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FINALIDADE DA IES 

 
 

A ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS), criada por meio do 

Decreto n
o
 22.074, de 11 de abril de 2001, é uma Instituição de Ensino Superior pública, tem 

por finalidade ministrar, desenvolver e aperfeiçoar o ensino-aprendizagem das Ciências da 

Saúde, mediante cursos de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e apoiar as 

atividades de pesquisa da área da saúde, no âmbito da SES/DF e em parceria com instituições 

afins, visando o desenvolvimento do bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da 

comunidade, como exigência para a cidadania. 
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2.2 Estrutura Organizacional 

 
 

O Curso de Graduação em Medicina/ESCS tem sua estrutura definida de acordo com 

as características e as necessidades do curso e, para efeitos de sua administração, conta com 

órgãos normativos, consultivos, deliberativos, executivos e suplementares, com as 

respectivas estruturas: 

 
Órgãos consultivos, normativos e deliberativos 

 Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG 

 Comissão de Currículo do Curso de Graduação em Medicina 

 

Órgãos executivos 

 Coordenação do Curso de Graduação em Medicina - CCM 

 Gerência de Educação Médica - GEM 

 Coordenações de Séries 

 Coordenações do Programa Educacional de Habilidades e Atitudes 

 Coordenação do Programa Educacional de Módulos Temáticos 

 Coordenação do Programa Educacional Interação Ensino-Serviço-Comunidade 

 Gerência de Desenvolvimento Docente e Discente - GDDDM 

 Gerência de Avaliação Médica - GAM 

 Secretaria de Curso de Graduação em Medicina 

 

Órgãos suplementares da CCM 

 Laboratório Morfofuncional 

 Laboratório de Habilidades Profissionais 

 

Atribuições 

Coordenação de Graduação do Curso de Medicina 

1. Planejar, coordenar e supervisionar a execução do programa curricular do curso; 

2. Cumprir e fazer cumprir os planos de ensino-aprendizagem observando os respectivos 

Projetos Pedagógicos; 

3. Supervisionar a execução do programa curricular, especialmente no que se referir à 

observância do calendário acadêmico, pontualidade, assiduidade e cumprimento de 
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atividades pelo corpo docente e discente; 

4. Apresentar relatório de atividades ao colegiado de graduação; 

5. Presidir as atividades da Comissão de Currículo; 

6. Exercer outras atrib uições que vierem a ser delegadas pela Direção Geral; 

7. Manter intercâmbio com instituições de ensino e de pesquisa. 

→ Dos órgãos consultivos, normativos e deliberativos 

Colegiado de Cursos de Graduação (CoCG) 

1. Supervisionar o cumprimento do projeto pedagógico, as Matrizes Curriculares e os 

planos de ensino-aprendizagem dos Cursos de Graduação; 

2. Aprovar   regulamentação   referente aos   aspectos operacionais   dos   Cursos de 

Graduação; 

3. Aprovar, anualmente, os calendários escolares e os planos de ensino e aprendizagem; 

4. Deliberar sobre transferência de estudantes, suspensão, trancamento e cancelamento 

de matrículas; 

5. Aprovar os relatórios das Coordenações de Curso de Graduação; 

6. Deliberar sobre normas de atuação e distribiução de carga horária do corpo docente; 

7. Deliberar sobre solicitações e recursos oriundos do corpo discente; 

8. Propor normas para a concessão de bolsas de estudo; 

9. Deliberar a nível recursal dos atos da Comissão de Currículo e do Coordenador de 

Curso de Graduação; 

10. Aprovar a regulamentação para participação da comunidade acadêmica em cursos, 

congressos, estágios extracurriculares e outros certames técnicos, científicos e 

culturais. 

 
Comissão de Currículo do Curso de Medicina 

1. Aprovar a proposição operacional do currículo do Curso, em conformidade com os 

projetos pedagógicos dos cursos, conferindo-lhes direcionalidade própria; 

2. Analisar e aprovar o planejamento e os programas das unidades educacionais; 

3. Verificar a adequação dos métodos e das estratégias de avaliação propostos para cada 

unidade educacional; 

4. Conferir a disponibilidade dos recursos necessários ao desenvolvimento das unidades 

educacionais; 
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5. Acompanhar o desenvolvimento dos processos pedagógicos e avaliativos dos cursos, 

propondo reformulações quando identificadas fragilidades nos mesmos, incluindo 

atividades extracurriculares; 

6. Elaborar e publicizar relatórios de suas atividades; 

7. Acompanhar os processos acadêmicos, observando as necessidades e as exigências 

específicas de cada série do curso; 

8. Deliberar sobre as atividades do corpo docente de maneira a garantir o cumprimento 

do planejamento das unidades educacionais; 

9. Propor alterações no Projeto Pedagógico do respectivo Curso e na Matriz Curricular. 

 

 

 
→ Dos órgãos executivos 

 
 

Gerência de Educação Médica (GEM) 

1. Promover o desenvolvimento dos programas educacionais; 

2. Participar e supervisionar o planejamento e execução das Unidades Educacionais; 

3. Assessorar a coordenação do curso nos processos educacionais e na gestão acadêmica; 

4. Assessorar docentes em atividades de elaboração das unidades educacionais; 

5. Apoiar no processo de qualificação docente e de preceptores de ensino; 

6. Elaborar e apresentar relatórios das atividades da Gerência para a coordenação do 

Curso; 

7. Supervisionar, em conjunto com os coordenadores de série, o cumprimento das 

jornadas de trabalho dos docentes; 

8. Planejar e executar, em conjunto com a gerência de avaliação, a avaliação das 

unidades educacionais; 

9. Assessorar na supervisão das atividades pedagógicas visando a melhoria do processo 

ensino e aprendizagem. 

 
As Coordenações de série 

1. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno da ESCS; 

2. Coordenar e supervisionar as atividades educacionais desenvolvidas na série de acordo 

com o projeto pedagógico do curso; 

3. Acompanhar a vida acadêmica dos discentes; 

4. Coordenar e supervisionar as atividades dos docentes da série; 
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5. Coordenar e gerenciar as atividades educacionais desenvolvidas na respectiva série de 

modo a garantir o cumprimento do plano de ensino e aprendizagem; 

6. Realizar a gestão administrativa da série de modo a garantir a entrega, dentro dos 

prazos estabelecidos, da documentação referente aos processos acadêmicos dos 

discentes; 

7. Supervisionar, promover e planejar a integração dos programas das unidades 

educacionais da série; 

8. Planejar, convocar e coordenar reunião com os docentes para planejamento, avaliação 

e integração da série; 

9. Participar das reuniões deliberativas da Comissão de Currículo; 

10. Assessorar às Coordenações dos Cursos na movimentação/lotação de docentes nas 

séries; 

11. Gerenciar a substituição de docentes em afastamentos, assegurando o cumprimento 

das atividades; 

12. Coordenar o planejamento, a elaboração e a execução das atividades educacionais, em 

conjunto com as Gerências de Educação, Gerências de Desenvolvimento Docente e 

Discente e Gerências de Avaliação; 

13. Coordenar a elaboração de critérios de resposta satisfatória e de desempenho para 

avaliações teóricas e práticas; 

14. Supervisionar a elaboração e revisão de problemas dos módulos dos manuais do tutor 

e do estudante; 

15. Providenciar junto às Gerências de Avaliação todos os formatos e instrumentos de 

avaliação necessários para a série; 

16. Monitorar a entrega dos formatos de avaliação devidamente preenchidos pelos 

docentes e estudantes às Gerências de Avaliação; 

17. Participar como membro de Comissão Avaliadora para analisar e deliberar sobre a 

pertinência da reposição de faltas justificadas de estudantes de acordo com a 

regulamentação do CoCG/ESCS; 

18. Auxiliar no planejamento e elaboração de plano de reposição de atividades 

acadêmicas; 

19. Coordenar a revisão das atividades educacionais da série considerando as avaliações 

de estudantes, docentes e preceptores; 

20. Supervisionar e apoiar os planos de atividades desenvolvidos nos cenários de prática 

sob a responsabilidade dos docentes e dos preceptores; 



13  

21. Identificar e comunicar à Gerência de Educação e à Coordenação do Curso fatores que 

dificultem o bom andamento das atividades educacionais da série; 

22. Colaborar, em conjunto com a Gerência de Avaliação, na elaboração do Teste de 

Progresso; 

23. Participar da elaboração do calendário acadêmico anual; 

24. Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias convocadas pela Gerência de 

Educação ou pela Coordenação do Curso; 

25. Representar a série em reuniões administrativas e colegiadas no Curso, na ESCS ou 

fora dela, quando designado(a); 

26. Encaminhar à Secretaria de Curso, nos prazos estipulados, a listagem dos estudantes 

com os respectivos conceitos finais dos eixos educacionais e alimentar o sistema 

acadêmico; 

27. Programar e agendar a utilização dos espaços internos educacionais disponíveis (salas 

de tutoria, laboratórios e auditórios) para as atividades da série; 

28. Supervisionar e atestar o cumprimento das jornadas de trabalho dos docentes, 

comunicando oficialmente e imediatamente à Gerência de Educação e à Coordenação 

de Curso eventuais ausências. 

29. Coordenações dos Programas Educacionais 

30. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno da ESCS; 

31. Participar das reuniões deliberativas da Comissão de Currículo; 

32. Assessorar às Coordenações dos Cursos na movimentação/lotação de docentes nas 

séries; 

33. Coordenar o planejamento, a elaboração e a execução das atividades educacionais, em 

conjunto com as Gerências de Educação, Gerências de Desenvolvimento Docente e 

Discente e Gerências de Avaliação; 

34. Supervisionar e apoiar os planos de atividades desenvolvidos nos cenários de prática 

sob a responsabilidade dos docentes e dos preceptores; 

35. Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias convocadas pela Gerência de 

Educação ou pela Coordenação do Curso; 

36. Representar a série em reuniões administrativas e colegiadas no Curso, na ESCS ou 

fora dela, quando designado(a); 

37. Promover a integração do programa entre as séries. 
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Coordenação do Programa Educacional Módulos Temáticos (MT) 

1. Coordenar e acompanhar o desenvolvimento dos módulos temáticos nas quatro séries 

iniciais do curso e promover o alinhamento para atingir as competências definidas no 

currículo. 

2. Coordenar a Comissão de Proposição de Problemas, responsável pela qualificação dos 

módulos temáticos. 

3. Coordenação do Programa Educacional Habilidades e Atitudes (HA) 

4. Coordenar o programa estruturado continuamente ao longo das quatro primeiras séries 

do curso. 

5. Propor os cenários de ensino do programa e as parcerias com as unidades de saúde. 

6. Responsabilizar-se pelo Laboratório Morfofuncional que se destina ao estudo e 

pesquisa de aspectos morfológicos (anatômicos, histológicos e fisiológicos) do 

organismo humano. 

7. Responsabilizar-se pelo Laboratório de Habilidades que se destina ao 

desenvolvimento em ambiente protegido de habilidades e competências no processo 

ensino e aprendizagem dos discentes e docentes, capacitando-os para a prática 

profissional. 

8. Coordenação do Programa Educacional Interação – Ensino – Serviços – e - 

Comunidade (IESC) 

9. Coordenar o programa estruturado continuamente ao longo das quatro primeiras séries 

do curso 

10. Propor os cenários de ensino do programa e parcerias com as unidades de saúde. 

 
 

Gerência de Desenvolvimento Docente e Discente (GDDD) 

1. Planejar e implementar as atividades que promovam o desenvolvimento interpessoal 

no contexto formativo profissional do docente, do discente e preceptor; 

2. Propor as políticas e ações institucionais de apoio ao discente; 

3. Planejar e desenvolver em conjunto com o Serviço de Apoio ao Discente, ações para 

atendimento das necessidades psicopedagógicas e sociais do corpo discente; 

4. Planejar e coordenar os processos seletivos, programas de Educação permanente e 

Educação continuada de docentes e preceptores; 

5. Planejar, implementar, executar e avaliar a política de qualificação do corpo docente; 

6. Planejar e executar, em conjunto com a gerência de avaliação, a avaliação docente; 

7. Assessorar na supervisão das atividades pedagógicas visando a melhoria do processo 
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ensino e aprendizagem; 

8. Promover as atividades de extensão da graduação; 

9. Apresentar à Coordenação do Curso relatório anual das atividades da gerência. 

 
 

Gerência de Avaliação 

1. Formular, em conjunto com a comissão de currículo do Curso de Graduação, osistema 

de avaliação de desempenho dos estudantes, garantindo sua coerência com o projeto 

pedagógico e sua uniformidade dentro dos programaseducacionais; 

2. Responsabilizar-se pelo planejamento, supervisão e coordenação dos processos de 

avaliação de desempenho dos estudantes, dos docentes e das unidades educacionais 

que compõem o curso; 

3. Planejar e coordenar a avaliação formativa e somativa de desempenho do 

estudante; 

4. Propor, implementar e monitorar indicadores de qualidade para avaliação de 

desempenho do estudante; 

5. Participar em conjunto com a Gerência de Desenvolvimento Docente eDiscente da 

avaliação de desempenho docente e do preceptor; 

6. Participar em conjunto com a Gerência de Educação da avaliação dos programas 

educacionais; 

7. Elaborar e atualizar o Manual de Avaliação, Formatos e Instrumentos de avaliação, 

submetendo-o ao Colegiado de Graduação/ESCS; 

8. Participar da elaboração dos processos avaliativos; 

9. Assessorar na supervisão das atividades pedagógicas visando a melhoria do 

processo ensino e aprendizagem; 

10. Realizar estudos/pesquisas para validação dos instrumentos e Formatos deavaliação 

utilizados no Curso; 

11. Apresentar relatório anual com os indicadores de qualidade dos processos de 

avaliação desenvolvidos. 

 
Secretaria de Curso 

A Secretaria do Curso de Medicina é supervisionada tecnicamente pela Secretaria 

deAssuntos Acadêmicos e tem como atribuições: 

1. Prestar atendimento e orientações ao corpo discente e docente; 

2. Manter atualizada a documentação acadêmica do corpo discente; 
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3. Realizar registro de matrícula nas datas previstas em Calendário Acadêmico; 

4. Receber do docente registro de frequência dos estudantes devidamente preenchido e 

sem rasuras; 

5. Acompanhar o registro de frequência e faltas dos estudantes bem como os conceitos 

das avaliações; 

6. Expedir documentação acadêmica de acordo com legislação vigente; 

7. Manter atualizadas as informações acadêmicas dos estudantes no Sistema de Gestão 

Acadêmica; 

 
→ Dos órgãos suplementares da CCM 

 
 

Laboratório Morfofuncional 

O Laboratório Morfofuncional destina-se ao ensino e a pesquisa visando o 

aprimoramento do conhecimento de aspectos morfológicos do organismo humano mediante 

atividades práticas. 

 
Laboratório de Habilidades Profissionais 

O Laboratório de Habilidades Profissionais destina-se ao desenvolvimento em 

ambiente protegido de habilidades e competências no processo ensino e aprendizagem dos 

discentes e docentes, capacitando-os para a prática profissional. 
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Coordenadores de Programa 

Gestão Matricial do Curso de Medicina 

 
 

Figura 1 - Matriciamento entre Coordenações de Programas Educacionais e Coordenações de Série 
 

 

 

Coordenação do Internato 

 

 

 

6ª série 

5ª série 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coordenação do programa 

Habilidades e Atitudes 

 

Coordenação do programa 

Módulos Temáticos 

 

Coordenação do programa 

InteraçãoEnsino-Serviço- 

Comunidade 

 

 

 

4ª série 

3ª Série 

2ª série 

1ª Série 

 

Fonte: ESCS, 2018. 
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3. DURAÇÃO E SEMANA PADRÃO 

 
 

O Curso de Medicina da ESCS é seriado e anual perfazendo um total de 7.706 

horas, com duração de no mínimo seis e no máximo nove anos. 

As atividades acadêmicas são distribuídas d e domingo a sábado no internato, e de 

acordo com a semana padrão, da 1ª a 4ª séries: 

 
Quadro 1 - Semana padrão curso de medicina 

 

SÉRIE TURNO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

 

1ª 

8h-10h Horário 

Protegido 

Horário 

Protegido 

Horário 

Protegido 
IESC 

Horário 

Protegido 10h-12h 

14h-16h 
HA TUTORIAL HA 

IESC 
TUTORIAL 

16h-18h PALESTRA 

 

 
2ª 

8h-10h Horário 

Protegido 
H.A IESC 

Horário 

Protegido 

Horário 

Protegido 10h-12h 

14h-16h  
TUTORIAL 

PALESTRA IESC  
TUTORIAL 

 
HA 

16h-18h 
Horário 

Protegido 
Horário 

Protegido 

 

 
3ª 

8h-10h 
IESC TUTORIAL 

Horário 

Protegido 
H.A TUTORIAL 

10h-12h 

14h-16h IESC  
HA 

Horário 

Protegido 

Horário 

Protegido 

PALESTRA 

16h-18h 
Horário 

Protegido 
Horário 

Protegido 

 

 
4ª 

8h-10h 
TUTORIAL 

Horário 

Protegido 

Horário 

Protegido 
TUTORIAL 

Horário 

Protegido 10h-12h 

14h-16h 
Horário 

Protegido 
 

HA/IESC 

 
HA/IESC 

 
HA/IESC 

 
HA/IESC 

16h-18h PALESTRA 

 

Fonte: ESCS, 2018. 
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4. CURRÍCULO 

 
A formação profissional em saúde é uma atividade complexa que envolve não só a 

aquisição de conhecimentos, mas o desenvolvimento de habilidades e atitudes necessárias ao 

exercício eficiente da atenção à saúde individual e coletiva. Implica, portanto, na articulação 

de experiências de aprendizagem que visem não somente o saber, mas também o saber-fazer, 

saber-ser, saber-aprender e saber conviver. É no espaço de articulação desses diferentes 

saberes que estão inseridos os currículos orientados para aquisição de competência, cujo 

modelo inspirou a estruturação curricular do curso de medicina da Escola Superior de 

Ciências da Saúde (ESCS). 

O processo de ensino proposto nesta Escola pressupõe que a formação profissional 

deve estar contínua e intimamente vinculada aos problemas da sociedade e para quem o futuro 

profissional prestará seus serviços. Assim, o perfil do egresso deve sempre ser projetado à luz 

das necessidades em saúde da sociedade, considerando os perfis epidemiológicos e 

demográficos da população e as condições da prática profissional. 

O desenvolvimento científico e técnico da Medicina contemporânea demandam 

profissionais uma formação sistemática, continuada. Ao médico espera-se um grau de 

responsabilidade e autonomia que lhe permitam sustentar sua própria educação continuada 

com base em estudo independente. Unidos aos princípios da ética, da deontologia, da justiça 

social e da análise dos custos da atenção, os saberes e competências que resultarão em boa 

prática médica devem ser pautado na correção e no zelo profissional. Elementos estes 

indissoluvelmente unidos na atividade médica. 

A orientação curricular por competência é a modalidade de aplicada nesta Escola, qual 

voltada para os resultados a serem obtidos ao término do curso ou programa educacional. 

Esses resultados são comumente expressos em termos de perfil do egresso ou de 

competências a serem alcançadas pelo formando. Nesse modelo de organização curricular, os 

fins não só justificam os meios, mas constituem o ponto de partida para o planejamento de 

todas as etapas do programa educacional (SMITH, 2009). 

 

 

4.1 Perfil do Egresso 

 
 

Competência, do ponto de vista conceitual, implica em um conjunto de ações 

intencionais, ajustadas ao contexto do exercício profissional, que envolve a mobilização de 
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conhecimentos, habilidades e atitudes nas mais diversas combinações (HAGER; GONCZI, 

1996). Essas ações intencionais se traduzem em tarefas ou atividades essenciais ao exercício 

da profissão. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN),   do Curso de Graduação em Medicina 

de 2014, para a necessária articiulação entre conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas 

do egresso, a formação do graduado em Medicina desdobrar-se-á nas seguintes áreas: atenção 

à saúde; gestão em saúde e educação em saúde. 

Atenção à saúde é pautada nos princípios éticos da beneficência, equidade e justiça 

social, que alicerçam o exercício profissional. Dessa forma, envolve o acesso universal à 

saúde, integralidade do cuidado, a humanização do atendimento, com base no 

desenvolvimento de habilidades de comunicação e da prática do cuidado centrado na pessoa. 

Gestão em Saúde é voltada para a adoção de atividades que visem o desenvolvimento 

de habilidades relacionadas à gestão do cuidado, tomada de decisão, liderança e trabalho em 

equipe no contexto dos serviços de saúde. Pressupondo, portanto, a integração ensino-serviço 

na construção participativa do sistema saúde de qualidade e o resgate do papel da instituição 

formadora no delineamento de políticas públicas de saúde voltadas para a comunidade onde 

as atividades de ensino-aprendizagem são desenvolvidas. 

