓDULOS 2º PERÍODO (2015.2) EMENTA CH 

Aspectos Morfofuncionais do Ser 
Humano II 

(Histologia Clínica, Embriologia Especial, 
Farmacologia Geral II, Bioquímica II, 

Fisiologia II, Genética e Anatomia 
Descritiva II e Topográfica). 

Estudo dos aspectos anatômicos, histológicos, bioquímicos e 
fisiológicos dos sistemas respiratório, digestório, renal, endócrino, 
reprodutor e tegumentar bem como as alterações funcionais 
induzidas pelos agentes farmacológicos relativos aos diferentes 
sistemas orgânicos. A formação dos órgãos e sistemas do ser 
humano e as malformações congênitas. Fundamentos da genética 
humana e patologias relacionadas. 

420 

 

 

Fundamentos da Prática e da 
Assistência Médica II 

(Semiologia II e Psicologia Médica I). 

Aperfeiçoamento da relação médico-paciente. Compreensão do 
paciente no seu contexto social, cultural e familiar. Atuação 
multiprofissional e interdisciplinar em saúde. Ações preventivas 
básicas: hidratação oral, vacinação, incentivo ao aleitamento 
materno, crescimento e desenvolvimento da criança. Técnicas do 
exame físico da cabeça e pescoço, aparelho respiratório e das 
mamas. A psicologia aplicada à prática médica. Compreensão da 
dinâmica do psiquismo e das emoções humanas; do inconsciente 
e do consciente; dos mecanismos de defesa da mente. Introdução 
de conhecimentos básicos das neurociências, da psicopatologia e 
da medicina psicossomática. Atendimento multidisciplinar em 
psicologia médica. 

 

 

120 

 
 
 

BASES DE FORMAÇÃO CIENTÍFICA II 
(Metodologia da Pesquisa Científica I, 

Bioestatística e Estudos 
Epidemiológicos em Saúde I). 

 
 

Ciência, método e pesquisa. Tipos de conhecimento e suas 
características. As fases da pesquisa científica. Metodologia 
quantitativa e qualitativa. Método epidemiológico. Pesquisa das 
ciências sociais na área da saúde. Exemplos de pesquisas 
laboratoriais, epidemiológicas, sociais e ensaios clínicos. Teorias 
unicausal, ecológica, multicausal e social. História natural das 
doenças. Demografia e epidemiologia: a transição demográfica e a 
transição epidemiológica. Padrões de distribuição das doenças: 
variáveis relacionadas ao tempo, lugar e pessoas. Caracterização 
e controle de endemias e epidemias. Variáveis relacionadas ao 
espaço. Variáveis relacionadas às pessoas. 

 
 
 
 
 

105 

TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO MÓDULO DO 2º PERÍODO (2015.2) 645 

 

3º PERÍODO (2015.1) 

MÓDULOS 3º PERÍODO (2015.1) EMENTA CH 

 
 

Aspectos Morfofuncionais do Ser 
Humano III 

 
(Neuroanatomia e Anatomia Topográfica 

Aplicada). 

Estudo da anatomia e fisiologia do sistema nervoso e dos 
fundamentos da anatomia topográfica. Conhecimentos das 
estruturas anatômicas e sua topografia de maneira regional e de 
superfície para consolidar as bases cirúrgicas e semiológicas. 
Fundamentos de anatomia de superfície em suas interrelações 
com as estruturas profundas. Correlação anátomo-clínica. 
Desenvolvimento de habilidades para dissecação e utilização de 
instrumentais. 

 

 

 

135 
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Relação – Agente -Hospedeiro - Meio 
Ambiente: 

(Parasitologia, Microbiologia, Imunologia, 
Farmacologia Especial e Patologia Geral). 