Educação em saúde diz respeito à inclusão de atividades pedagógicas voltadas para o 

desenvolvimento da autonomia do aprendiz. Abrange, portanto, a aprendizagem colaborativa, 

o aprender a aprender, o aprender a conviver, o comprometimento com o próprio processo de 

formação, o domínio das ferramentas necessárias à regulação dos próprios processos de 

aprendizagem, a aprendizagem com a pesquisa, com a pergunta e com a reflexão sobre a 

prática. 

No curso de graduação em medicina da ESCS, essas 3 áreas de competência são 

desenvolvidas nos 4 programas educacionais desenvolvidos no currículo: módulos temáticos 

(MT); habilidades e atitudes (HA), interação ensinos-serviço-comunidade (IESC) e estágio 

curricular obrigatório (ECO), que serão discutidos adiante. 

Segundo Perrenoud (2000), enquanto as competências são traduzidas em domínios 

práticos das situações cotidianas que necessariamente passam compreensão da ação 

empreendida e do uso a que essa ação se destina, as habilidades são representadas pelas ações 

em si, ou seja, pelas ações determinadas pelas competências de forma concreta. Desta forma, 

as competências e habilidades específicas que um graduado em medicina pela ESCS deve ter 

são as seguintes: 
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 Utilizar recursos propedêuticos valorizando o método clínico em todos os seus aspectos; 

 Exercer a medicina utilizando procedimentos diagnósticos e terapêuticos cientificamente 

validados; 

 Utilizar adequadamente recursos semiológicos e terapêuticos para a atenção integral à 

saúde; 

 Atuar na promoção da saúde e prevenção de doenças, bem como no tratamento e 

reabilitação dos problemas de saúde e acompanhamento do processo de morte; 

 Realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos indispensáveis para o atendimento 

ambulatorial e para o atendimento inicial das urgências e emergências em todas as fases 

do ciclo biológico; 

 Compreender os princípios da metodologia científica, o que possibilita a análise de artigos 

técnico-científicos e uma maior participação na produção de conhecimentos; 

 Considerar a relação custo-benefício nas decisões médicas, levando em conta as reais 

necessidades da população; 

 Diagnosticar e tratar corretamente as principais doenças do ser humano em todas as 

fases do ciclo biológico, tendo como critérios a prevalência e o potencial mórbido das 

doenças, bem como a eficácia da ação médica; 

 Reconhecer e encaminhar, adequadamente, pacientes portadores de problemas que fujam 

ao alcance da formação geral do médico. 

 Compreender as bases moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da 

estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados aos problemas da 

prática. 

 Compreender como agir frente aos problemas mais comuns dentro da visão integral 

do processo saúde-doença, relacionando os determinantes socioeconômicos, culturais e 

políticos, bem como os aspectos comportamentais relevantes para a promoção, prevenção 

e recuperação da saúde. 

 Abordar o processo saúde-doença do indivíduo e da população, em seus múltiplos 

aspectos de determinação, ocorrência e intervenção; 

 Dominar a propedêutica médica - capacidade de realizar história clínica, exame físico, 

conhecimento fisiopatológico dos sinais e sintomas. 

 Estabelecer a relação médico-paciente e médico-família com padrões éticos, 

 técnicos e humanísticos adequados e legitimados. 

 Relacionar e utilizar os conhecimentos das áreas básicas, clínicas, cirúrgicas e da saúde 
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coletiva para atuar na solução dos problemas mais relevantes que comprometem a saúde 

dos indivíduos e famílias. 

 Trabalhar em equipe interdisciplinar, evidenciando compromisso social com a melhoria 

contínua do atendimento e do desempenho dos serviços de saúde, de acordo com os 

princípios e diretrizes do SUS e políticas de Saúde públicas vigentes. 

 Utilizar-se, de forma adequada, da rede de Atenção à saúde promovendo a integração do 

sistema e a integralidade do cuidado. 

 Avaliar criticamente as políticas de saúde e estratégias de intervenção, visando assegurar a 

universalidade, a equidade, a resolubilidade e a continuidade dos cuidados de saúde. 

 Utilizar a realidade do trabalho para disparar processos de aprendizagem e de educação 

permanente, estimulando a construção coletiva de conhecimento. 

 Favorecer a interação das pessoas e a construção do trabalho em equipe respeitando 

diferentes saberes e potencialidades e mostrando a capacidade de ouvir e lidar com a 

diversidade de opiniões. 

 Identificar problemas relevantes do território juntamente com a equipe de saúde. 

 Promover uma investigação ampliada das necessidades de saúde e identificar problemas 

na produção do cuidado, considerando relevância, magnitude, vulnerabilidade, e 

transcendência. 

 Pesquisar dados de morbimortalidade, epidemiológicos, demográficos e de agravos de 

notificação compulsória da população estudada, quando pertinente. 

 Identificar a necessidade de novos conhecimentos a partir da realidade e dos desafios do 

trabalho em saúde. 

 

 
 

4.2 Princípios Norteadores 

 
 

O modelo pedagógico do curso encontra-se fundamentado nos princípios do 

construtivismo, priorizando as metodologias ativas como elemento central no processo de 

ensino aprendizagem.   Como princípio, o currículo visa garantir e aperfeiçoar a formação 

geral do médico em termos técnicos, científicos e humanísticos. 

Partindo da definição do perfil do egresso e do delineamento das competências 

necessárias à boa prática profissional, foi construído um currículo que contempla os seguintes 

elementos: 
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Interdisciplinaridade e integração de saberes entre diferentes áreas, envolvendo as 

ciências básicas, as disciplinas clínicas, as ciências sociais e do comportamento e as 

disciplinas da saúde coletiva. As várias disciplinas ou áreas de conhecimento são integradas 

numa mesma unidade educacional (integração horizontal) ao mesmo tempo em que garante 

uma continuidade na aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes em graus crescentes 

de complexidade ao longo do curso (integração vertical). 

Diversificação dos ambientes de aprendizagem. 

Os estudantes se envolvem em situações diversificadas de prática de saúde desde o 

início do curso, participando em ações de saúde em uma área territorial definida onde se 

prestam cuidados integrais de saúde e acompanhamento de famílias adstritas. Os cenários 

de ensino são as unidades básicas de saúde (em especial as da Estratégia Saúde da Família), 

ambulatórios e policlínicas, hospitais gerais e especializados, serviços de reabilitação e 

recuperação e serviços de atendimento de emergências, além das salas de aula, laboratórios e 

biblioteca da escola. 

Integração ensino-serviço-pesquisa, partindo da premissa de que os fundamentos 

teóricos devam estar, desde logo, articulados à solução de problemas e situações práticas. A 

pesquisa integra-se assim ao ensino, com a participação de profissionais dos serviços e da 

comunidade. A proposta de interdisciplinaridade e ação multiprofissional do currículo 

permeia a integração do meio acadêmico com os serviços da SES-DF - considerada 

como agente ativo e não mera usuária. 

Utilização de metodologias ativas, centradas no estudante, onde ele é o sujeito da 

aprendizagem e o professor é um facilitador. Essas metodologias, desenvolvidas pelo estudo 

cooperativo em pequenos grupos, possibilitam ao estudante o desenvolvimento dos seus 

próprios métodos de estudo, de forma a selecionar criticamente os recursos educacionais 

mais adequados, a trabalhar em equipe e a “aprender a aprender”. 

Aprendizagem pela prática - o elemento norteador é a prática profissional e a 

prática social. A relação prática-teoria-prática deve ser priorizada. Pretende-se assim 

desenvolver aquisição de conhecimentos e habilidades relevantes para a prática profissional. 

Flexibilidade curricular – o ensino é centrado nas necessidades de aprendizagem dos 

estudantes, com currículo nuclear comum a todos e a oportunidade de práticas eletivas, cuja 

função é permitir a individualização do currículo. 

Avaliação formativa e somativa do estudante, baseada nas competências 

cognitivas, afetivas e psicomotoras. 
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Terminalidade do curso, objetivando uma sólida formação geral, tornando o egresso 

apto a resolver a maioria dos problemas de saúde da população. 

 

 
 

4. 3 Programas Educacionais e Metodologias de Ensino-Aprendizagem 

 
 

O currículo apresenta 4 (quatro) programas educacionais que interagem, conforme o 

esquema representado na figura 2. 

 

Figura 2 - Programas Educacionais 
 

 

Fonte: ESCS, 2018. 

 

 

 

4.3.1 Programa Educacional de Módulos Temáticos 

 
 

O Programa de Módulos Temáticos aborda de maneira integrada com os outros 

programas educacionais os aspectos cognitivos que irão dar sustentação a aquisição das 

competências definidas no projeto pedagógico nos primeiros quatro anos da formação. 

Procura desenvolver no estudante a capacidade de aprendizado por meio do estudo 
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cooperativo em pequenos grupos, contextualizado, da capacidade de busca das informações 

relevantes para a prática e possibilita a aquisição de autonomia no processo de aprendizagem 

(DOLMANS et al., 2005, HMELO-SILVER, 2004). 

 
Metodologia utilizada: 

O Programa de Módulos Temáticos utiliza uma estratégia pedagógica denominada 

Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL, do inglês “Problem Based Learning”), 

propositora de situações significantes, contextualizadas e do mundo real e fornecedora de 

fontes, guias e instruções para os aprendizes (DOLMANS; SCHMIDT, 1996). 

As principais características do PBL são: 

 
 

 O estudante é responsável por seu aprendizado (DOLMANS; SCHMIDT, 1994), o que 

inclui a organização de seu tempo e a busca de oportunidades para aprender. 

 O professor é um facilitador da aprendizagem. 

 O problema é o elemento integrador dos conteúdos e devem contemplar as situações 

mais frequentes e relevantes a serem enfrentados na vida profissional de um médico 

com formação geral (DOLMANS, SNELLEN-BALENDONG, WOLFHAGEN et al., 

1997). 

 A dinâmica tutorial utiliza um processo análogo ao da metodologia de pesquisa 

científica. A partir de um problema, procura-se sua compreensão, fundamentação e 

busca de dados que são analisados e discutidos. Por último, elaboram-se hipóteses 

para sua solução, que devem ser postas em prática para que sejam comprovadas e 

validadas. 

 Os módulos são flexíveis e podem ser modificados para se adaptarem a realidade. 

 O trabalho em grupo e a cooperação entre os sujeitos são elementos centrais 

(DOLMANS; SCHMIDT, 2006). 

 
Módulos Temáticos 

Os módulos temáticos apresentam abordagem interdisciplinar cujo conteúdo é 

organizado em problemas que constituem o elemento motivador para o estudo e o momento 

de integração das disciplinas. Estes problemas, por sua vez, são alterados e atualizados de 

forma permanente. 

Os módulos são construídos pelo grupo de planejamento, composto pelos docentes 
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das várias disciplinas básicas e clínicas envolvidas com o tema, gerenciados por um 

coordenador e por um vice. 

Esta metodologia por módulos traz implícita a prática da interdisciplinaridade. Ou 

seja,em cada módulo estão embutidas as disciplinas que completam todo o conteúdo de seus 

enunciados. 

Cada módulo se desenvolve num período de quatro a oito semanas, Dele, elabora- 

se a árvore temática que dará origem aos problemas relacionados com o processo saúde- 

doença. 

O programa de módulos temáticos é composto por 26 módulos distribuídos nas quatro 

primeiras séries, numa sequência que permite a aquisição progressiva e integrada de 

conhecimentos que servirão à futura prática profissional. 

 
Grupos tutoriais 

Cada grupo tutorial é composto por um docente e oito a doze estudantes, que se 

reúnem duas vezes por semana, obedecendo à semana-padrão da série, durante 

aproximadamente quatro horas diárias, para estudar os problemas relacionados ao processo 

saúde-doença apresentados nos módulos. 

A cada problema são eleitos entre os estudantes um coordenador e um secretário, de 

modo que cada estudante exerça estas funções pelo menos uma vez durante a realização do 

módulo. 

O grupo tutorial desenvolve suas atividades obedecendo a uma dinâmica própria, 

denominada 07 passos, que consiste em: 

 
 Ler atentamente o problema e esclarecer os termos desconhecidos; 

 Identificar as questões (problemas) propostas pelo enunciado; 

 Oferecer explicações para estas questões, com base no conhecimento prévio que o 

grupo possua sobre o assunto (formulação de hipóteses); 

 Resumir estas explicações; 

 Estabelecer objetivos de aprendizado que levem o estudante à comprovação, ao 

aprofundamento e à complementação das explicações; 

 Realizar estudo individual, respeitando os objetivos estabelecidos; 

 Rediscutir no grupo tutorial os avanços de conhecimento obtidos pelo grupo. 
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Palestras 

São atividades que ocorrem uma vez por semana, obedecendo à semana-padrão da 

série, com duração aproximada de duas horas. São proferidas por professores do curso ou 

convidados, sobre temas escolhidos pela comissão de planejamento do módulo, com o 

objetivo de possibilitar ao estudante a integração de conhecimentos ou uma primeira 

aproximação de um tópico de todo desconhecido ou muito difícil. 

 
Módulos eletivos 

São módulos obrigatórios que ocorrem uma vez ao ano e permitem a personalização 

do currículo. Tem a característica eminentemente prática e consiste  numa imersão  em 

um determinado serviço. Os estudantes têm a liberdade de escolha entre as opções 

oferecidas pela escola ou podem propor sua própria eletiva que será submetida à aprovação 

pela comissão de currículo com base nas normas estabelecidas. 

 
Consultorias 

São oportunidades de aprendizagem opcional ofertada nos módulos. Permitem um 

contato próximo com os docentes, em suas áreas de especialidades, visando ao 

esclarecimento das dúvidas oriundas da leitura e das discussões efetivadas em grupos. 

 
4.3.2 Programa Educacional de Habilidades e Atitudes 

 

A aprendizagem de habilidades clínicas complexas envolve a aquisição de 

conhecimentos, habilidades motoras e o desenvolvimento de atitudes. Toda habilidade clínica 

está fundamentada em uma base de conhecimento que envolve conceitos, relevância, 

indicações, contraindicações e contexto de aplicação. A habilidade exige preparação, técnica e 

destreza. E as atitudes dizem respeito ao consentimento, conforto, respeito pelo paciente e a 

percepção, reflexão e reconhecimento dos próprios limites. 

O Programa de Habilidades e Atitudes utiliza práticas nos serviços, nos laboratórios de 

morfofuncional e de habilidades. O treinamento é feito em um programa longitudinalmente 

estruturado nos quatro primeiros anos e, para o seu desenvolvimento, tem como princípios: 

 
 Desenvolvimento gradual de complexidade no treinamento de habilidades, nos 

cenários de aprendizagem e na integração entre estas e os conhecimentos para a 

solução de problemas: a cada passo, o estudante é treinado em situações práticas cada 
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vez mais complexas; 

 Interação entre teoria e prática: o desenvolvimento do programa de habilidades 

visa, sempre que possível, a congruência entre o conhecimento adquirido nos módulos 

temáticos e os treinamentos ofertados no Programa; 

 Apresentação de nova habilidade por demonstração, realizada tanto por parte dos 

 professores para os estudantes como dos estudantes para os professores; 

 Consolidação da aprendizagem por repetição da atividade de treinamento; 

 Avaliação de desempenho por instrumentos coerentes com a característica de 

treinamento na prática. 

 Avaliações com conteúdos cumulativos. 

 

Metodologias utilizadas 

Os recursos e métodos de aprendizagem adotados pelo programa englobam exposição 

oral, vídeos, demonstração pelo docente, execução das tarefas entre pares de estudantes, 

discussão em pequenos grupos, prática com paciente real, prática com paciente simulado, 

atividades à beira do leito, em enfermarias de hospitais de média e alta densidade tecnológica 

de diferentes especialidades, unidades de emergências, unidades básicas de saúde, no centro 

de treinamento em habilidades e laboratório morfofuncional. 

As práticas educacionais são estruturadas utilizando-se o método: cognição, 

demonstração, explicação, execução, repetição (CDEER). Esse método pressupõe a discussão 

prévia com o estudante dos conhecimentos inerentes à realização da tarefa. A demonstração 

da tarefa pelo professor (docente do programa), em tempo real, sem interrupções ou 

comentários. Nova demonstração, com as explicações do professor. A execução, por parte do 

aprendiz, supervisionada pelo docente e com retroalimentação. E a repetição para aquisição 

de destreza, em outras oportunidades de aprendizagem, monitorada pelo docente (KER, 

2009). 

A organização dos conteúdos abordados e das atividades educacionais, em linhas 

gerais, obedece a três princípios: ciclos de vida (criança, adulto, idoso, gestante); sistemas 

corporais (respiratório, cardiovascular, digestório, etc.), e os cenários das grandes áreas 

básicas (saúde do adulto, da criança e da mulher) (HARDEN, 2009). 

 
Estrutura do programa 

A estruturação do programa de habilidades e atitudes por competência começa com a 



29  

definição do perfil do estudante a ser formado. Feito isso, em sequência temos: a 

determinação da competência geral, seguida dos domínios de competência a serem 

alcançados; definição (descrição) do que significa cada um dos domínios de competências e 

seleção dos critérios, desempenhos ou tarefas que possam ser utilizados como parâmetro para 

avaliação do grau em que os resultados esperados estão sendo atingidos; nivelamento 

daextensão em que esses resultados devem ser obtidos segundo os ciclos de aprendizagem; 

definição das estratégias de aprendizagem a serem utilizadas, avaliações de resultados e 

processos (SMITH, 2009; GUSTAFSON, BRANCH, 2007; CARRACCIO et al., 2002). 

 
Matriz de Competências do Programa 

Para o programa de Habilidades e Atitudes atenção à saúde individual foi considerada 

a competência geral a ser atingida no programa como um todo. Com base nessa competência, 

foram identificadas habilidades e atitudes essenciais à formação profissional em saúde, tendo 

em vista o cuidado com o paciente. As habilidades-chave, centrais ao exercício da profissão 

no contexto da interação médico-paciente, compõem o que chamamos de domínios da 

competência geral, atenção à saúde. Domínios de competência e habilidades clínicas-chave 

serão utilizados de forma intercambiável a partir de então. 

Assim sendo, considerando a relação matricial desses saberes, os domínios de 

competência ou habilidades clínicas-chave a serem trabalhados no programa serão: entrevista 

clínica; obtenção e relato dos dados; exame físico; raciocínio clínico e tomada de decisão. 

Essas habilidades-chave estão representadas no eixo vertical da figura 3. Na horizontal, estão 

os valores, atitudes e comportamentos que devem permear todas as ações que integram os 

domínios verticais da atenção à saúde e que envolvem aspectos relativos à comunicação, 

ética, responsabilidade, humanismo e excelência profissional. 

O conjunto de saberes que se colocam na transversalidade da atuação profissional e 

que reúnem uma série de elementos subjetivos, que conferem qualidade ética e humanística 

ao cuidado está reunido no programa com o nome de profissionalismo médico. 
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Figura 3 - Configuração matricial das habilidades e atitudes a serem desenvolvidas no programa. 
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Fonte: ESCS, 2018. 

 

 

 

Os ciclos de aprendizagem 

Estabelecer níveis de desempenho é definir níveis de complexidade crescentes das 

competências-chave a serem atingidos pelos estudantes à medida que eles progridem nocurso. 

O currículo do curso de medicina da ESCS é desenvolvido em 03 ciclos de aprendizagem: 

inicial, intermediário e internato, que compreendem as 1ª e 2ª; 3ª e 4ª e 5ª e 6ª séries, 

respectivamente (Figura 4). 

 

Figura 4 – Desenvolvimento das habilidades clínicas chave – programa de HA 
 
 

 

Fonte: ESCS, 2018. 

 
 

No primeiro ciclo, as atividades educacionais se dão predominantemente no ambiente 

acadêmico, sendo voltado para o aprendizado dos aspectos conceituais que fundamentam as 

competências clínicas e o desenvolvimento de habilidades, utilizando como modelo o 

indivíduo normal ou situações clínicas de baixa complexidade. No segundo ciclo, são 

utilizados cenários reais de prática ainda de uma forma controlada, com pacientes reais e o 

enfoque da aprendizagem voltado para identificação e interpretação dos achados anormais. 
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No internato, o aprendizado decorre da prática que ocorre em ambientes reais do exercício 

profissional. 

O desenvolvimento do programa tem um desenho em espiral, onde os temas são 

revisitados e novamente apresentados aos estudantes, em outros momentos de sua trajetória 

acadêmica, com densidade, profundidade, abordagem e cenários diferentes dos anteriores, 

ampliando a experiência educacional do estudante e facilitando a consolidação do 

aprendizado (HARDEN, 2009). 

 
4.3.3 Programa Educacional Interação Ensino-Serviço-Comunidade (IESC). 

 
 

Todo médico deve ser capaz de exercer a prática geral da medicina e, para tanto, 

atender a todos os componentes de uma família, independentemente de sexo e idade, 

comprometendo-se com a pessoa inserida em seu contexto biológico, psicológico e social. 

O curso de Medicina da ESCS vem construindo mudanças importantes no processo da 

formação médica, pois o médico, não importa sua área de atuação, deverá associar uma visão 

geral e integral do indivíduo à sua prática profissional. Sua preocupação social deverá estar 

presente em todos os seus atos profissionais, tendo como objetivo principal desenvolver ações 

voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde do indivíduo, da família e da 

comunidade. 

O Programa Educacional Interação Ensino-Serviço-Comunidade (IESC) desenvolve 

atividades de aprendizagem vinculada à realidade da saúde da população, envolvendo ações 

de promoção, proteção e recuperação da saúde, em equipe multidisciplinar. A IESC tem como 

propósito fortalecer a parceria com os serviços de saúde e a comunidade para a consolidação 

de uma nova concepção de formação do estudante de medicina, construindo um modelo de 

interação entre estudantes, profissionais de saúde, docentes, famílias e membros da 

comunidade tendo como marco de referência os planos de desenvolvimento regional. 

Os cenários de ensino e os campos de atuação da IESC são os ambientes comunitários 

e das famílias a serem visitadas, as unidades de saúde (US) que contemplam a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), unidades de 

saúde da atenção primária, além dos equipamentos sociais existentes nas localidades. Neste 

contexto, os estudantes iniciam o contato com a realidade social. Também é proposto para a 

IESC – 1ª série que os estudantes desenvolvam habilidades de iniciação científica sobre 

temas suscitados a partir do contato com a realidade local, na interação com a comunidade e 

com os profissionais dos serviços de saúde da ESF. 
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Este programa educacional possibilita uma aproximação com o real e cria a 

oportunidade de integração com os outros programas educacionais. Sendo a IESC uma 

unidade de ensino predominantemente prática, ao interagir com as outras unidades 

educacionais, contribui para a superação da dicotomia teoria/prática. 

A proposta de ensino da ESCS fortalece o sistema de saúde e valoriza as atividades 

junto à comunidade, proporcionando uma formação geral do estudante com visão ética, 

humanística e compromisso social, capacitando-o como agente de transformação social. O 

currículo é flexível, permitindo adequação dos objetivos educacionais e competências 

profissionais aos problemas comunitários. Desta forma, o Programa Educacional Interação 

Ensino Serviço Comunidade atua em parceria com as equipes de saúde das unidades 

envolvidas no processo de ensino aprendizagem. 

 
Princípios 

O processo de ensino e aprendizagem da IESC toma como base a realidade da 

comunidade e a busca pelo estabelecimento de vínculo entre os sujeitos. Nesse processo são 

consideradas as múltiplas complexidades existentes, levando-se em conta o respeito pelos 

princípios da integralidade e da responsabilidade social. 

 
Metodologia utilizada 

O Programa IESC utiliza a metodologia da problematização, que tem como base o 

reconhecimento de que a educação acontece a partir das experiências vivenciadas em 

situações reais. A realidade é vista como “problema”, algo que pode ser resolvido ou 

melhorado. O processo educacional se dá pela análise e pela proposta de intervenção na 

realidade. 

A problematização possibilita aos estudantes a oportunidade de vivenciar o cotidiano 

das práticas nos serviços de saúde, entrar em contato com a realidade e identificar junto aos 

profissionais e a comunidade problemas e situações relevantes, fazer reflexão crítica e propor 

alguma intervenção. 

A problematização apoia-se na pedagogia progressista libertadora; educandos e 

educadores são mediados pela realidade que apreendem e da qual extraem da aprendizagem e 

se conscientizam da mesma para atuarem no sentido da transformação social. Cada problema 

identificado é explorado detectando suas possíveis causas e, formulando assim as hipóteses de 

solução, procura-se interferir na realidade no sentido de transformá-la (LIBÂNEO, 1990; 

BORDENAVE, PEREIRA, 2005; BERBEL, 2006.). 
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Paulo Freire entende que, na problematização, parte-se da percepção da realidade e, no 

processo de decodificação, percebem-se as contradições que, após reflexões, resulta numa 

nova percepção da realidade. Assim, vai do concreto para o abstrato e retorna ao concreto 

para transformá-lo (FREIRE, 1987). 

A IESC utiliza como instrumento o Arco de Maguerez (BORDENAVE; PEREIRA, 

2005), que é constituído pelas seguintes etapas: 

 
1º etapa – Observação da Realidade – Observar e identificar os principais 

problemas relacionados a um determinado tema. Nesta fase, por meio de discussão com os 

profissionais, docentes e/ou representantes da comunidade, o grupo selecionará um problema. 

2º etapa – Levantamento de Pontos Chave – Refletir sobre os determinantes do 

problema estrutural e/ou contextual selecionado. Pontos chave estão relacionados ao 

problema que se pretende estudar. O grupo deve discutir as prováveis causas e determinantes 

do problema selecionado para aprofundamento. 

3º etapa - Teorização – Aprofundamento da reflexão sobre o problema escolhido, 

bem como sobre os seus fatores determinantes e condicionantes. Trata-se de uma etapa onde 

se busca aproximação entre o problema pesquisado (realidade) e o conhecimento científico. 

Utilizam- se a literatura técnica disponível, além de entrevistas com membros da comunidade, 

profissionais experientes em relação ao tema pesquisado e informações provenientes de bases 

de dados eletrônicas. 

4º etapa – Hipóteses de Solução – Elaborar as hipóteses de solução de forma 

crítica ecriativa para o problema. Deve ser construída junto com membros da equipe de saúde 

ou da comunidade. 

5º etapa- Aplicação à Realidade – Os estudantes deverão desenvolver ações 

pactuadas com os membros da equipe de saúde ou da comunidade visando alguma 

transformação da realidade. 
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Figura 5 – Método de Charles Maguerez 
 

Fonte: BORDENAVE, PEREIRA, 2005. (adapt.). 

 
Os estudantes iniciam o contato com a realidade social desde a primeira série. Os 

cenários de ensino e os campos de atuação são os ambientes comunitários e as unidades 

básicas de saúde (unidades da Estratégia de Saúde da Família, centros e postos de saúde). 

O programa é flexível, permitindo adequação dos objetivos educacionais e conteúdos 

curriculares direcionados aos problemas comunitários existentes. 

 
4.3.4 Programa Educacional Estágio Curricular Obrigatório 

 

Corresponde aos dois últimos anos do curso de graduação médica da ESCS, em que o 

estudante deve exercer treinamento prático intensivo, aplicando e desenvolvendo as 

competências adquiridas ao longo de todo o curso fundamentadas em metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem. Objetivando ampliar e consolidar suas competências, nos termos da 

legislação vigente nas diretrizes curriculares nacionais Resolução Nº 3, de 20 de Junho de 

2014 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. 

 
Método Utilizado 

O principal método utilizado é a aprendizagem em serviço. Este modelo de 

aprendizagem, baseado no construtivismo social, entende o aprendizado como fenômeno 

socio-cultural, em que o aprendiz é introduzido numa comunidade de prática. Nesta etapa 

do curso o estudante trabalha em estreita colaboração com um docente/preceptor e demais 

profissionais do serviço na resolução conjunta de problemas. Métodos acessórios podem ser 

utilizados conforme a estruturação de cada rodízio, como discussões de casos clínicos, aulas 

expositivas, clubes de revista e problematização, entre outros. 
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Tradicionalmente o Estágio Curricular Médico, ou Internato é visto como um rito de 

passagem em que os futuros médicos são inseridos na prática profissional para solidificar o 

aprendizado adquirido no desenvolvimento do seu ofício. As características da aprendizagem 

em serviço fazem com que frequentemente os estágios tenham sua estruturação adaptada a 

realidade do cenário, o que pode levar o estagiário a ser utilizado prioritariamente como força 

de trabalho de baixo custo em detrimento da experiência educacional. A ESCS se esforça em 

proporcionar uma experiência mais consistente ao definir com clareza os objetivos 

educacionais do internato e monitorá-lo de maneira a detectar desvios na proposta de 

aprendizagem e corrigi-los de maneira manter a qualidade do estágio. Desde 2017, uma das 

atividades desempenhadas para a construção de competências administrativas para o quinto 

ano é a aplicação de ferramentas de gestão na percepção de problemas relacionados ao 

internato, no desenvolvimento de um plano de ação e na apresentação ao nível tático e 

estratégico da instituição. 

Segundo Cantillon e Macdermott (2008), uma das chaves para o sucesso do estágio é o 

estudante assumir cada vez mais responsabilidade no cuidado ao paciente num ambiente mais 

estruturado e supervisionado, o que seria um  poderoso motivador para aaprendizagem. 

Assim, o ciclo de aprendizagem se dá pela execução, sob a supervisão de um 

profissional experiente, de tarefas da prática profissional, onde o estudante observa, executa, 

discute e reflete. Espera-se que a execução do estudante cresça gradualmente em qualidade e 

complexidade de forma a permitir que o apoio docente possa ser reduzido, conferindo 

autonomia e vivencia profissional. 

Um dos principais pressupostos para a estruturação do internato na ESCS é a 

aplicação do conceito de Lev Vygotsky de "zonas proximais de desenvolvimento” (FINO, 

2001). O estudante deve realizar tarefas autênticas cujo grau de dificuldade não permite sua 

realização independente, porém, não tão difíceis que impeçam a execussão com o apoio do 

preceptor. À medida que o processo de ação e reflexão se repete, o suporte dado pelo 

preceptor pode ser reduzido para que o estudante ganhe autonomia e seja capaz de 

compreender e executar toda a tarefa sem auxílio e com segurança para os pacientes, para a 

equipe e para ele mesmo. 

 
Estrutura, duração e carga horária. 

A carga horária mínima do Estágio Curricular Obrigatório (ECO) será de 35% (trinta e 

cinco por cento) da carga horária total do Curso de Graduação em Medicina. 

Em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionaids dos cursos de Medicina, o ECO 
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deverá ter, no mínimo, 30% (trinta) da sua carga horária total dedicada aos treinamentros em 

em serviços de atenção básica e urgência e emergência do SUS, devendo predominar a carga 

horária dedicada aos serviços de atenção básica.. 

Os 70% (setenta por cento) da carga horária restante do internato incluirão, 

necessariamente, aspectos essenciais das áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia- 

Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva e Saúde Mental, em atividades eminentemente práticas 

e com carga horária teórica que não seja superior a 20% (vinte por cento) do total por estágio, 

em cada uma destas áreas. 

A jornada semanal poderá compreender períodos de plantão de até 12 (doze) horas 

diárias, observando-se o limite de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos da Lei Federal nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes. 

Desta forma, o ECO na ESCS terá duração de 93 (noventa e três) semanas semanas, 

com uma carga horária de 3.720 horas, distribuídos em dois anos, e discriminados a seguir: 

A programação pedagógica da 5ª série, ou primeiro ano do ECO será desenvolvida, 

prioritariamente, em níveis de atenção primária e secundária. Terá duração mínima de 48 

(quarenta e oito) semanas, envolvendo atividades nas seguintes áreas de atuação: 

 
 ECO501 Saúde do Adulto – Clínica Médica I, 11 (onze) semanas, 400 horas 

 ECO502 Saúde do Adulto – Clínica Cirúrgica I, 11 (onze) semanas, 400 horas; 

 ECO503 Saúde da Criança – 11 (onze) semanas, 400 horas; 

 ECO504 Saúde da Mulher – 11 (onze) semanas, 400 horas; 

 ECO505 Saúde Coletiva – 160 horas; 

 ECO506 Estágio Eletivo V – 160 horas. 

 

O módulo ECO505 será desenvolvido de forma longitudinal, com duração de 40 

(quarenta) semanas e carga horária de 4 (quatro) horas por semana. 

O módulo ECO506 terá duração de 4 (quatro) semanas, com carga horária semanal de 

40 (quarenta) horas. 

O estágio eletivo poderá ser realizado nos cenários de ensino da ESCS ou em outros 

serviços de acordo com resolução própria. As propostas de eletivo fora da ESCS serão 

submetidas à aprovação da Comissão de Currículo do Curso de Graduação em Medicina 

seguindo as normas específicas da ESCS e legislação em vigor. 

A 6ª série, ou segundo ano do ECO terá duração mínima de 45 (quarenta e cinco) 

semanas,envolvendo atividades em 05 (cinco) áreas de atuação: 
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 ECO601 Estratégia de Saúde da Família 09 (nove) semanas; 

 ECO602 Saúde Mental 09 (nove) semanas; 

 ECO603 Saúde do Adulto II – Clínica Médica II 09 (nove) semanas; 

 ECO604 Saúde Materno-Infantil 09 (nove) semanas; 

 ECO605 Saúde do Adulto II – Clínica Cirúrgica II 09 (nove) semanas. 

 

Os cenários são selecionados entre as diversas unidades assistenciais em saúde da 

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal SES-DF) e preparados pela coordenação do 

ECO com a participação do corpo docente e de forma a prover experiências de medicina 

hospitalar, ambulatorial e comunitária; gestão em saúde e saúde baseada em evidências. O 

programa é revisado anualmente com o objetivo e atualizar as estratégias de integração entre 

conhecimentos, habilidades e atitudes anteriormente adquiridos para o desenvolvimento das 

competências esperadas ao final do curso. 

Ao final do ECO o estudante deverá atingir uma sólida formação médica geral, sendo 

capaz de realizar ações de educação na saúde, gestão e atenção à saúde visando a promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação, nos diferentes níveis de atenção atuando de maneira 

ética e humanista em defesa da saúde da coletividade e das pessoas sob seus cuidados. 

O programa do ECO é desenvolvido integralmente em unidades de saúde da Secretaria 

de Estado de Saúde do Distrito Federal ou unidades conveniadas. 

O Colegiado do Curso de Graduação poderá autorizar a realização de até 25% (vinte e 

cinco por cento) da carga horária total estabelecida para o estágio fora da Unidade da 

Federação em que se localiza a IES, preferencialmente nos serviços do Sistema Único de 

Saúde, bem como em instituição conveniada que mantenha programas de Residência, 

credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou em outros programas de 

qualidade equivalente em nível internacional. 

Na ESCS a regulamentação do Estágio Curricular Obrigatório (ECO) do Curso de 

Medicina, em instituições nacionais ou internacionais, e regulamentada pela Resolução do 

Colegiado de Cursos de Graduação nº 005/2021. 

 
4.4 Extensão 

Em atendimento a Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que estabelece as Diretrizes para a 
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Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 

13.005/2014, cuja estratégia é assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos 

curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, 

orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pernência social, partir de 2022, a 

extensão fará parte do currículo da ESCS pelo eixo IESC nas primeiras quatro séries do curso 

de Medicina e será regulamentada pela Resolução nº 001/2021 do Colegiado de Cursos de 

Graduação – CoCG. 
 

4.5 Matriz Curricular 

Quadro 2 – Matriz curricular 
 

Série Nº Semanas Código Nome do Módulo 
Carga 
Horária 

1ª 4 MOD101 Introdução ao Estudo da Medicina 40 

1ª 6 MOD102 Concepção e Formação do Ser Humano 60 

1ª 6 MOD103 Metabolismo 60 

1ª 5 MOD104 Funções Biológicas I 50 

1ª 3 MOD105 Eletivo I 80 

1ª 6 MOD106 Mecanismos de Agressão e Defesa 60 

1ª 4 MOD107 Abrangência das Ações de Saúde 40 

1ª 5 MOD108 Funções Biológicas II 50 

1ª 34 EXTENSÃO-
IESC101 

Extensão: Interação Ensino-Serviço-Comunidade I 204 

1ª 34 HA101 Habilidades e Atitudes I 272 

1ª série – Carga Horária Total 916 

2ª 5 MOD201 Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento. 50 

2ª 6 MOD202 Percepção, Consciência e Emoção. 60 

2ª 7 MOD203 Processo de Envelhecimento 70 

2ª 6 MOD204 Proliferação Celular 60 

2ª 4 MOD205 Eletivo II 80 

2ª 6 MOD206 
Saúde da Mulher, Sexualidade Humana e Planejamento 
Familiar. 

60 

2ª 7 MOD207 Locomoção e Preensão 70 

2ª 39 EXTENSÃO-
IESC202 

Extensão: Interação Ensino-Serviço-Comunidade II 234 

2ª 39 HA202 Habilidades e Atitudes II 312 

2ª série – Carga Horária Total 996 

3ª 6 MOD301 Dor 60 

3ª 7 MOD302 Dor Abdominal, Diarréia, Vômitos e Icterícia 70 

3ª 7 MOD303 Febre, Inflamação e Infecção 70 

3ª 5 MOD304 Doenças Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente 50 

3ª 4 MOD305 Eletivo III 80 

3ª 7 MOD306 Perda de Sangue 70 

3ª 5 MOD307 Fadiga, Perda de Peso e Anemias 50 

3ª 39 EXTENSÃO-
IESC303 

Extensão: Interação Ensino-Serviço-Comunidade III 234 

3ª 39 HA303 Habilidades e Atitudes III 312 

3ª série – Carga Horária Total 996 
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Série Nº Semanas Código Nome do Módulo 
Carga 
Horária 

4ª 6 MOD401 Transtornos Mentais e de Comportamento 60 

4ª 6 MOD402 Distúrbios Sensoriais, Motores e da Consciência 60 

4ª 7 MOD403 Dispneia, Dor torácica e Edemas 70 

4ª 6 MOD404 Desordens Nutricionais e Metabólicas 60 

4ª 4 MOD405 Eletivo IV 80 

4ª 5 MOD406 Manifestações Externas das Doenças e Iatrogenias 50 

4ª 7 MOD407 Emergências 70 

4ª 39 
HA/IESC 
 

Habilidades e  Atitudes IV/ Interação Ensino-Serviço-
Comunidade IV (Extensão: 100 horas) 

624 

4ª série – Carga Horária Total 1.074 

CARGA HORÁRIA TOTAL 1ª a 4ª SÉRIES 3.982 

CARGA HORÁRIA PORCENTAGEM 1ª a 4ª SÉRIES 51,7% 

Série 
Nº 

Semanas 
Código Nome do Módulo 

Carga 

Horária 

5ª 11 ECO501 Saúde do Adulto I – Clínica Médica I 400 

5ª 11 ECO502 Saúde do Adulto I – Clínica Cirúrgica I 400 

5ª 11 ECO503 Saúde da Criança 400 

5ª 11 ECO504 Saúde da Mulher 400 

5ª 40 ECO505 Saúde Coletiva (4 horas/semana) 160 

5ª 4 ECO506 Eletivo V 160 

5ª Série – Carga Horária Total 1.920 

6ª 9 ECO601 Estratégia de Saúde da Família 360 

6ª 9 ECO602 Saúde Mental 360 

6ª 9 ECO603 Saúde do Adulto II – Clínica Médica II 360 

6ª 9 ECO604 Saúde Materno-Infantil 360 

6ª 9 ECO605 Saúde do Adulto II – Clínica Cirúrgica II 360 

6ª Série – Carga Horária Total 1.800 

CARGA HORÁRIA TOTAL 5ª a 6ª SÉRIES 3.720 

CARGA HORÁRIA PORCENTAGEM 5ª a 6ªs 48,3% 

CARGA HORÁRIA TOTAL GERAL 7.702 

Fonte: ESCS, 2021. 

 

 

 
4.6 Ementas e Programas das Unidades Educacionais 

 
 

4.6.1 Módulo 101 – Introdução ao Estudo da Medicina 

 
 

Objetivo Geral 

Compreender as bases pedagógicas e a estrutura geral do Curso de Medicina da ESCS. 

 
 

Objetivos Específicos 

1. Explicar como as metodologias ativas de ensino-aprendizagem são desenvolvidas no 
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curso de medicina da ESCS. 

2. Compreender a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) como uma estratégia 

educacional e uma filosofia curricular. 

3. Reconhecer as fragilidades da metodologia ABP e como atuar para preveni-las. 

4. Compreender a aprendizagem baseada em problemas como estratégia educacional 

adequada para adultos. 

5. Discutir o significado da interdisciplinaridade e da integração das dimensões 

biológica, psicológica e social envolvidas no processo saúde-doença. 