Estudo da relação agente-hospedeiro-meio ambiente, abordando 
os distúrbios macro e microecológicos e suas relações com o 
surgimento das doenças. Aspectos básicos das interações entre 
os micro-organismos (bactérias, vírus, fungos, protozoários e 
helmintos) e os hospedeiros vertebrados e invertebrados. 
Reconhecimento dos animais invertebrados e animais 
peçonhentos de importância em saúde pública. Estudo dos 
principais métodos de diagnóstico laboratorial das doenças 
infecciosas de maior prevalência local. Estudo da etiologia das 
doenças, sua fisiopatogenia e alterações morfofuncionais. Lesões 
causadas nas células, reversíveis ou irreversíveis, processos 
inflamatórios, reparação e regeneração tissular. Estudo dos 
fármacos utilizados na profilaxia e terapêutica dos agentes 
infecciosos. As bases fisiopatológicas e terapêuticas dos 
principais sintomas e sinais. Conhecimento dos aspectos básicos 
das reações imunológicas na ausência ou presença de micro-
organismos, iniciando pelo reconhecimento molecular, tipos e 
interações celulares e suas consequências. Estudo das 
imunodeficiências congênitas e adquiridas. 

 

 

 

 

 

255 

 

 

Fundamentos da Prática e da 
Assistência Médica III 

(Semiologia III e Psicologia Médica II). 

 

Realização de anamnese completa. Reflexão sobre a correlação 
clínica de casos mais simples; desenvolvimento de uma atitude 
facilitadora da comunicação frente aos diversos padrões de 
comportamento dos pacientes. Conhecimento da rotina de 
realização dos exames de laboratório básicos. Técnicas do exame 
físico do aparelho cardiovascular, abdômen, do aparelho 
locomotor e do sistema nervoso central e periférico. Introdução à 
psicopatologia. Testes psicológicos: interpretação de resultados. 
Pesquisa em psicologia. A anamnese psicológica. O atendimento 
psicológico. As doenças psicossomáticas. Aplicações da 
psicologia médica: na relação médico-paciente; no psiquismo do 
médico: o médico e a morte; na educação para a saúde e, na 
saúde mental. 

 

 

 

 

120 

 

 

BASES DE FORMAÇÃO CIENTÍFICA III 

(Bioética, Metodologia da Pesquisa 
Cientifica II e Bioestatística e Estudos 

Epidemiológicos em     Saúde II). 

  

 

Bases, conceito e princípios da Ética e da Bioética na prática 
médica e na investigação científica. Elaboração e as etapas do 
trabalho científico. Referências ABNT e Vancouver. Metodologia 
da pesquisa epidemiológica. Tipos e usos de estudos 
epidemiológicos (corte transversal, ecológico, coorte, caso e 
controle e de intervenção). Medidas de associação (risco relativo, 
risco atribuível, odds ratio). Diagnóstico: sensibilidade, 
especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. 
Indicadores demográficos, de mortalidade, morbidade e fatores de 
risco, socioeconômicos. Declaração e atestado de óbito e de 
nascido vivo. CID-10. Sistema de vigilância epidemiológica e 
sanitária. Avaliação epidemiológica de serviços de saúde. 

 

 

 

 

 

165 

 TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO MÓDULO DA 3ª PERÍODO: (2015.1) 675 
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4ª PERÍODO (2014.2) 

MÓDULOS 4º PERÍODO (2014.2) EMENTA CH 
 
 
 
 

Práticas Médicas I 
 

(Cardiologia, Endocrinologia, 
Introdução à Imagenologia, Técnicas 
Cirúrgicas e Cirurgia Experimental) 

Estudo das manifestações clínicas; métodos diagnósticos; medidas 
de prevenção e tratamento farmacológico e cirúrgico das doenças 
mais prevalentes na cardiologia e endocrinologia. Princípios da 
Imagenologia e sua aplicabilidade à prática médica. Conhecimentos 
básicos e princípios técnicos para a realização de procedimentos 
cirúrgicos. Realização de suturas, nós, hemostasia, diérese, síntese, 
acesso arterial e venoso. Capacitação para a realização de 
procedimentos em urgência como cricotireoidostomia, 
traqueostomia, toracocentese. Indicação, técnica e identificação das 
complicações dos procedimentos e das técnicas cirúrgicas gerais. 
Fundamentos teóricos e práticos dos princípios de técnica 
operatória, incluindo paramentação, escovação, assepsia. Equipe 
cirúrgica. Noções de pesquisa e experimentação cirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

255 

 

Fundamentos da Prática e da 
Assistência Médica IV 

(Semiologia, Tanatologia, 
Responsabilidade Médica) 

Elaboração do diagnóstico clínico: anatômico, sistêmico, sindrômico, 
nosológico e etiológico relacionado aos diversos sistemas orgânicos. 
Bases fisiopatológicas e terapêuticas das grandes síndromes. O 
prontuário médico. Direitos do paciente. Responsabilidade médica e 
o sigilo do profissional. Situações espaciais na relação médico-
paciente; o paciente terminal e o processo de morrer. 