6. Conhecer as diretrizes curriculares do MEC. 

7. Analisar o conceito de “competência” enquanto princípio de organização curricular. 

8. Interpretar o sistema de avaliação da ESCS e sua aplicação nos três Eixos 

Educacionais. 

9. Discutir sobre o manuseio dos recursos básicos de informática, principalmente quanto 

ao acesso aos meios de busca e processamento das informações em saúde. 

10. Conhecer os meios de utilização dos recursos disponíveis na Biblioteca da ESCS. 

11. Conhecer os meios de utilização da microscopia óptica (Introdução à Microscopia) 

para utilização em práticas futuras dos demais módulos temáticos da ESCS. 

12. Conhecer conceitos gerais da terminologia anatômica básica. 

13. Descrever a estrutura geral da ESCS assim como suas normas e regulamentos da 

escola. 

14. Conhecer a estrutura da rede pública de saúde do DF para assistência e ensino. 

15. Promover a reflexão sobre o desenvolvimento pessoal do estudante de medicina. 

16. Conhecer a Resolução nº 005/2019 - CoCG/ESCS, que regulamenta os afastamentos 

das atividades educacionais previstos em lei, os afastamentos por motivo de saúde e a 

reposição das atividades educacionais dos estudantes nos Cursos de Graduação da 

ESCS. 

17. Discutir o risco ocupacional para o estudante de medicina e a utilização de 

equipamentos de proteção individual e coletiva. 

18. Conhecer as precauções universais de biossegurança. 
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4.6.2 Módulo 102 – Concepção e Formação do Ser Humano 

 
 

Objetivo geral 

Possibilitar ao estudante o conhecimento dos aspectos biológicos (micro e 

macroscópico) do sistema reprodutivo, da concepção e da formação inicial do ser humano, 

integrado aos aspectos psicossociais, às ações de saúde e no contexto global da bioética. 

 
Objetivos específicos 

1. Descrever anatomicamente os órgãos reprodutivos masculino e feminino, 

relacionando-os aos aspectos fisiológicos da reprodução, especialmente à ação dos 

hormônios sexuais masculinos e femininos. 

2. Identificar e descrever a histologia básica dos orgãos reprodutivos masculino e 

feminino e adrenal. 

3. Analisar a síntese dos esteroides sexuais pela gônada feminina e masculina, adrenal e 

placenta. 

4. Caracterizar os mecanismos normais e anormais da espermatogênese e ovogênese, os 

eventos presentes na ovulação, fecundação e nidação, correlacionando com os 

métodos e os resultados laboratoriais de diagnóstico da gestação e das aneuploidias. 

5. Relacionar os principais eventos das etapas de formação embrionária, que inicia com o 

zigoto, ordenando suas fases até o final da oitava semana, bem como explicar os 

mecanismos de formação das cavidades pleurais, pericárdicas e peritoneais. 

6. Discutir os mecanismos de determinação e diferenciação sexual embrionária, 

correlacionando aos sexos cromossômicos, gonadal e genital. 

7. Relacionar os principais eventos presentes nas diferentes etapas do desenvolvimento 

da placenta e anexos fetais (líquido amniótico, cordão e membranas). 

8. Associar os principais mecanismos teratogênicos, genéticos e ambientais (físicos, 

químicos e biológicos) com os respectivos defeitos na formação do ser humano. 

9. Analisar o aspecto biopsicossocial nas vertentes da psicologia relacionada ao ciclo 

menstrual e ao início da maternidade e paternidade. 

10. Sintetizar os mecanismos de formação de gêmeos univitelinos e bivitelinos, 

monozigótos e dizigótos. 
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4.6.3 Módulo 103 – Metabolismo 

 
 

Objetivo geral 

Compreender os principais processos bioquímicos e fisiológicos, celulares e teciduais, 

envolvidos na utilização de alimentos pelo organismo por meio de mecanismos de digestão, 

absorção, transporte, assimilação, regulação e excreção de nutrientes, com a finalidade 

principal de produção de energia. 

 
Objetivo específicos 

1. Caracterizar os principais nutrientes, carboidratos, lipídeos e proteínas quanto aos seus 

aspectos bioquímicos, visando o conhecimento da pirâmide alimentar e a elaboração 

de um plano alimentar adequado para a manutenção do equilíbrio metabólico. 

2. Discutir a influência dos fatores psicossociais e dos hábitos alimentares na ingestão 

alimentar, como causa de possíveis distúrbios nutricionais. 

3. Descrever a anatomia, a histologia, a embriologia e a fisiologia do aparelho digestório, 

visando a compreensão da sequência de transformação dos nutrientes durante o 

processo digestivo. 

4. Descrever os reflexos de náuseas, vômitos e de defecção. 

5. Explicar as etapas dos principais eventos químicos e enzimáticos dos processos 

metabólicos em nível celular (organelas), tecidual e intraluminal, envolvidos na 

digestão, absorção, transporte, assimilação, regulação e excreção de nutrientes. 

6. Analisar o processo de utilização da glicose pelo organismo, considerando as vias 

metabólicas aeróbicas e anaeróbicas de sua degradação, a importância do ciclo de 

Krebs e da cadeia transportadora de elétrons, identificando os compartimentos onde 

ocorre cada uma destas etapas. 

7. Analisar as principais etapas da síntese, degradação e regulação dos lipídeos, incluindo 

armazenagem e os mecanismos de transporte, identificando sua importância como 

fonte de reserva de energia, o seu papel como componente da estrutura da membrana 

celular. 

8. Explicar os mecanismos de transporte, síntese, armazenamento e regulação da glicose, 

visando compreender o controle metabólico que o organismo realiza na regulação nos 

níveis de produção de carboidratos. 

9. Descrever as principais etapas da síntese e degradação das proteínas, identificando 

suas principais funções no organismo. 
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10. Analisar as inter-relações do metabolismo dos carboidratos, lipídeos e proteínas, 

identificando vias, compostos chaves e fatores que influenciam essa integração. 

11. Identificar e classificar as estruturas dos hormônios e conhecer as suas principais 

funções como reguladores dos processos metabólicos, assim como o papel do sistema 

nervoso central nestes processos. 

12. Explicar os processos de síntese do colesterol de fontes endógenas e exógenas, seu 

transporte, regulação e degradação. 
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4.6.4 Módulo 104 – Funções Biológicas I 

 
 

Objetivo geral 

Compreender as interações morfofuncionais entre os sistemas cardíaco e respiratório e 

sua integração com os sistemas nervoso e endócrino, permitindo o equilíbrio do meio interno 

perante estímulos fisiológicos e suas respostas ao meio externo. 

 
Objetivos específicos 

1. Conceituar sistema nervoso autônomo, correlacionando suas características 

morfológicas com suas funções e sua relação com a vida vegetativa. 

2. Descrever a ação dos compostos neuroquímicos (acetilcolina, norepinefrina e 

epinefrina) sobre os diversos receptores do sistema simpático e parassimpático 

(nicotínicos, muscarínicos, alfa e beta). 

3. Sintetizar os principais conceitos de farmacocinética das drogas (absorção; 

distribuição; biotransformação; excreção; meia vida). 

4. Descrever o mecanismo de ação da atropina. 

5. Descrever as características anatômicas, histológicas e embrionárias do sistema 

respiratório e cardíaco correlacionando suas estruturas com as respectivas funções. 

6. Descrever a anatomia da parede torácica correlacionando-a com a mecânica 

respiratória. 

7. Explicar a resposta da árvore respiratória a estímulos internos ou externos, em especial 

o mecanismo da tosse. 

8. Descrever a anatomia do tronco cerebral e seus núcleos respiratórios correlacionando- 

os com suas funções de controle central da respiração e suas aferências periféricas. 

9. Analisar os processos envolvidos na ventilação alveolar, perfusão dos capilares 

pulmonares e na difusão dos gases entre os alvéolos e capilares. 

10. Descrever os mecanismos responsáveis pelo transporte de oxigênio e do dióxido de 

carbono no sangue. 

11. Descrever os aspectos bioquímicos da molécula de hemoglobina. 

12. Interpretar o significado dos desvios da curva de dissociação da oxihemoglobina. 

13. Discutir tabagismo como problema de saúde pública. 

14. Descrever as estruturas anatômicas e histológicas do coração e das coronárias 

correlacionando-os com suas funções orgânicas. 

15. Explicar a gênese do potencial de ação e os mecanismos de geração e condução do 
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impulso elétrico no coração. 

16. Analisar os eventos elétricos e mecânicos que compõem o ciclo cardíaco, visando o 

entendimento da ausculta cardíaca, gênese das bulhas, diferenciação de sístole e 

diástole com suas fases, e a interpretação do registro normal do eletrocardiograma 

correlacionando-o com as diversas fases do ciclo cardíaco. 

17. Analisar o débito cardíaco e seus determinantes, sua regulação pelo coração e pelo 

sistema nervoso autônomo e os fatores determinantes do consumo de oxigênio pelo 

miocárdio. 

18. Discutir como fatores relacionados ao meio ambiente, exercício físico, estresse, 

altitude, entre outros, induzem o organismo a desencadear respostas fisiológicas com 

fins de manutenção da homeostasia. 
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4.6.5 Módulo 106 - Mecanismos de agressão e defesa 

 
 

Objetivo geral 

Compreender os mecanismos de agressão e defesa, com ênfase para as agressões de 

natureza biológica e a resposta do organismo a elas. 

 
Objetivos específicos 

1. Descrever as características gerais, a morfologia, a classificação, como se nutrem, 

crescem e se multiplicam os vírus, bactérias, fungos e os principais parasitas de 

interesse médico. 

2. Descrever a anatomia e histologia dos órgãos e tecidos que compõem o sistema imune. 

3. Descrever as barreiras físicas no nosso organismo e seu papel nos mecanismos de 

defesa. 

4. Explicar o funcionamento do sistema imunitário inato. 

5. Descrever o processo inflamatório agudo e seus sinais clínicos. 

6. Explicar o funcionamento do sistema imunitário adaptativo. 

7. Comparar os sistemas imunitários inato e adaptativo. 

8. Descrever o mecanismo da memória imunológica. 

9. Explicar como agem os anticorpos frente a agentes agressores. 

10. Justificar a importância das citocinas para o funcionamento do sistema imunitário. 

11. Descrever o processo de ativação do linfócito T. 

12. Citar os tipos de imunização utilizados na prática médica. 

13. Discorrer sobre o que acontece nos órgãos linfóides secundários durante uma infecção 

e oprocesso de circulação de linfócitos. 

14. Justificar a importância da microbiota normal das principais regiões colonizadas do 

organismo humano, assim como as vantagens e desvantagens de sermos colonizados 

por esta microbiota. 

15. Definir hipersensibilidade. 

16. Analisar os diferentes tipos de hipersensibilidade. 

17. Conceituar imunodeficiência. 

18. Explicar o mecanismo da imunodeficiência secundária em resposta a infecção pelo 

vírus HIV. 

19. Avaliar aspectos psicossociais, neurológicos e endócrinos das alterações imunitárias. 
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KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; FAUSTO, N. (ed.). Robbins e Cotran: patologia : bases patológicas 

das doenças. 9. ed., 4. tir. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

 

LEVINSON, W. Microbiologia médica e imunologia. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 

 

MURRAY, P. R.; ROSENTHAL, K. S.; PFALLER, M. A. Microbiologia médica. 8. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2020. 

 

NEVES, D. P. Parasitologia humana. 13. ed. São Paulo: Atheneu, 2016. 
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JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara- 
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Guanabara Koogan, 2019. 
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Koogan, 2004. 
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PEAKMAN, M.; VERGANI, D. Imunologia: básica e clínica. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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2004. 
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4.6.6 Módulo 107 - Abrangências das Ações de Saúde 

 
 

Objetivo Geral 

Compreender a estrutura do quadro social, epidemiológico e da organização da 

atenção à saúde no Sistema único de Saúde (SUS). 

 
Objetivos Específicos 

1. Analisar aspectos históricos, bioéticos, princípios doutrinários, organizativos e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS); 

2. Discutir os aspectos relacionados às políticas de saúde, ao financiamento da saúde e ao 

controle social do SUS; 

3. Analisar a importância do SUS para a cidadania e avanço do processo civilizatório 

brasileiro e os desafios que o SUS enfrenta; 

4. Explicar os modelos de atenção à saúde: Níveis de prevenção e o modelo de Redes de 

Atenção à Saúde. Discutir os aspectos referentes às condições socioeconômicas da 

população e seu impacto na saúde; 

5. Identificar os principais indicadores socioeconômicos e de saúde, analisando sua 

importância; 

6. Discutir os Sistemas de Informação em Saúde, analisando sua importância; 

7. Definir os conceitos básicos em epidemiologia e contextualizar com a situação de 

saúde no Brasil; 

8. Identificar as causas externas de mortalidade e correlacionar com grupos vulneráveis e 

o seu impacto no SUS; 

9. Analisar a transição demográfica, epidemiológica e tecnológica e o impacto da tripla 

carga de doenças no SUS; 

10. Discutir a importância  da vigilância em saúde em suas vertentes epidemiológica, 

ambiental e sanitária. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
 

Básica 
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BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde do trabalhador e da trabalhadora. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2018. (Cadernos de atenção básica, v. 41). 
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básica. 6. ed. rev. e ampl. Brasília, 2002. 
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PEREIRA, M. G. Epidemiologia teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995. 

 

ROUQUAYROL, M. Z.; GURGEL, M. Epidemiologia e saúde. 8. ed. Rio de Janeiro: MedBook, 

2018. 

 
 

Complementar 
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4.6.7 Módulo 108 - Funções Biológicas II 

 
 

Objetivo geral 

Compreender as interações morfofuncionais entre os sistemas circulatório e urinário e 

sua integração com os sistemas nervoso e endócrino, permitindo o equilíbrio do meio interno 

perante estímulos fisiológicos e suas respostas ao meio externo. 

 
Objetivos específicos 

1. Correlacionar as características anatômicas, histológicas e fisiológicas dos vasos 

linfáticos e dos capilares sanguíneos com a manutenção do equilíbrio dinâmico entre 

as forças que regulam o movimento de líquidos entre os compartimentos corporais; 

2. Descrever as características anatômicas e histológicas do sistema urinário, 

correlacionando suas estruturas com as respectivas funções; 

3. Explicar o processo de filtração glomerular; 

4. Definir os determinantes da filtração glomerular; 

5. Descrever as funções de cada segmento do túbulo renal. 

6. Descrever os principais mecanismos de transporte de solutos através dos túbulos 

renais; 

7. Descrever o mecanismo de concentração e diluição urinária e a formação de uma 

medula hipertônica (mecanismo de contracorrente); 

8. Explicar a ação renal do hormônio antidiurético; 

9. Explicar o mecanismo da sede e suas implicações no equilíbrio do meio interno; 

10. Descrever o mecanismo de controle da micção; 

11. Explicar os mecanismos neurais e hormonais de regulação da pressão arterial. 

12. Explicar a atuação do sistema renina-angiotensina-aldosterona na regulação da 

volemia e natremia; 

13. Explicar a resposta fisiológica dos sistemas cardiocirculatório e respiratório à 

atividade física; 

14. Discutir a importância das campanhas comunitárias que visam à detecção e prevenção 

de alterações na pressão arterial; 

15. Citar as principais causas fisiológicas do choque circulatório; 

16. Descrever as etapas do choque circulatório (não progressiva, progressiva e 

irreversível); 

17. Explicar a fisiopatologia do choque hipovolêmico; 
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18. Analisar as ações dos sistemas tampão e os mecanismos de compensação pulmonar e 

renal no controle do pH do sangue, assim como suas alterações e repercussões 

orgânicas. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
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BERNE, R. M.; LEVY, M. N. Fisiologia. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2018. 
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Janeiro: Guanabara Koogan, 2020. 
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SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. 24. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 3 v. 
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4.6.8 IESC 101 – Interação Ensino-Serviço-Comunidade I 

 
 

Objetivo geral 

Desenvolver competências, ao nível de complexidade da série, para atuar na Atenção 

Básica de Saúde, por meio da interação de discentes, docentes, equipe e comunidade, a fim de 

contribuir para a melhoria da atenção à saúde das famílias, indivíduos e grupos, em cada área 

de atuação. 

 
Objetivos específicos 

1. Adquirir conhecimentos básicos sobre os princípios teóricos e práticos das principais 

políticas públicas nacionais, que fazem parte do Sistema Único de Saúde. 

2. Compreender a dinâmica do processo saúde-doença no território adscrito ao cenário de 

ensino e aprendizagem. 

3. Compreender a importância de atividades na atenção básica em saúde com ênfase na 

promoção e proteção e recuperação da saúde. 

4. Reconhecer diferentes modelos de atenção, identificando a dinâmica do processo de 

trabalho na atenção básica de saúde, com ênfase na estratégia de saúde da família. 

5. Conhecer instrumentos de abordagem familiar para compreender a importância da 

visão sistêmica do contexto do processo saúdedoença, considerando as famílias 

acompanhadas pelas equipes da ESF. 

6. Compreender a importância da formação em gestão e educação, como forma de 

consolidar a sua formação técnica. 

7. Conhecer técnicas pedagógicas úteis para o exercício de atividades de educação em 

saúde. 

8. Identificar suas próprias potencialidades para melhor desenvolver seus sentidos e 

habilidades técnicas, de gestão e de educação. 

9. Iniciar o graduando em noções básicas de metodologia científica, com habilidades de 

comunicação oral e escrita. 

 
Desempenhos esperados 

1. Visita aos serviços para compreender sua a organização, o funcionamento e as 

interfaces que formam a rede de saúde – com suas unidades de saúde e equipamentos 

sociais – da Regional ou de área de abrangência da unidade de saúde; 

2. Participação ativa nas discussões de temas de relevância para sua atuação na Atenção 
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Básica, tais como: conceitos de famílias, serviços e rede de saúde, equipe de saúde da 

família, Sistema Único de Saúde e outros; 

3. Participação em discussões sobre as políticas de saúde, correlacionando-as com as 

demais políticas públicas afins; 

4. Realização de visitas domiciliares colaborando no acompanhamento de famílias. 

 
 

Competências Cognitivas (noções gerais de conhecimentos): 

1. Adquirir conhecimentos básicos sobre os princípios teóricos e práticos das principais 

políticas públicas nacionais, que fazem parte do Sistema Único de Saúde. 

2. Identificar as políticas públicas no contexto da Atenção Básica à Saúde, considerando 

os fundamentos, as diretrizes, os princípios, os dispositivos, as bases legais e atributos: 

Política Nacional de Atenção Básica, Política Nacional de Promoção da Saúde e 

Sistema de Saúde do Brasil. 

3. Compreender a importância de conceitos básicos e fundamentos em saúde de: a 

territorialização e das necessidades de saúde, família e instrumentos de abordagem 

familiar, itinerário terapêutico, visita domiciliar. 

4. Identificar os equipamentos sociais existentes no território e seus potenciais para 

atender as necessidades de saúde da população. 

5. Identificar as principais medidas preventivas disponíveis para a população. 

6. Conhecer os conceitos, fundamentos e funcionamentos dos Modelos Assistenciais, das 

Redes de Atenção à Saúde e Linha de Cuidados. 

7. Compreender a importância do Projeto Terapêutico Singular Familiar e da Clínica 

Ampliada. 

8. Conhecer as bases da Iniciação científica. 

9. Explicar a importância de elaborar portfólio reflexivo e propositivo. 

 
 

Competências Psicomotoras (habilidades): 

 
 

1. Desenvolver habilidades para realizar visitas domiciliares, elaborar e interpretar os 

instrumentos de abordagem familiar. 

2. Correlacionar as ações realizadas pela equipe de saúde da atenção básica com os 

princípios do SUS. 

3. Colaborar na construção de umProjeto de abordagem à família (PTSF- Projeto 

Terapêutico Singular da Família). 
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4. Desenvolver habilidade para identificar necessidades em saúde, problemas e seus 

determinantes junto às famílias, comunidades e serviço de saúde. 

5. Desenvolver habilidade para mobilização comunitária (feiras de saúde, educação em 

saúde, atividades de promoção à saúde, atividades de prevenção de doenças)  em 

conjunto com a equipe de saúde. 

6. Desenvolver a capacidade de aprender a aprender com as experiências, vivências e 

saberes teórico-práticos, considerando a capacidade para identificar e reconhecer 

ESCS – Escola Superior de Ciências da Saúde 14 lacunas de aprendizado e de 

competências esperadas. 

7. Elaborar portfólios com reflexões e proposições sobre as atividades e vivências. 

8. Relatar, de forma metodologicamente sistematizada, e apresentar em eventos 

promovidos pela ESCS uma experiencia vivenciada junto à comunidade. 

9. Competências Afetivas (atitudes): 

10. Interagir com o docente, os colegas, os profissionais de saúde, os usuários do serviço 

de saúde, as famílias e a comunidade com respeito e ética. 

11. Desenvolver habilidades para realizar trabalho em equipe. 

12. Valorizar o conhecimento prévio do outro e o contexto sociocultural da comunidade. 

13. Respeitar os diferentes saberes e potencialidades das pessoas, aprimorando a 

capacidade de ouvir e lidar com a diversidade de opiniões. 

14. Colaborar para a construção de um ambiente de confiança, 

15. Desenvolver atitude para trocar e socializar informações. 

16. Participar de uma cultura de avaliação comprometida com a melhoria dos processos, 

produtos e resultados. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Guia prático do agente comunitário de saúde. Brasília, 2009. 260 p. 

(Série A. Normas e Manuais Técnicos). 
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BRASIL. Decreto Lei n. 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento 

da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Diário Oficial 

da União, Brasília, 29 jun. 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011- 

2014/2011/Decreto/D7508.htm>. Acesso em: 9 mar. 2014. 

 

BRASÍLIA. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas: pcdt. PCDT. 

[2021]. Disponível em: https://antigo.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes. Acesso em: 24 out. 2021. 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Manual de orientações básicas para prescrição médica. 

2. ed., rev., ampl. Brasília: CRM, 2011. Disponível em: http://www.flip3d.com.br/pub/cfm/index9/. 

Acesso em: 24 out. 2021. 

 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Protocolos clínicos aprovados: 

saúde da criança. [2018 – 2022]. Disponível em : http://www.saude.df.gov.br/protocolos-aprovados/ . 

Acesso em: 25 nov. 2021. 

 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Saúde Do Distrito Federal. Protocolos clínicos aprovados: 

saúde da mulher. [2017 - 2020]. Disponível em : http://www.saude.df.gov.br/protocolos-aprovados/ . 

Acesso em: 25 nov. 2021. 
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Acesso em: 25 nov. 2021. 
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4.6.9 HA 101 – Habilidades e Atitudes I 

 
 

Objetivo Geral 

Demonstrar habilidades clínicas e de comunicação nos diferentes contextos do 

cuidado à saúde e das relações humanas, de forma técnica e sistematizada, para a realização 

da entrevista médica e do exame clínico, considerando os valores éticos, humanísticos, sociais 

e psicológicos. 

 
Objetivos Específicos 

1. Demonstrar habilidades de comunicação verbal e não-verbal, observando os aspectos 

éticos, humanísticos, sociais e psicológicos. 

2. Relacionar os elementos essenciais da comunicação empática na relação interpessoal. 

3. Compreender a importância do profissionalismo em saúde na formação do estudante 

de medicina. 

4. Demonstrar habilidades de tolerância, atenção, segurança e de evitar julgamentos e 

críticas no processo de construção de uma relação interpessoal. 

5. Descrever os fatores éticos relevantes nas relações humanas e na prática médica. 

6. Demonstrar habilidades de formular questões abertas e de comunicação simples. 

7. Demonstrar habilidades de integração das dimensões biopsicossociais. 

8. Dominar habilidades de trabalhar em pequenos grupos, com demonstração de 

responsabilidade, respeito, participação e capacidade de tomar decisões. 

9. Demonstrar habilidades de aplicar os conhecimentos com eficiência e senso crítico, 

com base nos princípios éticos e humanísticos. 

10. Demonstrar habilidades de realizar entrevista médica incluindo aspectos relacionados 

à perspectiva do paciente em relação ao adoecimento. 

11. Demonstrar habilidade na execução da lavagem básica das mãos. 

12. Demonstrar a aquisição de habilidades na construção de uma entrevista médica 

utilizando-se de técnicas sistematizadas e humanizadas de comunicação. 

13. Demonstrar habilidade em aferir e interpretar os sinais vitais: temperatura, frequência 

respiratória, frequência cardíaca e pressão arterial. 

14. Demonstrar habilidades na execução do exame físico geral e segmentar, seguindo 

métodos sistematizados e específicos de exame: inspeção, palpação, percussão e 

ausculta. 

15. Adquirir noções básicas sobre o papel e o uso de exames complementares. 



63  

16. Correlacionar os achados observados ao exame físico, com os conhecimentos de 

anatomia, considerando as projeções superficiais da situação dos órgãos internos e as 

variações anatômicas. 

17. Adquirir habilidades em Suporte Básico de Vida. 
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4.6.10 Módulo 201 - Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento 

 
 

Objetivo geral 

Compreender a relação entre os aspectos biológicos e fisiológicos da criança frente 

aos aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais, e a influência destes nas diversas fases 

da vida, desde a intrauterina até a adolescência, considerando a importância dos diversos 

níveis de atenção à saúde e o pleno acesso aos mecanismos de proteção à saúde integral da 

criança e do adolescente. 

 
Objetivos específicos 

1. Compreender a fisiologia da placenta; 

2. Identificar os fatores maternos, fetais e ambientais que interferem no crescimento 

intrauterino; 

3. Correlacionar o efeito dos teratógenos com os períodos críticos do desenvolvimento 

intrauterino; 

4. Compreender a circulação fetal; 

5. Compreender as adaptações cardiopulmonares do recém-nascido ao nascimento; 

6. Descrever a classificação do RN quanto ao PN, IG, relação P/IG; 

7. Discutir a importância dos testes de triagem neonatal; 

8. Explicar o metabolismo da bilirrubina; 

9. Explicar as causas de icterícia neonatal; 

10. Distinguir clinicamente icterícia fisiológica de icterícia patológica do recém-nascido; 

11. Explicar a encefalopatia bilirrubínica ( Kernicterus) e sua prevenção; 

12. Explicar como avaliar o crescimento durante a infância e adolescência; 

13. Interpretar as curvas de crescimento dos gráficos da Caderneta de Saúde da Criança; 

14. Explicar a influência de fatores intrínsecos e extrínsecos no crescimento; 

15. Explicar a ação dos hormônios no crescimento; 

16. Discutir as variações normais do crescimento; 

17. Explicar como avaliar o estado nutricional das crianças; 

18. Descrever a classificação do estado nutricional segundo as curvas de IMC da 

Caderneta de Saúde da Criança; 

19. Explicar as causas e a fisiopatologia da desnutrição energético-proteica ( DEP) e da 

obesidade infantil; 

20. Discutir medidas preventivas para DEP e obesidade infantil 
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21. Explicar as repercussões da DEP e obesidade infantil na adolescência e vida adulta; 

22. Discutir os fatores de risco para o desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) da 

criança; 

23. Explicar como avaliar o desenvolvimento do RN e da criança; 

24. Descrever os marcos do DNPM nos primeiros dois anos de vida; 

25. Correlacionar os diferentes tipos de vacinas com as respostas imunológicas induzidas; 

26. Explicar a avaliação do desenvolvimento puberal segundo os critérios de Tanner; 

27. Discutir os fatores genéticos e ambientais que interferem na puberdade; 

28. Explicar a fisiologia da puberdade em ambos os sexos; 

29. Explicar o estirão puberal; 

30. Discutir as recomendações de alimentação, sono e atividade física na adolescência. 
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4.6.11 Módulo 202 - Percepção, Consciência e Emoção 

 
 

Objetivo geral 

Compreender a função do sistema nervoso e mecanismos básicos envolvidos em 

processos que caracterizam a vida, como percepção sensorial, consciência e emoção. 

 
Objetivos Específicos 

1. Compreender a anatomia, histologia e a embriologia do sistema nervoso central, 

periférico e autônomo. 

2. Explicar os principais mecanismos elétricos e químicos envolvidos na condução 

de um estímulo externo através de um neurônio e entre neurônios. 

3. Descrever os sistemas sensoriais somático, visual, auditivo, equilibratório, 

olfatório, gustatório considerando os respectivos receptores sensitivos, as 

principais vias centrais e áreas alvo no cérebro. 

4. Descrever as estruturas anatômicas envolvidas na produção e controle dos 

movimentos corporais. 

5. Explicar os circuitos neurais básicos responsáveis pelos comportamentos 

motivados. 

6. Compreender a organização hierárquica das principais estruturas do sistema 

nervoso central, periférico e somatossensorial envolvidas com os movimentos 

corporais. 

7. Discutir o ciclo vigília e sono. 

8. Explicar como é produzida a resposta emocional. 

9. Compreender os tipos de memórias quanto atemporalidade, a natureza e explicar a 

formação das mesmas. 
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4.6.12 Módulo 203 - Processo de Envelhecimento 

 
 

Objetivo geral 

Compreender o processo de envelhecimento quanto aos aspectos biológicos, 

psíquicos, epidemiológicos, e a relação familiar e ambiente social, visando à promoção da 

saúde e a prevenção de doenças. 

 
Objetivos específicos 

1. Discutir as transformações fisiológicas verificadas nos diversos sistemas, identificando 

asalterações estruturais e funcionais que acontecem com o envelhecimento; 

2. Discutir as disfunções e sequelas consequentes ao processo de envelhecimento, 

enfatizando as medidas preventivas e de promoção da saúde. 

3. Identificar os principais agravos à saúde do idoso, a partir de uma visão geral dos mais 

frequentes: Hipertensão Arterial Sistêmica, Aterosclerose, Osteoporose enfocando as 

medidaspreventivas para evitá-las; 

4. Discutir os mecanismos de insuficiência cerebral mais frequentes que acometem os 

idosos, realçando as medidas preventivas para evitá-las. 

5. Discutir os principais distúrbios osteoarticulares, seus mecanismos desencadeantes, as 

medidas de controle e prevenção e suas consequências na vida cotidiana dos idosos; 

6. Discutir o papel da adoção de hábitos saudáveis na prevenção de doenças e na 

promoção da saúde do idoso. 

7. Discutir a relação risco/benefício da polifarmácia, inclusive como processo facilitador 

da automedicação. 
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4.6.13 Módulo 204 – Proliferação Celular 

 
 

Objetivo geral 

Correlacionar e dominar com devida profundidade e abrangência, conhecimentos 

advindos das ciências biológicas e biomédicas para o contexto da medicina em nível 

molecular e da clínica aplicada. 

 
Objetivos específicos 

1. Descrever as membranas celular e nuclear, as organelas que participam do tráfego de 

proteínas; 

2. Descrever o citoesqueleto e os tipos de adesão celular; 

3. Explicar a estrutura do DNA e discutir a replicação e reparo do DNA; 

4. Explicar a estrutura do RNA, a tradução e transcrição de proteínas; 

5. Explicar as principais vias de comunicação celular, seus receptores e ligantes; 

6. Explicar os principais mecanismos moleculares e celulares envolvidos no ciclo 

celular; 

7. Explicar os mecanismos adaptativos as células ao estresse e aos estímulos tóxicos e as 

lesões reversíveis celulares; 

8. Diferenciar as bases moleculares e aspectos morfológicos da morte celular por 

apoptose e por necrose; 

9. Explicar a inflamação e o reparo tecidual: regeneração e cicatrização; 

10. Explicar a associação entre os carcinogênicos extrínsecos, proto-oncogenes, genes de 

supressão tumoral, genes de reparo de DNA e genes da apoptose; 

11. Distinguir aspectos macroscópicos e microscópicos das neoplasias benignas e 

malignas. 

12. Descrever o perfil epidemiológico do câncer no Brasil. 

13. Discutir as características do fenótipo canceroso: autossuficiência nos sinais de 

crescimento, reprogramação do metabolismo de energia, angiogênese sustentada, 

instabilidade e mutação do genoma, inflamação promotora do tumor, invasão tecidual 

e metástases, potencial replicativo ilimitado, evasão a apoptose, evasão a destruição 

imune, evasão aos supressores de crescimento; 

14. Descrever os níveis de prevenção do câncer; 
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4.6.14. Módulo 206 - Saúde da Mulher, Sexualidade Humana e Planejamento Familiar 

 
 

Objetivo geral 

Compreender a mulher de forma holística priorizando a prevenção da doença e a 

promoção da saúde, correlacionando com o desenvolvimento da sexualidade, com o 

entendimento dos aspectos reprodutivos dentro de um contexto humanizado, ético e legal. 

 
Objetivos específicos 

1. Descrever as bases da anatomomia, fisiologia, histofisiologia e diferenciação do trato 

genital feminino, bem como as suas relações com a integração neuroendócrina e 

genital na fisiologia do ciclo menstrual, demonstrando o entendimento da menstruação 

na sua simbologia, nos aspectos patológicos, míticos e preconceituais. 

2. Explicar a diferenciação sexual, a resposta sexual humana primária e suas disfunções 

reconhecendo e valorizando as queixas sexuais. 

3. Explicar a epidemiologia e os fatores relacionados à infertilidade conjugal, bem como 

as bases terapêuticas incluindo as técnicas de fertilização assistida. 

4. Reconhecer os principais fatores de risco nos principais cânceres genitais como o de 

colo e mama, a epidemiologia, os métodos de rastreamento e preventivos e as lesões 

precursoras. 

5. Interpretar o planejamento reprodutivo, os métodos contraceptivos disponíveis e 

critérios de elegibilidade. 

6. Interpretar as modificações histológicas genitais nas diferentes fases da vida da mulher 

e do ciclo menstrual. 

7. Explicar os métodos clínicos e laboratoriais de diagnóstico da gravidez, as 

modificações do organismo na gestação e períodos do parto, conceituando a gravidez 

de alto risco identificando os principais fatores que a caracterizam. 

8. Conhecer as alterações físicas, psicológicas e emocionais que envolvem o ciclo 

gravídico-puerperal. 

9. Compreender o abortamento do ponto de vista epidemiológico, etiopatogênico bem 

como o seu processo habitual. 

10. Compreender as síndromes hipertensivas e hemorrágicas na gravidez entendendo o 

inerente potencial ominoso para o binômio materno-fetal. 

11. Explicar a fisiologia do compartimento amniótico e as suas principais alterações. 

12. Conhecer a fisiologia do Diabetes gestacional e seu rastreamento laboratorial 
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oferecida pela assistência básica nas gestantes de baixo risco. 

13. Compreender os desvios de crescimento fetal suas causas e correlações com o período 

gravídico. 

14. Reconhecer as diferentes formas de violência sexual à mulher, as consequências e 

conhecer a normatização de conduta preconizada, entendendo ainda a necessidade de 

adequada abordagem ao agressor. 

15. Definir climatério, menopausa e conceitos afins, entendendo as alterações decorrentes 

da privação estrogênica no âmbito biopsicossocial e explicando os aspectos 

diagnósticos, fisiopatológicos, propedêuticos e terapêuticos da falência ovariana. 
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4.6.15 Módulo 207 - Locomoção e Preensão 

 
 

Objetivo Geral 

Compreender e discutir a anatomia funcional, os aspectos, fisiológicos, biomecânicos 

da preensão, postura e movimento, incluindo os aspectos fisiopatológicos relacionados aos 

distúrbios mais comuns do aparelho locomotor e as medidas de preservação da saúde. 

 
Objetivos Específicos 

1. Descrever a anatomia funcional dos ossos, músculos, articulações, vasos 

sanguíneos enervos envolvidos no processo de locomoção e preensão; 

2. Distinguir a composição celular e tecidual dos sistemas musculoesquelético e 

articular,relacionando-as com suas funções específicas; 

3. Relacionar os aspectos neurofisiológicos do movimento com as estruturas envolvidas 

noprocesso de contração muscular; 

4. Explicar os elementos de biomecânica da marcha, postura e locomoção e as 

alteraçõesassociadas aos distúrbios do aparelho locomotor; 

5. Explicar os elementos biomecânicos do processo de preensão; 

6. Discutir o metabolismo ósseo; 

7. Discutir a remodelagem do tecido ósseo na consolidação de fraturas; 

8. Discutir os aspectos fisiopatológicos da isquemia de extremidade e seus efeitos sobre 

osvários componentes relacionado com a locomoção; 

9. Descrever as complicações mais comuns relacionadas à imobilidade; 

10. Discutir as medidas de promoção à saúde, prevenção e reabilitação e os aspectos 

psicossociais envolvidos nas doenças do aparelho locomotor; 

11. Definir os conceitos fundamentais de trauma no aparelho locomotor; 

12. Discutir os aspectos trabalhistas e ocupacionais relacionados ao comprometimento 

dalocomoção e preensão; 

13. Discutir os aspectos médico-legais e de relação médico paciente frente à perspectiva 

demutilação (amputações). 



76  

BIBLIOGRAFIA 

 
 

Básica 

 

GREENE, W. B. (ed.). Netter ortopedia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

 

HALL, J. E.; GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 

 

HOUGLUM, P. A.; BERTOTI, D. B. (ed.). Cinesiologia clínica de Brunnstrom. 6. ed. Barueri: 

Manole, 2014. 

 

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

Janeiro: Guanabara Kookan, 2020. 

 
 

Complementar 

 

ANDRADE, S. L. F. Anatomia humana. Curitiba: InterSaberes, 2019. 

 

COURT-BROWN, C. M. et al. Rockwood e Green: fraturas em adultos. 5. ed. São Paulo: Manole, 

2006. 

 

HEBERT, S. K. et al. Ortopedia e traumatologia: princípios e práticas. 5.ed. , [reimpr. 2018]. Porto 

Alegre: Artmed, 2017. 

 

LIPPERT, L. S. Cinesiologia clínica e anatomia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2018. 

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, M. G. Embriologia clínica. 11. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara-Koogan, 2020. 

 

SCHOENWOLF, S. S. Larsen: embriologia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

 

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed., [reimpr. 2019]. Porto 

Alegre: Artmed, 2017. 

 

THOMPSON, J. C. Netter: atlas de anatomia ortopédica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2011. 

 

VOLPON, J. B. (ed.). Fundamentos de ortopedia e traumatologia. São Paulo: Atheneu, 2014. 



77  

4.6.16 IESC 202 – Interação Ensino-Serviços-Comunidade II 

 
 

Objetivo geral 

Contribuir para a formação do discente, por meio do desenvolvimento de 

competências, no campo da atenção primária à saúde, orientadas à comunidade e relacionadas 

aos ciclos de vida. 

 
Objetivos específicos 

1. Adquirir conhecimentos, habilidades e atitudes para atingir as competências propostas 

para a 2ª série; 

2. Desenvolver atitudes de responsabilidade, compromisso social e ético; 

3. Identificar e respeitar o papel de cada profissional de saúde; 

4. Desenvolver habilidades para o trabalho em grupo e equipe multiprofissional; 

5. Conhecer os 6 passos do Método Clínico Centrado na Pessoa; 

6. Participar de ações que visem à construção de vínculo com a comunidade da área; 

7. Compreender e refletir sobre as ações de atenção à saúde (promoção à saúde, 

prevenção de agravos, proteção, assistência, recuperação, reabilitação e redução de 

danos) realizadas na unidade de saúde e comunidade e sua coerência com os princípios 

do SUS; 

8. Compreender a prática realizada na unidade de saúde e sua consonância com as 

Políticas Públicas de Saúde vigentes (SES e MS); 

9. Relacionar as ações desenvolvidas pela unidade de saúde e determinantes sociais da 

saúde para o protagonismo e autonomia do indivíduo e da comunidade; 

10. Produzir estudos e pesquisas baseadas nas necessidades locais e na experiência 

vivenciada na série; 

11. Implementar a prática de elaboração do portfólio reflexivo. 

12. Realizar, se possível, visitas às famílias assistidas na 1.ª série, atualizar seus planos de 

cuidado e instrumentos de abordagem familiar. 

 

Desempenhos esperados 

 
 

Atenção à saúde da criança 

1. Conhecer as Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde da Criança na 

promoção,proteção e recuperação da saúde. 
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2. Acompanhar o acolhimento, a consulta de crianças e participa práticas educativas 

coletivasem temas específicos relacionados à criança. 