 

 

90 

 

 

Bases de Formação  Científica IV 

 

(Tecnologias da Informação e 
Comunicação; Linguagem e 

Comunicação em Medicina, Inglês 
Instrumental) 

  

Orientação para a utilização dos recursos oferecidos pela biblioteca 
e pelos meios eletrônicos de transmissão de informação e para a 
leitura crítica da informação científica. Conhecimento dos 
mecanismos de busca genéricos; realização de pesquisas 
bibliográficas e processamento de textos e elaboração de slides no 
computador; manuseio de prontuários eletrônicos e planilhas 
digitais; realização de fotografia digital; plataforma de Curriculo 
Lattes. Introdução ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - 
Moodle. Videoconferência como canal de comunicação bidirecional. 
A função educativa do médico. Compreensão dos princípios e 
estratégias do processo de educação e comunicação com o 
paciente/comunidade. Conhecimento das regras básicas da língua 
inglesa com ênfase na leitura, na compreensão de textos 
específicos na área da saúde. 

 

 

 

 

150 

 

 

ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE I 

(Hipertensão arterial e diabetes 
mellitus (HIPERDIA) e Gestão em 
Serviços de Saúde). 

 

Conhecer o Sistema Informatizado de Cadastro e Acompanhamento 
dos pacientes portadores de hipertensão arterial e diabetes mellitus 
(HIPERDIA). Analisar o risco cardiovascular, o grau de 
compensação dos pacientes diabéticos e hipertensos; os 
medicamentos utilizados e quantidades (RENAME) e o grau de 
compensação clínica. Prevenção e reabilitação. Organização e 
gestão dos serviços de saúde: planejamento, programação, módulo 
assistencial e financiamento do sistema. Processos de 
Institucionalização. Instituições de saúde e aspectos culturais do 
processo saúde doença. Trabalho em equipe, gestão de recursos 
humanos 

 

 

 

120 

TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO MÓDULO DO 4º PERÍODO (2014.2): 615 
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5º PERÍODO (2014.1) 

MÓDULOS 5º PERÍODO (2014.1) EMENTA CH 
 

Práticas Médicas II 

(Doenças Infecto-Parasitárias, 
Reumatologia, Ortopedia, Dermatologia, 

Imagenologia). 

 

 

Conduta diagnóstica e terapêutica nas doenças 
infecciosas(DIP) mais prevalentes: virais, bacterianas, fúngicas, 
por protozoários e helmintos. Prevenção das doenças 
infecciosas e parasitárias. Métodos diagnósticos em DIP. 
Terapêutica antimicrobiana. Cuidados com o paciente portador 
de DIP e comunicantes. Doenças de notificação compulsória. 
Imunizações no adulto e idoso. Infecção hospitalar. Prevenção, 
diagnóstico e tratamento das principais doenças 
reumatológicas, ortopédicas e dermatológicas. Impacto das 
sequelas no paciente, família e comunidade. 

 

 

 

375 

 

 

ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE II 

(Hanseníase / Tuberculose). 

Conhecer o Sistema Informatizado de Cadastro e 
Acompanhamento dos pacientes portadores de hanseníase e 
tuberculose. Abordagem diagnóstica, tratamento e 
acompanhamento (supervisionado) de pacientes. 
Desenvolvimento de ações educativas em saúde, enfocando a 
promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde. 
Vigilância epidemiológica – busca ativa. Treinamento do 
Sistema de Informação – SINAN para ações de vigilância 
epidemiológica. 

 

 

120 

 TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO MÓDULO DO 5º  PERÍODO (2014.1): 495 

 

 

 

 