3. Realizar antropometria (peso, estatura e perímetro cefálico) e calcula o IMC. 

4. Analisar a caderneta da criança: 

a. Registrar as medidas antropométricas; 

b. Interpretar as curvas de peso-idade, estatura-idade, IMC/idade e dados referentes 

ao crescimento e desenvolvimento, imunização e informações pertinentes; 

c. Registrar e interpretar o Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento dacriança; 

d. Conhecer o calendário de vacinação, reconhece a situação vacinal e orienta quanto 

ao calendário de vacinação de acordo com a idade; 

5. Conhecer e orientar sobre o calendário de consultas mínimas de crescimento e 

desenvolvimento preconizado pela SES/DF e MS. 

a. Conhecer e Orientar a família quanto: 

b. Ao aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e complementado até dois anos, 

utilizando habilidades do aconselhamento em aleitamento materno; 

c. À Introdução de alimentos complementares e alimentação saudável: Dez passos 

para alimentação saudável de crianças menores de dois anos e de dois a dez anos; 

d. À Suplementação de Ferro e vitamina A; 

e. Aos Testes de Triagem Neonatal (Teste do Pezinho, Teste do Olhinho, Orelhinha e 

Coraçãozinho); 

f. Aos cuidados com o recém-nascido; 

g. Ao Desenvolvimento Neuropsicomotor adequado à criança em diferentes faixas 

etárias; 

h. Aos cuidados de higiene e de saúde bucal da criança; 

i. À prevenção de acidentes na infância e de violência nas diferentes faixas etárias; 

j. À garantia dos direitos fundamentais das crianças, descritos no estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA); 

k. Aos direitos sociais de crianças com necessidades especiais. 

 
 

Atenção à saúde do adolescente 

1. Conhecer as Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral de Adolescentes e 

jovens napromoção, proteção e recuperação da saúde. 

2. Acompanhar as consultas, compreende especificidades da anamnese e exame físico e 

analisa o papel e posturas éticas e legais dos profissionais com os/as adolescentes. 
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3. Analisar a caderneta de saúde de adolescentes e os elementos da avaliação e 

monitoramento do crescimento e desenvolvimento; 

a. Conhecer os aspectos da puberdade (crescimento esquelético/estirão e 

maturaçãosexual); 

b. Realizar antropometria (peso, estatura), calcular o IMC e registrar na caderneta; 

c. Interpretar os dados colocados nos gráficos de estatura-idade, IMC-idade; 

d. Calcular potencial genético e analisa o canal familiar; 

e. Conhecer os estágios de maturação sexual e correlacionar com o 

desenvolvimento esquelético; 

f. Interpretar outros dados referentes ao crescimento e desenvolvimento, imunização 

einformações pertinentes à adolescência, descritas na caderneta. 

g. Conhecer o calendário vacinal preconizado pela SES/DF e MS. 

 
 

4. Conhecer: 

a. As outras mudanças dessa faixa etária (desenvolvimento psicológico e social). 

b. A alimentação e principais aspectos nutricionais. 

c. O ciclo menstrual. 

d. As especificidades da faixa etária quanto ao planejamento sexual e ao ciclo 

gravídico-puerperal. 

e. Ações de prevenção de acidentes e violência. 

f. Sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas. 

g. Os principais agravos dessa faixa etária. 

h. O marco legal e os direitos relacionados à faixa etária, descritos no Estatuto da 

Criança e Adolescente - ECA e em outros documentos legais recomendados 

àfaixa etária. 

i. As orientações de atenção integral à saúde de adolescentes nas escolas e Unidades 

Básicas de Saúde. 

5. Participar de práticas educativas coletivas em temas específicos, relacionados à 

adolescência. 

 
Atenção à saúde da mulher 

1. Conhecer as Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde da Mulher na 

promoção,proteção e recuperação da saúde. 

2. Participar de ações de acolhimento à mulher nos diferentes programas do serviço 
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e deatividades coletivas, em temas específicos, voltados à saúde da mulher. 

3. Realizar antropometria (peso e estatura), calcular IMC, verifica pressão arterial, e 

identificar os fatores de risco para doenças cardiovascular e metabólicas. 

4. Conhecer e orientar sobre: 

a. As ações de acolhimento à mulher nos diferentes programas do serviço; 

b. O programa de prevenção de câncer do colo do útero; 

c. Os métodos contraceptivos; 

d. O rastreamento de câncer de mama e autoexame das mamas; 

e. Os problemas mais frequentes e relevantes na saúde da mulher, considerando 

particularidades do gênero no desenvolvimento do processo saúde 

adoecimento; 

f. As condições crônicas visando melhoria da qualidade de vida; 

g. Os programas de hipertensão arterial, diabetes; tabagismo, tuberculose; 

hanseníase, DST, entre outros relevantes no cenário; 

h. A adoção de hábitos saudáveis de vida para prevenção de doenças não 

transmissíveis: combate ao tabagismo, drogas lícitas e ilícitas, alimentação 

saudável e práticas de atividades físicas. 

 
Atenção ao ciclo gravídico puerperal 

Realizar a antropometria (peso, estatura), calcular IMC e verificar pressão arterial da 

gestante. Conhecer e orientar sobre a caderneta da gestante: 

1. Registrar na caderneta da gestante as medidas antropométricas, pressão arterial, 

altura de fundo uterino e IMC; 

2. Calcular idade gestacional e data provável do parto (segundo a Regra de Naegele) 

3. Pontuar e interpretar o gráfico de curva altura uterina/idade gestacional e de 

acompanhamento nutricional da gestante; 

a. Relacionar a idade gestacional com a frequência das consultas; 

b. Observar os fatores de risco da gestação; 

c. Registrar na caderneta da gestante os exames complementares, verificar a 

situação vacinal e informações pertinentes; 

4. Participar do acolhimento e aconselhamento dos exames na inscrição do pré-natal. 

5. Acompanhar a consulta de pré-natal de risco habitual. 

6. Conhecer os critérios de referência da gestante ao pré-natal de alto risco. 

7. Conhecer e orientar sobre: 
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a. A caderneta da gestante do Ministério da Saúde; 

b. O programa de pré-natal da unidade, observando a periodicidade das consultas, os 

exames complementares relativos a cada trimestre, fatores de risco gestacional, 

calendário de vacinação; 

c. Abordagem das expectativas da mãe e do pai em relação ao bebê; 

d. Mudanças gravídicas que ocorrem no corpo da mulher ao longo da gestação; 

e. Momento e sinais do trabalho de parto; 

f. Importância do hospital maternidade de referência; 

g. Os riscos de situações teratogênicas (fármacos, agentes físicos, infecciosos e 

tóxicos); 

h. Abordagem da sexualidade no período da gestação e puerpério; 

i. O aleitamento materno; 

j. Planejamento familiar e anticoncepção pós-parto; 

k. Programas sociais e direitos previdenciários, como licença maternidade, 

paternidade, entre outros. 

8. Realizar visitas domiciliares às puérperas e orientar as mães quanto ao aleitamento 

materno. 

 
Atenção à saúde do homem 

1. Conhecer a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. 

2. Acompanhar o acolhimento, consultas e compreende especificidades da anamnese e 

exame físico e analisa o papel e postura dos profissionais; 

3. Realizar antropometria (peso, estatura e cintura abdominal), verifica pressão arterial, 

glicemia capilar e identifica os fatores de risco para doenças cardiovascular e 

metabólica; 

4. Conhecer sobre: 

a. Os agravos mais incidentes e prevalentes em pessoas do sexo masculino e as 

particularidades de sua apresentação nesse grupo populacional; 

b. As estatísticas sobre óbitos por causas externas e relacioná-las à saúde do homem; 

c. As condições crônicas visando melhoria da qualidade de vida; 

d. Os programas de hipertensão arterial, diabetes; tabagismo, tuberculose; 

hanseníase, DST, entre outros relevantes no cenário; 

e. A adoção de hábitos saudáveis de vida para prevenção de doenças não 

transmissíveis: combate ao tabagismo, drogas lícitas e ilícitas, alimentação 
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saudável e práticas de atividades físicas; 

f. Otimização do serviço de forma a oferecer acesso adequado à população 

masculina; 

g. As ações visando à prevenção e rastreamento do câncer de próstata; 

h. O calendário vacinal do homem; 

i. As doenças transmissíveis; 

j. Os indivíduos e casais quanto ao planejamento sexual e reprodutivo; 

k. Abordagem e ambiente propicio para questões de sexualidade e de doenças 

urogenitais; 

l. O papel do homem durante a gravidez e a promoção da paternidade saudável e 

responsável. 

5. Discuter as variáveis culturais que fazem com  que o homem cuide menos de si 

mesmoe se exponha mais as situações de risco. 

6. Discutir ações para a implantação, participação ou otimização do cenário na 

atençãointegral à saúde do homem. 

7. Participar das atividades educativas coletivas com temas específicos voltados à 

saúdedo homem. 

 
Atenção à saúde do idoso 

1. Conhecer as Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde do Idoso na 

promoção, proteção e recuperação da saúde; 

2. Acompanhar as consultas, compreender as especificidades da anamnese e exame físico 

e analisar o papel e postura dos profissionais; 

3. Realizar antropometria (peso, estatura e circunferência abdominal), calcular IMC, 

verificar pressão arterial, glicemia capilar e identificar os fatores de risco para 

condições crônicas, doenças cardiovasculares e doenças metabólicas; 

4. Conhecer e utilizar a caderneta do idoso; 

5. Identificar as vulnerabilidades do idoso por meio da utilização da caderneta do idoso; 

6. Conhecer sobre: 

a. Senilidade e senescência 

b. Funcionalidades na saúde do idoso 

c. As condições crônicas, visando melhoria da qualidade de vida; 

d. Os programas de hipertensão arterial, diabetes; tabagismo, tuberculose; 

hanseníase, DST, entre outros relevantes no cenário; 
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e. À adoção de hábitos saudáveis de vida para prevenção de doenças não 

transmissíveis: combate ao tabagismo, drogas lícitas e ilícitas, alimentação 

saudável e práticas de atividades físicas; 

f. À autonomia e autoconfiança dos idosos, incentivando-os a participar de práticas 

integrativas no serviço e na comunidade; 

g. Os riscos da automedicação; 

h. Os direitos do idoso (Estatuto do Idoso). 

i. Os cuidados para prevenção de quedas, acidentes em geral e violências; 

j. Sobre as doenças transmissíveis; 

k. A saúde sexual e reprodutiva nessa faixa etária; 

l. O uso das escalas geriátricas predominantes; 

m. A avaliação multidimensional do idoso e aspectos da avaliação geriátrica global. 

7. Participar das práticas educativas coletivas voltadas à saúde do idoso. 

 
 

Atenção às Doenças Crônicas, à Situação de Violências e Vulnerabilidades; à Saúde 

Sexual (Sexualidade) e ao Sofrimento Mental/Depressão. 

As temáticas são transversais e serão abordadas dentro dos ciclos de vida e de 

acordocom as especificidades de cada cenário. 

 
Doenças Metabólicas: Diabetes Mellitus e Obesidade 

1. Identificar população de risco para doenças Metabólicas. 

2. Conhecer o diagnóstico clínico-laboratorial e a classificação de Diabetes Mellitus e 

Obesidade, conforme consensos. 

3. Utilizar corretamente: Índice de Massa Corpórea, tabelas peso/altura e medida 

cinturaabdominal. 

4. Conhecer sobre: 

a. As linhas de cuidado relacionadas ao Diabetes e Obesidade. 

b. Ações de prevenção e diagnóstico precoce das doenças metabólicas e suas 

complicações, em todos os ciclos de vida. 

c. Tratamento não-medicamentoso de Diabetes e Obesidade (orientações 

alimentarese sobre a prática de atividades física). 

d. Adesão ao tratamento, o cumprimento da rotina diagnóstica e de seguimento. 
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Doenças Cardiovasculares: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). 

1. Identificar população de risco para doenças cardiovasculares; 

2. Conhecer o diagnóstico e a classificação da Hipertensão Arterial; 

3. Utilizar corretamente os instrumentos como esfignomanômetro e estetoscópio para 

aaferição da pressão arterial; 

4. Conhecer e orientar: 

a. A linha de cuidado relacionada à Hipertensão Arterial Sistêmica; 

b. A prevalência dos problemas cardiovasculares em populações específicas; 

c. Ações de prevenção e diagnóstico precoce de fatores de risco cardiovascular, 

Hipertensão Arterial Sistêmica e suas complicações, em todos os ciclos de vida. 

d. Tratamento não-medicamentoso de Hipertensão Arterial Sistêmica (orientações 

alimentares e sobre a prática de atividades física) 

e. Adesão ao tratamento, o cumprimento da rotina diagnóstica e de seguimento. 

 
 

Situação de Violências e Vulnerabilidades 

1. Conhecer a linha de cuidado de atenção à situações de violência em crianças e 

adolescentese as publicações relacionadas aos outros ciclos de vida. 

2. Identificar junto com a equipe de saúde do cenário, as situações de violência 

individual,familiar e social. 

3. Conhecer e orientar sobre: 

a. Os impactos (tardios) da violência na saúde dos pacientes e nos limites da 

atuaçãoprofissional; 

b. As ações intersetoriais que visam a prevenção e o controle da violência; 

c. Os fatores de risco intrafamiliar; 

d. O conceito e os princípios de promoção da cultura da paz; 

e. Os recursos de proteção ao cidadão, em condição de violência. 

 
 

Saúde Sexual (sexualidade) 

Conhecer sobre: 

a. A sexualidade humana, a diversidade sexual e as demandas da população quanto 

ao tema; 

b. A sexualidade em situações especiais (portador de necessidades especiais, 

gravidez e puerpério, soropositivos, doenças clínicas avançadas e trabalhadores do 

sexo); 
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c. Situações de preconceito sexual; 

d. Disfunções sexuais; 

e. Ações para atividade sexual saudável no nível individual, familiar e 

comunitárionas diferentes fases de vida; 

f. Abordagem da sexualidade específicos para cada ciclo de vida; 

g. Direitos sexuais e reprodutivos. 

 
 

Sofrimento Mental/Depressão 

Conhecer sobre: 

a. As demandas da população quanto ao tema; 

b. Instrumentos de apoio/rastreio na APS (rastreio para depressão e risco de suicídio) 

c. Situações de preconceito; 

d. Situações de Risco em cada ciclo de vida 

e. Atuação do Centro de Valorização da Vida – CVV 
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4.6.17 HA 202 – Habilidades e Atitudes II 

 
 

Objetivo Geral 

Demonstrar habilidades de interação com o paciente, visando à obtenção da história 

clínica e do exame físico completos, mediante o uso sistemático de técnicas humanizadas de 

comunicação e de exame, com o propósito de desenvolver a capacidade de raciocínio clínico, 

com embasamento para elaborar diagnósticos topográficos. 

 
Objetivos Específicos 

1. Aplicar os preceitos éticos relevantes nas relações humanas e na prática médica; 

2. Apresentar-se ao paciente, explicando seu papel de estudante; 

3. Solicitar verbalmente ao paciente consentimento livre e esclarecido para a anamnese e 

ou exame físico, com linguagem clara e adequada; 

4. Abordar o paciente respeitando sua individualidade e autonomia, demonstrando 

disponibilidade, compreensão e acolhimento. 

5. Observar a ambiência física e psicológica; 

6. Demonstrar interesse pelo paciente e por sua história; 

7. Ouvir atentamente o paciente; 

8. Coletar informações com a utilização preferencial de questões abertas e o uso de 

linguagem clara e adequada ao nível sociocultural do paciente; 

9. Incentivar a expressão espontânea do paciente; 

10. Estabelecer um contato com o paciente visando compreendê-lo no seu processo saúde- 

doença. 

11. Demonstrar tolerância, evitando julgamentos e críticas; 

12. Incentivar a comunicação de forma ética compacientes, familiares de pacientes, 

colegas, professores, médicos e outros profissionais de saúde; 

13. Obter e redigir uma história clínica completa, que leve em conta aspectos 

biopsicossocial; 

14. Realizar, de maneira sistemática e dentro da padronização estabelecida, os exames 

físicos completo em crianças, adolescentes e adultos; 

15. Compreender a doença do ponto de vista do paciente, buscando desenvolver a 

empatia; 

16. Observar aspectos verbais e não verbais na interação interpessoal; 

17. Reconhecer as próprias limitações na atenção ao paciente e discuti-las com o grupo; 
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18. Reconhecer as reações emocionais que podem surgir durante a anamnese; 

19. Exercitar a integração das dimensões biológica, psicológica e social; 

20. Trabalhar em pequenos grupos com demonstração de responsabilidade, conhecimento, 

respeito e participação; 

21. Identificar os papéis dos diferentes profissionais que integram a equipe de saúde e sua 

respectiva importância; 

22. Identificar as percepções do paciente quanto à doença, ao tratamento e à 

hospitalização; 

23. Buscar permanentemente informações atualizadas e de qualidade, para contemplar os 

objetivos educacionais extraídos nas atividades; 

24. Compreender os elementos anatômicos e funcionais, relacionando com os achados 

semiológicos. 
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4.6.18 Módulo 301 – Dor 

 
 

Objetivo geral 

Compreender o fenômeno doloroso nas suas dimensões biológica, psicológica, social e 

cultural. 

 
Objetivos específicos 

1. Explicar a dor como uma experiência individual e subjetiva, influenciada por 

fatores filosóficos, religiosos, étnicos, culturais e psicológicos. 

2. Explicar as vias de transmissão da dor aguda e crônica, incluindo os nociceptores, 

nervos periféricos sensitivos/autonômicos, raízes nervosas, medula espinhal, 

tronco encefálico, tálamo, córtex cerebral e outras regiões encefálicas ligadas a 

nocicepção, considerando todos os aspectos anatômicos e fisiológicos da 

nocicepção (transdução, condução, modulação e percepção). 

3. Caracterizar a condição dolorosa aguda e condição dolorosa crônica quanto aos 

aspectos temporais, topográficos, fisiopatológicos, de diagnóstico sindrômico e 

etiológico. 

4. Interpretar a nomenclatura descritiva da dor, ou seja, o glossário completo da dor. 

5. Conhecer as anormalidades dermato-sensoriais nas dores agudas e crônicas. 

6. Explicar os mecanismos fisiopatológicos da dor nociceptiva somática, nociceptiva 

visceral, neuropática central e neuropática periférica de todas os quadros 

dolorosos apresentados pelo módulo. 

7. Diferenciar a dor aguda da dor crônica quanto à duração, à função biológica bem 

como as alterações psicológicas, comportamentais e neurovegetativas que as 

acompanham. 

8. Diferenciar dor mecânica de dor inflamatória, em seus aspectos fisiopatológicos, 

diagnósticos e com relação ao tratamento farmacológico. 

9. Avaliar a dor como um fenômeno complexo, com múltiplas dimensões 

(sensitivas, discriminativas, afetivas, motivacionais, cognitivas e avaliativas). 

10. Interpretar os métodos objetivos de avaliação da dor baseados em parâmetros 

fisiológicos e comportamentos álgicos, e os métodos subjetivos, baseados em 

auto-relatos dos pacientes. 

11. Interpretar as escalas objetivas e subjetivas mais utilizados na avaliação da dor. 

12. Discutir as particularidades da avaliação da dor em crianças, idosos, deficientes 
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físicos, visuais, auditivos, mentais e pacientes cirúrgicos. 

13. Conhecer, discutir e aplicar os conceitos de farmacocinética e farmacodinâmica 

de todos os fármacos utilizados no tratamento de todas as condições dolorosas 

estudadas no presente módulo de dor. 

14. Conhecer, discutir e aplicar os mecanismos de ação, indicações e os efeitos 

adversos dos diferentes grupos de fármacos utilizados no tratamento das 

condições dolorosas estudadas no módulo de dor. 

15. Estabelecer a relação entre o quadro clínico das condições dolorosas, a 

fisiopatologia inferida das mesmas e o mecanismo de ação dos diferentes grupos 

de fármacos utilizados em seu tratamento. 

16. Discutir a indicação das várias modalidades de tratamento farmacológico e não 

farmacológico das condições dolorosas. 

17. Analisar a dor crônica como um problema de saúde pública, pela alta prevalência 

e custo social elevado. 

18. Discutir os principais problemas conceituais implicados no controle inadequado 

da dor crônica. 

19. Conhecer, discutir e aplicar todos os conceitos relacionados à dor oncológica. 
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TEIXEIRA, M. J.; FIGUEIRÓ, J. A. B. Dor: epidemiologia, fisiopatologia, avaliação, síndromes 
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4.6.19 Módulo 302 - Dor Abdominal, Diarreia, Vômitos e Icterícia 

 
 

Objetivo Geral 

Compreender a dor abdominal, diarreia, vômitos e icterícia nas suas dimensões 

biológicas, psicológicas e sociais. 

 
Objetivos específicos 

1. Descrever a anatomia, histologia e fisiologia do sistema digestório e seus anexos. 

2. Descrever a fisiopatologia e as características semiológicas do vômito periférico e 

central e os principais estímulos desencadeantes. 

3. Conhecer as principais drogas antieméticas e seus mecanismos de ação. 

4. Compreender o mecanismo de propulsão do conteúdo digestivo e seu sistema de 

controle neural e humoral. 

5. Identificar as principais causas das síndromes disfágicas,métodos diagnósticos e 

tratamento. 

6. Explicar o mecanismo de produção,absorção e controle das secreções digestivas. 

7. Explicar a fisiopatologia, causas,tratamento e os aspectos biopsicossociais envolvidos 

nas dispepsias ulcerosas e não ulcerosas. 

8. Descrever a farmacologia das drogas que interferem com a secreção gástrica e 

amotilidade intestinal. 

9. Explicar o metabolismo da bilirrubina, o mecanismo fisiopatológico, as causas e o 

manuseio das diferentes formas de icterícia. 

10. Explicar a doença calculosa biliar em todas as suas dimensões. 

11. Descrever as manifestações clínicas, os aspectos biopsicossociais envolvidos e a 

conduta diante das pancreatites agudas. 

12. Conhecer as causas de hepatopatias agudas e crônicas,síndrome da insuficiência 

hepática e hipertensão portal e o seu manuseio. 

13. Conhecer a epidemiologia das principais manifestações infecciosas hepáticas e 

gastrintestinais. 

14. Compreender a dinâmica associada às hepatites virais nocontexto sanitário, 

comportamental e terapêutico. 

15. Discutir os principais fatores que desencadeiam a cirrose hepática e as estratégias 

terapêuticas. 

16. Explicar os mecanismosfisiopatológicos, fatores predisponentes e desencadeantese a 
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conduta nos casos de diarreias agudas, persistentes e crônicas. 

17. Descrever o ato de defecação normal e seu controle voluntário e involuntário. 

18. Analisar a constipação, seus mecanismos fisiopatológicos, fatores predisponentes, e 

aspectos biopsicossociais envolvidos, compreender a conduta. 

19. Explicar a fisiopatologia, as manifestações clínicas, as causas e o manuseio do abdome 

agudo. 

20. Descreveros principais métodos usados no auxílio diagnóstico dos distúrbios 

gastrointestinais. 

21. Reconhecer os aspectos psicossomáticos envolvidos nos distúrbios do aparelho 

digestório. 
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25 out. 2021. 
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4.6.20 Módulo 303 - Febre, Inflamação e Infecção 

 
 

Objetivo geral 

Compreender a fisiopatologia dos processos inflamatórios e febris, de natureza 

infecciosa e não infecciosa, e as suas inter-relações, identificando e caracterizando suas 

causas, manifestações clínicas, recursos complementares de diagnóstico e principais medidas 

terapêuticas e preventivas. 

 
Objetivos específicos 

1. Descrever a anátomo-fisiologia do sistema regulador da temperatura corporal e do 

sistema retículo-endotelial, bem como compreeender a resposta adaptativa febril . 

2. Compreender o conceito de febre, sua fisiopatologia e importância clínica dos 

principais processos febris, interpretando as interfaces entre febre, inflamação e 

infecção nas formas agudas e crônicas. 

3. Identificar as principais doenças cujas manifestações clínicas cursam com febre e 

inflamação, caracterizando os elementos clínicos de relevância para a elaboração 

e sistematização dos diagnósticos etiológicos diferenciais, nos diferentes ciclos de 

vida. 

4. Explicar como fatores físicos, socioculturais e biológicos podem condicionar o 

aparecimento e distribuição dessas doenças. 

5. Analisar as repercussões imunológicas e hematológicas dos processos 

inflamatórios, infecciosos e não-infecciosos, visando à correta utilização e 

interpretação dos dados sorológicos e do hemograma no processo de investigação 

das doenças febris. 

6. Caracterizar os principais agentes microbianos de importância clínica, 

descrevendo os mecanismos de virulência dos mesmos, bem como os mecanismos 

de resistência do organismo às infecções. 

7. Identificar os principais grupos de agentes antimicrobianos (antibacterianos, 

antivirais, antifúngicos e antiparasitários) e descrever os fundamentos 

farmacocinéticos e farmacodinâmicos que orientam sua utilização na prática 

clínica, tanto em nível profilático como terapêutico. 

8. Descrever o roteiro de investigação das doenças febris: anamnese, aspectos 

epidemiológicos, exame físico e exames complementares, explicando os 

mecanismos de prevenção e controle das doenças infecciosas e parasitárias em 
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nível comunitário e no ambiente hospitalar. 

9. Reconhecer as principais infecções virais agudas e a infecção pelo Vírus da 

Imunodeficiência humana, nas suas histórias naturais, apresentações clinicas e 

diagnóstico 

10. Reconhecer as principais entidades infecciosas: infecção urinária, pneumonia, 

IST’s, Tuberculose, infecções do sistema nervoso central, considerando aspectos 

etiológicos, epidemiológicos, clínicos e laboratoriais. 
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4.6.21 Módulo 304 - Doenças Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente 

 
 

Objetivo geral 

Compreender as doenças e os agravos resultantes  da agressão ao meio ambiente, 

envolvendo os fatores físicos, químicos e biológicos presentes na água, ar e solo. 

 
Objetivos específicos 

1. Discutir os fatores ambientais de riscos não biológicos e suas consequências sobre 

a saúde humana com ênfase aos agentes químicos e físicos. 

2. Discutir os fatores ambientais de riscos biológicos e suas consequências sobre a 

saúde humana com ênfase aos agentes transmissores, vetores, hospedeiros e 

reservatórios. 

3. Discutir os principais agravos e doenças produzidas por desastres 

naturais,acidentes com produtos tóxicos e animais peçonhentos, apontando as 

medidas de vigilância ambiental relativas à prevenção, controle e tratamento. 

4. Discutir os aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos e clínicos das principais 

doenças infecciosas transmitidas por vetores ou condições relacionadas aos 

hospedeiros e reservatórios naturais. 

5. Conhecer as principais doenças decorrentes do destino inadequado dos resíduos 

sólidos e identificar as possíveis formas de poluição do solo e das águas 

apontando medidas de promoção à saúde, profilaxia, controle e tratamento dessas 

doenças. 

6. Discutir os agravos e doenças decorrentes das inundações com ênfase naquelas de 

veiculação hídrica apontando as principais medidas de vigilância à saúde. 

7. Discutir a relação entre o uso indiscriminado de agrotóxicos e os efeitos nocivos à 

saúde humana. 

8. Correlacionar os efeitos dos desmatamentos com a ocorrência de doenças 

endêmicas como a malária, leishmaniose,febre amarela, dengue e outras 

arboviroses, e acidentes por animais peçonhentos,apontando medidas de 

profilaxia e controle dessas doenças. 

9. Discutir as medidas de prevenção e controle ambiental, ressaltando aquelas de 

promoção à saúde e vigilância do meio ambiente. 

10. Explicar as medidas de prevenção e controle das principais zoonoses. 

11. Discutir a saúde e o desenvolvimento sustentável no mundo globalizado. 
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4.6.22 Módulo 306 - Perda de Sangue 

 
 

Objetivo geral 

Conhecer a homeostase hemodinâmica e o comportamento de seus principais 

distúrbios e suas principais estratégias de condução clínica. 

 
Objetivos específicos 

1. Entender os mecanismos da hemostasia e da coagulação sanguínea e seus distúrbios 

hereditários e adquiridos; 

2. Conhecer a composição e os volumes dos compartimentos dos líquidos corporais 

3. Analisar a perda aguda de sangue de acordo com o diagnóstico etiológico bem como 

os aspectos fisiopatológicos concernentes; 

4. Definir choque e aplicar tal definição a situações comumente encontradas na prática 

clínica; 

5. Interpretar semelhanças e diferenças das manifestações clínicas de doentes que 

apresentam estados de choque de diferentes etiologias; 

6. Avaliar a intensidade da perda sanguínea a partir de sinais clínicos do choque; 

7. Interpretar exames complementares indicados em situações de perda de sangue; 

8. Discutir as indicações clínicas e possíveis complicações da transfusão de sangue e 

hemocomponentes; 

9. Discutir indicações clínicas, vantagens, desvantagens e possíveis complicações do uso 

de soluções colóides e cristalóides; 

10. Discutir o mecanismo de ação, a indicação clínica e os efeitos adversos de fármacos 

que atuam na hemostasia e na coagulação do sangue. 
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4.6.23 Módulo 307 - Fadiga, Perda de Peso e Anemias 

 
 

Objetivo Geral 

Compreender a fisiopatologia de doenças que cursam com fadiga, perda de peso e 

anemia, enfocando a morfohistopatologia, etiopatogenia, quadro clínico, métodos 

diagnósticos, condutas terapêuticas, medidas preventivas e o impacto psicossocial desses 

agravos. 

 
Objetivos Específicos 

1. Descrever a origem e a diferenciação das células hematopoéticas, enfatizando a 

anatomia normal e a morfologia da medula óssea. 

2. Distinguir no processo hemocitopoético os aspectos relacionados ao eritrócito e à 

hemoglobina, visando à classificação e interpretação dos principais tipos de anemia. 

3. Explicar a fisiopatologia dos principais quadros anêmicos, objetivando a compreensão 

dos sinais e sintomas observados nessas entidades. 

4. Discutir as medidas preventivas e os protocolos terapêuticos comumente empregados 

nos principais tipos de anemia. 

5. Explicar os mecanismos da fadiga, enfatizando sua investigação e a fisiologia dos 

sistemas envolvidos. 

6. Explicar as principais manifestações físicas e psíquicas decorrentes da fadiga, com 

vistas ao entendimento de sua importância clínica. 

7. Correlacionar os mecanismos da perda ponderal com suas principais causas. 

8. Discutir os aspectos nutricionais e psiquiátricos de condições clínicas que 

desencadeiam transtornos alimentares. 

9. Identificar a inter-relação entre fadiga, perda de peso e anemia verificados em 

portadores de processos benignos ou malignos, agudos ou crônicos, procurando 

valorizar tais manifestações na avaliação clínica desses pacientes. 

10. Explicar as principais manifestações clínicas observadas em patologias que cursam 

com fadiga, perda de peso e anemia, com vistas ao estabelecimento de hipóteses e 

diagnósticos diferenciais. 

11. Interpretar os resultados de exames complementares (subsidiários) utilizados nas 

doenças que cursam com fadiga, perda de peso e anemia, objetivando a confirmação 

diagnóstica e o tratamento adequado. 

12. Indicar o processso de investigação para cada caso de anemia, fadiga e perda de peso. 
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13. Analisar o impacto da fadiga, perda de peso e anemia sobre a capacidade laboral e 

intelectiva das pessoas acometidas, assim como suas implicações psicossociais. 

14. Compreender as alterações de linhagem de série branca na gênese das patologias 

neoplásicas. 

15. Compreender as bases da hemoterapia e Discutir as reações transfusionais. 

16. Determinar o tratamento em cada processo de anemia, fadiga e perda de peso 

conforme o caso. 
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4.6.24 IESC 303 – Interação Ensino-Serviço-Comunidade III 

 
 

Objetivo Geral 

Contribuir para o desenvolvimento do (a) discente nas competências relacionadas ao 

cuidado individual e em grupo e para organização dos serviços, no âmbito da atenção 

primária a saúde, de acordo com as necessidades em saúde dos usuários e da comunidade. 

 
Objetivos Específicos 

1. Adquirir conhecimentos, habilidades e atitudes, por meio dos desempenhos esperados 

para o estudante da 3ª série; 

2. Desenvolver atitudes de responsabilidade, compromisso social e ético; 

3. Identificar e respeitar o papel de cada profissional de saúde; 

4. Desenvolver habilidades para práticas educativas em grupo, por meio de metodologias 

ativas e em equipes multiprofissionais; 

5. Realizar ações que visem à construção de vínculo e corresponsabilização com a 

comunidade, como: reconhecimento e exercício dos passos do método clínico centrado 

na pessoa, realização do acolhimento com classificação de risco e realização de 

projetos terapêuticos singulares (PTS); 

6. Conhecer a situação de saúde local e os desafios da APS no cenário; 

7. Identificar os principais problemas e as potencialidades da comunidade e dos serviços 

de saúde; 

8. Compreender e refletir sobre as ações de atenção à saúde (promoção à saúde, 

prevenção de agravos, proteção, assistência, recuperação, reabilitação e redução de 

danos) realizadas na unidade básica de saúde e comunidade e sua coerência com os 

princípios do SUS. 

9. Compreender a prática realizada na unidade de  saúde e sua consonância com as 

políticas de saúde vigentes (SES e MS); 

10. Promover a ampliação do olhar crítico sobre a realidade local; 

11. Relacionar as ações desenvolvidas pela unidade de saúde e determinantes sociais da 

saúdepara o protagonismo e autonomia do indivíduo e da comunidade; 

12. Produzir estudos e pesquisas baseadas nas necessidades locais e na experiência 

vivenciadana série; 

13. Realizar, se possível, visitas às famílias assistidas na 1.ª e 2.ª séries e atualizar seus 

planos de cuidado, por meio da elaboração e acompanhamento dos projetos 
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terapêuticos singulares; 

14. Participar, se factível, de outras atividades da UBS ou da Região de Saúde ou de 

outros equipamentos da comunidade; 

15. Formular propostas de intervenção para resolução dos problemas encontrados; 

16. Consolodar a prática de elaboração do portfólio reflexivo. 

 
 

Desempenhos esperados 

As competências a serem desenvolvidas pelos estudantes da 3 série estão 

relacionadas aosseguintes tema: 

1. Atenção Primária à saúde; 

2. Modelos de atenção à saúde; 

3. Redes de atenção à saúde; 

4. Fundamentos da Medicina de Família e Comunidade; 

5. Método clínico centrado na pessoa; 

6. Dispositivos da Política Nacional de Humanização; 

7. Práticas educativas utilizando metodologias ativas; 

8. Projetos terapêuticos singulares (PTS); 

9. Práticas integrativas e complementares em saúde; 

10. Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde. 

 
 

Modelos de Atenção em Saúde 

a. Compreende o Sistema de Saúde Brasileiro; 

b. Compara os tipos de modelos de atenção. 

c. Diferencia o modelo hegemônico do modelo baseado na Atenção Primária à 

Saúde como coordenadora da atenção. 

d. Correlaciona com a realidade. 

 
 

Redes de Atenção em Saúde 

a. Compreende os conceitos, fundamentos e funcionamento das redes de atenção. 

b. Identifica e explica os elementos constitutivos de uma rede de atenção. 

c. Correlaciona com a realidade. 

 
 

Atenção Primária à Saúde 

a. Explica sobre os atributos da APS. 
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b. Conhece a prática da APS. 

c. Analisa a APS no Brasil. 

d. Explica sobre a Política Nacional de Atenção Básica. 

e. Correlaciona com a realidade. 

 
 

Fundamentos da Medicina de Família e Comunidade 

Compreende os princípios da Medicina de Família e Comunidade. 

 
 

Método Clínico Centrado na Pessoa 

a. Explica os 6 componentes do método clínico centrado na pessoa; 

b. Explora, no acolhimento, nas visitas domiciliares e em outras oportunidades, o 

motivo da consulta e a experiência da pessoa com essa necessidade; 

c. Cumprimenta usuário, de forma cordial e respeitosa; 

d. Estabelece e mantém um contato pessoal e uma relação de empatia; 

e. Mostra-se atento aos sentimentos, ideias e valores da pessoa; 

f. Demonstra entendimento, sobre a pessoa como um todo (história de vida, questões 

pessoais, contexto social, cultural e econômico); 

g. Identifica as vulnerabilidades da pessoa e a complexidade do caso; 

h. Discute oportunamente com docente e/ou preceptores e/ou outros profissionais do 

cenário, sobre as necessidades da pessoa, no sentido de dar uma resposta; 

i. Elabora um plano de manejo dos problemas, de modo a estabelecer as prioridades,os 

objetivos e os papéis do paciente e do profissional de saúde nesse manejo, sendo 

realista com prazos e recursos disponíveis; 

j. Incorpora ações de promoção e prevenção no plano. 

 
 

Acolhimento com classificação de risco 

a. Explica as dimensões constitutivas do acolhimento; 

b. Compreende a reorganização do processo de trabalho e o acolhimento a demanda 

espontânea (fluxo dos usuários nas UBS, modelagens de acolhimento, avaliação dos 

riscos e vulnerabilidades e gestão das agendas); 

c. Compreende a classificação de risco na APS; 

d. Analisa a organização do acolhimento realizado na UBS e as principais barreiras de 

acesso dos usuários correlacionando a teoria com a prática; 

e. Propõe estratégias de melhoria na organização do acolhimento da UBS buscando uma 



112  

atenção humanizada e qualificada. 

 
 

Projeto Terapêutico Singular 

a. Explica as Etapas do processo de construção do projeto terapêutico singular; 

b. Discute e define com preceptores e outros profissionais de saúde, os usuários e 

famílias que necessitam de visitas domiciliares para a elaboração de PTS; 

c. Realiza as visitas domiciliares para  conhecer os usuários e  realizar as etapas do 

método clínico centrado na pessoa; 

d. Discute e planeja todas as etapas do Projeto Terapêutico Singular, junto com a 

equipe de saúde responsável pelo usuário e família; 

e. Define as hipóteses diagnósticas e os principais problemas a serem abordados; 

f. Define as metas do projeto e a divisão das responsabilidades; 

g. Inclui os dispositivos de saúde e outros equipamentos sociais existentes no projeto 

terapêutico singular; 

h. Reavalia as ações realizadas do PTS, juntamente com docente, preceptor e equipede 

saúde responsável pelos usuários; 

i. Registra as ações do PTS em prontuário; 

j. Compromete-se com a pessoa de forma singular; 

k. Busca auxílio praticando o trabalho em equipe. 

 
 

Outros Dispositivos da Politica Nacional de Humanização 

Identifica os dispositivos da Política Nacional de Humanização; 

 
 

Metodologias Ativas nas Práticas Educativas 

a. Diferencia e aplica as diferentes técnicas de metodologias ativas utilizadas nas práticas 

educativas com a comunidade; 

b. Analisa as necessidades da população para atividades educativas e correlaciona com 

as desenvolvidas no cenário; 

c. Propõe e pactua com gestores, preceptores, outros profissionais de saúde e demais 

atores envolvidos (lideranças comunitárias e usuários dos serviços) as práticas 

educativas, buscando alcançar e responder às necessidades observadas; 

d. Define os temas, metodologias, dinâmicas, público-alvo, número de participantes, 

duração das atividades para elaborar a programação; 

e. Estabelece e executa as estratégias de divulgação e convite ao público-alvo definido. 
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f. Organiza o espaço das atividades e os recursos materiais necessários; 

g. Estimula a participação dos usuários nas atividades e valoriza os saberes, experiências 

e iniciativas populares; 

h. Estabelece os papéis de cada facilitador nas atividades organizadas; 

i. Oferece aos participantes à avaliação das atividades; 

j. Avalia, após cada atividade, se os objetivos foram alcançados, as dificuldades na 

execução e reprograma as próximas atividades. 

 
Práticas Integrativas e Complementares em Saúde 

Conhece as diferentes práticas integrativas e complementares em saúde. 

 
 

Saúde Mental 

a. Conhece a Política Nacional de Saúde Mental; 

b. Explica sobre os dispositivos de saúde mental no SUS; 

c. Compreende o acolhimento e o PTS realizados pelos dispositivos de saúde mental; 

d. Discutir sobre a atenção à saúde mental na APS. 
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4.6.25 HA 303 – Habilidades e Atitudes III 

 
 

Objetivo Geral 

Desenvolver habilidades de interação com o paciente, visando à obtenção da história 

clínica e do exame físico dirigidos, mediante o uso sistemático de técnicas humanizadas de 

comunicação e de exame, com o propósito de desenvolver as habilidades de integração de 

dados e raciocínio clínico, visando elaboração dos diagnósticos topográfico, sindrômico e 

etiológico, com enfoque no diagnóstico sindrômico, que na neurologia deve ser estabelecido 

primeiro. 

 
Objetivos específicos 

A) Saúde da Criança 

1. Conhecer as peculiaridades dos achados semiológicos do aparelho respiratório na 

criança e relacionar ao seu significado fisiopatológico; 

2. Associar os achados do exame clínico da criança a possíveis diagnósticos sindrômicos; 

3. Elaborar uma lista de diagnósticos diferenciais dentro das principais síndromes 

respiratórias, na infância; 

4. Interpretar a radiografia de tórax da criança, com ênfase às pneumonias comunitárias e 

suas complicações agudas; 

5. Elaborar um roteiro de abordagem da criança com edema generalizado, com ênfase 

aos de origem nas síndromes renais; 

6. Interpretar exames simples de urina como EAS, urocultura e bioquímica urinária além 

de outras provas laboratoriais que favoreçam os diagnósticos de infeções do trato 

urinário, síndromes nefrítica e nefrótica na criança; 

7. Reconhecer, diante da inespecificidade dos achados semiológicos, os elementos 

diagnósticos da infecção urinária da criança; 

8. Conhecer as peculiaridades da coleta e as indicações de coleta da urocultura da 

criança; 

9. Conhecer sobre o seguimento de crianças com diagnósticos de afecções renais comuns 

na infância; 

10. Conhecer os achados semiológicos das síndromes infecciosa, comportamental, de 

irritação meningoradicular e de hipertensão intracraniana, presentes no diagnóstico 

dos processos infecciosos do SNC; 

11. Conhecer os principais agentes etiológicos relacionados aos processos infecciosos 
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graves; 

12. Conhecer sobre a profilaxia dos processos infecciosos graves do SNC na infância; 

13. Interpretar o hemograma nas diversas patologias infecciosas na infância; 

14. Interpretar a análise do LCR nos comprometimentos infecciosos do SNC da criança. 

 
 

PROFISSIONALISMO 

1. Discutir sobre a relevância dos fatores ambientais na transmissão/aquisição de doenças 

de transmissão respiratória; 

2. Discutir sobre a relevância dos fatores ambientais na condução (profilática e 

terapêutica), pelo profissional de saúde, das doenças do aparelho respiratório, na 

infância. 

3. Discutir sobre as repercussões da hospitalização ou do seguimento prolongado, para a 

criança e sua família 

4. Conhecer sobre o seguimento de crianças com diagnósticos de afecções do aparelho 

urinário na infância. 

5. Discutir sobre a responsabilidade médica na realização de diagnósticos, ditos simples, 

para a criança e sua família (riscos e iatrogenias, estigmatização, custos, etc); 

6. Discutir sobre a responsabilidade médica na realização de diagnósticos, ditos simples, 

para o sistema de saúde (custos decorrentes da investigação de uma ITU, na infância, 

por exemplo). 

7. Discutir sobre as principais repercussões do adoecimento agudo e grave, na infância, 

para a própria criança; 

8. Discutir sobre as principais repercussões do adoecimento agudo e grave, na infância, 

para a família; 

9. Discutir sobre as principais repercussões do adoecimento agudo e grave, na infância, 

para os profissionais de saúde. 

 

B) Saúde do Adulto – Patologias do abdome 

1. Classificar a disfagia de acordo com o ponto de vista anatômico. 

2. Descrever os achados semiológicos mais frequentes (sinais e sintomas) na abordagem 

do paciente com disfagia, correlacionando-os com a fisiopatologia. 

3. Formular três diagnósticos sindrômicos para um (a) paciente com queixa de disfagia, 

com base na história clínica e exame físico. 

4. Descrever e interpretar os exames complementares a serem solicitados para o paciente 



117  

com disfagia. 

5. Indicar os principais exames complementares para o diagnóstico do megaesôfago 

chagásico. 

6. Interpretar um Rx contrastado de megaesôfago chagásico pelo aspecto do exame 

radiológico. 

7. Conceituar hematêmese, melena, enterorragia e hematoquezia. 

8. Definir hemorragia digestiva alta e baixa, reconhecendo o provável local da 

hemorragia de acordo com o aspecto do sangramento. 

9. Descrever os achados semiológicos mais frequentes (sinais e sintomas) na abordagem 

do paciente com hemorragia digestiva. 

10. Formular os diagnósticos sindrômicos, topográficos, nosológicos e etiológicos em 

paciente com quadro clínico de hemorragia digestiva, a partir da histórica clínica e 

exame físico. 

11. Descrever e interpretar os exames complementares a serem solicitados para o paciente 

com hemorragia digestiva. 

12. Diferenciar através dos dados de história e exame físico as cinco síndromes 

abdominais: inflamatória, obstrutiva, perfurativa, hemorrágica e vascular. 

13. Descrever os achados semiológicos mais frequentes de paciente com suspeita de 

diverticulite aguda, apendicite aguda, doença inflamatória pélvica aguda e gravidez 

ectópica. 

14. Descrever os achados semiológicos mais frequentes de paciente com suspeita de 

obstruções intestinais, úlcera péptica perfurada e isquemia mesentérica 

15. Indicar os exames complementares de rotina (laboratorial e radiológico) no paciente 

com um quadro de abdome agudo. 

16. Citar e discorrer sobre os tipos de tratamento para os diferentes tipos de abdome agudo 

17. Diferenciar, pela história clínica e exame físico, paciente com colecistite aguda de 

paciente com cólica biliar. 

18. Indicar os principais exames complementares para o diagnóstico de colelitíase e 

colecistite aguda. 

19. Formular três diagnósticos sindrômicos para paciente com história de dor abdominal 

em hipocôndrio direito e icterícia. 

20. Diferenciar, pela história clínica, os dados compatíveis com colelitíase dos dados 

compatíveis com coledocolitíase. 

21. Realizar anamnese e exame físico em paciente com epigastralgia. 
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22. Formular três diagnósticos sindrômicos para um paciente com história de 

epigastralgia. 

23. Enumerar uma lista de diagnósticos diferenciais em paciente com epigastralgia. 

24. Indicar os principais exames complementares para o diagnóstico da doença ulcerosa 

péptica. 

25. Diferenciar, pela história clínica, um paciente com história de gastrite por estresse de 

um paciente com doença ulcerosa péptica, causada por Helicobacter pylori. 

26. Indicar os principais exames complementares para paciente com suspeita de câncer 

gástrico. 

27. Diferenciar, quanto às manifestações clínicas, paciente com doença ulcerosa péptica 

de paciente com câncer gástrico. 

28. Elaborar lista de possíveis diagnósticos de paciente com dor em hipocôndrio esquerdo. 

29. Indicar os principais exames complementares para o diagnóstico de pancreatite aguda. 

30. Diferenciar, pela história clínica, as duas principais causas de pancreatite aguda. 

31. Diferenciar, pela história clínica, pancreatite aguda de pancreatite crônica. 

32. Identificar em um paciente portador de pancreatite aguda de origem alcoólica, os 

sinais prognósticos de Ransom. 

33. Formular diagnósticos sindrômicos e diferenciais para paciente com queixa de 

constipação crônica. 

34. Indicar o (s) principal (is) exame (s) complementar (es) para o diagnóstico do 

megacólon chagásico. 

35. Discutir sobre as complicações do megacólon chagásico. 

36. Discutir a fisiopatologia e conduta nos fecalomas. 

37. Descrever a conduta no vólvulo cecal e no vólvulo de sigmóide. 

38. Indicar o (s) principal (is) exame (s) complementar (es) para o diagnóstico do câncer 

39. colorretal. 

40. 39- Definir critérios para diagnóstico de constipação - Roma III 

41. Diagnosticar e compreender a fisiopatologia da ascite na hipertensão porta. 

42. Conhecer os achados semiológicos importantes  para o diagnóstico de hipertensão 

porta e insuficiência hepática. 

43. Descrever e Interpretar os exames complementares a serem solicitados para o paciente 

com ascite, em busca do diagnóstico etiológico. 

44. Citar e discutir as complicações e as possibilidades terapêuticas para o paciente com 

hipertensão porta e insuficiência hepática. 
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PROFISSIONALISMO 

1. Alcoolismo, hábitos de vida e adoecimento. 

2. O impacto da notícia da doença incurável e a importância dos cuidados paliativos. 

3. Impacto dos ciclos de vida na doença e no adoecimento do paciente: autonomia e 

corresponsabilização 

4. Importância da comunicação do médico sobre o paciente e possíveis efeitos adversos 

(Iatrogenia) 

5. Telemedicina: o que é, o que perdemos e o que ganhamos 

6. Atestado de óbito: como emitir 

7. Dor: impacto sobre o paciente e seu médico 

8. Importância da escuta qualificada na prática médica 

 
 

C) Saúde do Adulto – Patologias Cárdio-pulmonares 

1. Compreender o diagnóstico diferencial da dor torácica reconhecendo os sinais e 

sintomas das síndromes coronarianas. 

2. Correlacionar os achados na anamnese e exame físico com a fisiopatologia nos 

quadros de insuficiência cardíaca. 

3. Executar corretamente o exame cardiológico, interpretar os achados anormais, 

correlacionando com as doenças cardiovasculares e valvulopatias. 

4. Relacionar os aspectos mais importantes na abordagem clínica com os critérios 

diagnósticos de hipertensão arterial. 

5. Interpretar os achados semiotécnicos nas seguintes situações: exame respiratório 

normal, Síndromes parenquimatosas, brônquicas, pleurais e vasculares. 

6. Fazer o diagnóstico diferencial nos pacientes com tosse prolongada. 

7. Diagnosticar DPOC, pneumonia, pneumotórax, atelectasia, derrame pleural e 

tuberculose pulmonar. 

8. Interpretar a radiografia de tórax PA e Perfil nas pneumonias, DPOC, derrame pleural, 

atelectasia, pneumotórax e tuberculose pulmonar. 

9. Interpretar a baciloscopia do escarro (Gram e pesquisa do BAAR). 

 
 

PROFISSIONALISMO: 

1. Respeitar o paciente na sua singularidade e individualidade 

2. Comunicar-se de forma ética, efetiva e profissional com a equipe de saúde; 

3. Apresentar postura crítica, reflexiva e senso de responsabilidade social 
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4. Respeitar o princípio da autonomia do paciente 

5. Demonstrar compromisso com a competência técnica e com o conhecimento científico 

6. Sintetizar, organizar e apresentar casos clínicos para discussão e segunda opinião 

7. Integrar à singularidade do problema a ser resolvido com os dispositivos em saúde 

8. Mobilizar os recursos em saúde disponíveis com as necessidades do paciente. 

 
 

D) Saúde do Adulto – Patologias Neuro-Ósteo-Musculares 

1. Descrever a anatomia da motricidade voluntária; 

2. Compreender as manifestações neurológicas (sensitivas/motoras) da síndrome 

deficitária motora dimidiada relacionada ao AVE; 

3. Identificar as manifestações na linguagem que ocorrem no AVE (incluindo afasia de 

expressão, compreensão, nomeação e repetição). 

4. Elaborar diagnóstico sindrômico e topográfico em pacientes com queixas de déficit 

motor. 

5. Conhecer a etiologia/fatores de risco e as manifestações clínicas do AVE. 

6. Descrever a anatomia dos déficits sensitivos, motores e autonômicos das síndromes 

medulares cervicais, torácicas, lombares e sacrais; 

7. Compreender as manifestações neurológicas das síndromes medulares; 

8. Diferenciar as principais síndromes medulares com base nos achados da semiologia 

neurológica; 

9. Conhecer as principais etiologias das síndromes medulares agudas e crônicas; 

10. Compreender as limitações funcionais do lesado medular e as necessidades de 

cuidados impostas pelos déficits neurológicos; 

11. Descrever a anatomia do sistema nervoso periférico (nervo periférico); 

12. Classificar as principais síndromes neurológicas periféricas; 

13. Diferenciar síndromes do primeiro e segundo neurônio motor no contexto das 

síndromes periféricas; 

14. Compreender as manifestações neurológicas das síndromes neurológicas periféricas; 

15. Conhecer os principais diagnósticos etiológicos das síndromes neurológicas 

periféricas; 

16. Conhecer   os principais   exames   complementares   diagnósticos empregados na 

investigação dos déficits neurológicos periféricos. 

17. Compreender a semiologia das doenças articulares axiais e periféricas e suas 

implicações na elaboração da história clínica; 
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18. Diferenciar lombalgia inflamatória e mecânica; 

19. Compreender as manifestações clínicas das espondiloartrites axiais - (com ênfase na 

espondilite anquilosante); 

20. Conhecer o diagnóstico diferencial espondiloartrites axiais; 

21. Compreender as implicações sociais, previdenciárias e de qualidade de vida das 

espondiloartrites; 

22. Compreender o diagnóstico diferencial das poliartrites crônicas no contexto das 

doenças reumáticas autoimunes sistêmicas; 

23. Compreender os aspectos clínicos, epidemiológicos e terapêuticos do lúpus 

eritematoso sistêmico; 

 
PROFISSIONALISMO: 

1. Enfrentamento à Lesão Medular Traumática 

2. Qualidade de Vida em pacientes Portadores de Doenças Reumáticas 

3. Repercussões Psicossociais do AVC 

4. Telemedicina 

5. Cuidados com o Cuidador. 
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4.6.26 Módulo 401 – Transtornos Mentais e de Comportamento 

 
 

Objetivo geral 

Ao final do módulo o estudante deverá ser capaz de identificar e diferenciar os 

transtornos mentais mais prevalentes a partir de uma perspectiva plural que inclui as 

dimensões biológica, psicológica e social com vistas ao cuidado precoce, prevenção e 

proteção às pessoas em sofrimento psíquico. 

 
Objetivos específicos 

1. Conceituar as funções psicopatológicas que constituem o exame do estado mental e 

nomear suas alterações; 

2. Associar os mecanismos da neurotransmissão química relacionados com as funções 

psíquicas e suas alterações; 

3. Elaborar hipóteses diagnósticas para pessoas com diferentes tipos de sofrimento 

psíquico através do conhecimento dos aspectos epidemiológicos, etiológicos, 

manifestação clínica, e história natural da doença; 

4. Explicar a relação entre o biológico, o psicológico e o social na etiologia e persistência 

dos transtornos mentais; 

5. Indicar os recursos humanos e materiais necessários para prestar cuidado a pessoa em 

situações de crise e de urgência decorrentes de sofrimento psíquico; 

6. Indicar conscienciosamente os exames complementares necessários para elucidação 

do diagnóstico dos transtornos mentais; 

7. Eleger a classe de medicação indicada para a abordagem medicamentosa dos 

principais transtornos mentais à luz de sólido conhecimento da farmacodinâmica dos 

medicamentos psicotrópicos; 

8. Citar os principais medicamentosos de cada classe de fármacos disponíveis para uso 

no SUS empregados para o tratamento dos transtornos mentais comuns; 

9. Indicar os principais recursos psicoterápicos para as diferentes condições 

psicopatológicas; 

10. Caracterizar as atitudes essenciais necessárias ao profissional de saúde em relação ao 

paciente, a família, comunidade e a equipe de saúde mental para o exercício exitoso do 

cuidado em saúde àqueles que sofrem de doenças mentais. 
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4.6.27 Módulo 402 - Distúrbios Sensoriais, Motores e da Consciência 

 
 

Objetivo geral 

Compreender a neuroanatomia funcional, a fisiopatologia, o quadro clínico, o 

diagnóstico e o tratamento dos distúrbios mais frequentes da sensibilidade, da motricidade e 

da consciência, na prática clínica. 

 
Objetivos específicos 

1. Rever a anatomia funcional dos principais distúrbios da sensibilidade, da 

motricidade eda consciência, correlacionando-a com o quadro clínico dos principais 

distúrbios motores, da sensibilidade e da consciência. 

2. Analisar os aspectos semiológicos da história clínica, do exame neurológico, 

correlacionando-os com as principais síndromes neurológicas que acometem o sistema 

motor,da sensibilidade e a consciência. 

3. Relacionar os exames complementares que devem ser solicitados de acordo com a(s) 

síndrome(s) específica(s) para identificação e estudo dos distúrbios da sensibilidade, 

da motricidade e da consciência. 

4. Identificar, pela análise do quadro clínico geral, as etiologias mais freqüentes dos 

distúrbios da sensibilidade, da motricidade e da consciência. 

5. Explicar o tratamento destas afecções. 

6. Discutir os aspectos biopsicossociais destes distúrbios. 
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4.6.28 Módulo 403 - Dispneia, Dor Torácica e Edema 

 
 

Objetivo Geral: 

Compreender as interações anátomo-fisiológicas, os mecanismos fisiopatológicos, as 

manifestações clínicas e os aspectos bioéticos envolvidos nos processos mórbidos que 

envolvam esta tríade de sinais e sintomas: dor torácica, dispnéia e edema. 

 
Objetivos Específicos 

1. Revisar as estruturas anatômicas e a fisiologia do coração e pulmões; 

2. Identificar os principais agentes etiológicos dos processos patológicos que se 

manifestem com dor torácica, dispneia e edema; 

3. Descrever os mecanismos fisiopatológicos dos processos mórbidos que cursam com 

dor torácica, dispneia e edema; 

4. Identificar as manifestações clínicas das diversas patologias pulmonares e 

cardiovasculares; 

5. Relacionar os principais fatores de risco e as medidas preventivas das principais 

patologias cardíacas e pulmonares; 

6. Discutir os diagnósticos diferenciais das doenças que ocasionam dor torácica, dispneia 

e edema; 

7. Interpretar os exames complementares que auxiliam no diagnóstico dessas patologias; 

8. Discutir a abordagem terapêutica das principais doenças que cursam com dor torácica, 

dispneia e edema; 

9. Compreender os aspectos bioéticos relacionados aos estágios avançados e terminais de 

doenças cardíacas e respiratórias. 
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4.6.29 Módulo 404 - Desordens Nutricionais e Metabólicas 

 
 

Objetivo geral 

Compreender os fatores etiológicos, fisiopatológicos, clínicos e biopsicossociais relacionados 

às desordens nutricionais, metabólicas, endócrinas e renais, mais prevalentes na população. 

 
Objetivos específicos 

1. Explicar as alterações metabólicas relacionadas ao sobrepeso, sua prevalência, etiologia, 

diagnóstico e sua relação com outras doenças metabólicas, visando estabelecer medidas 

educativas, profiláticas e tratamento adequado; 

2. Descrever o controle metabólico de cálcio e fósforo, e eletrolítico, principalmente de sódio e 

potássio, com seus distúrbios relacionados enfatizando a osteopenia, prevenção de fraturas e 

as falências renais aguda e crônica, incluindo seus diagnósticos, fisiopatologia e tratamentos; 

3. Conhecer o rim como órgão endócrino, como no caso de falência renal crônica, levando à 

anemia e doença óssea; 

4. Interpretar os resultados dos exames complementares utilizados no diagnóstico diferencial das 

patologias que cursam com desordens nutricionais e metabólicas, objetivando a confirmação 

diagnóstica; 

5. Classificar a topografia das lesões do eixo hipotálamo-hipófise- glândulas endócrinas por meio 

de testes; 

6. Descrever, diagnosticar e tratar as principais causas de síndrome nefrítica e nefrótica com suas 

alterações metabólicas; 

7. Correlacionar as alterações metabólicas relacionadas a síntese e degradação dos lipídeos com 

as principais causas e suas consequências no organismo, visando estabelecer diagnóstico, 

medidas educativas, profiláticas e terapêuticas; 

8. Explicar as alterações metabólicas relacionadas ao metabolismo da glicose, a redução da sua 

captação pelas células e a deficiência da síntese intracelular de glicogênio,suas principais 

causas e consequências, visando estabelecer diagnóstico e terapêutica. 
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4.6.30 Módulo 406 - Manifestações Externas das Doenças e Iatrogenias 

 
 

Objetivo geral 

Compreender o desenvolvimento das manifestações externas das doenças propondo 

métodos diagnósticos, terapêuticos e preventivos, evitando e/ou minimizando os processos 

iatrogênicos. 

 
Objetivos específicos 

1. Descrever os aspectos anatômicos e fisiológicos da pele, da mucosa e dos anexos 

cutâneos; 

2. Compreender a pele como um órgão imunocompetente e discutir as alterações 

patológicas que surgem em decorrência das disfunções imunológicas; 

3. Explicar a importância da pele na autoimagem do indivíduo, conhecer e valorizar 

as queixas cutâneas; 

4. Descrever as lesões cutâneas elementares e formular diagnósticos sindrômicos e 

etiológicos; 

5. Conhecer a influência do estresse sobre as manifestações externas das doenças; 

6. Identificar os agentes físicos, químicos e biológicos responsáveis pelos principais 

quadros dermatológicos; 

7. Interpretar os resultados dos exames complementares utilizados no diagnóstico 

diferencial de pacientes com manifestações externas das doenças; 

8. Descrever os mecanismos de ação, as reações adversas e os critérios de 

elegibilidade dos medicamentos mais frequentemente utilizados no tratamento das 

doenças com manifestações externas; 

9. Propor plano diagnóstico e terapêutico, evitando ou minimizando a iatrogenia. 
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4.6.31 Módulo 407 - Emergências 

 
 

Objetivo geral 

Reconhecer situações que configurem emergências médicas e saber agir com base em 

conhecimentos científicos que habilitem a intervenção oportuna e competente mediante o uso 

de técnicas e procedimentos adequados com vista ao diagnóstico e a adoção de medidas 

terapêuticas fundamentais para manutenção da vida. 

 
Objetivos específicos 

1. Identificar situações que configuram emergências médicas, a partir de dados de 

anamnese, exame físico e de parâmetros complementares; 

2. Descrever as manifestações clínicas, a epidemiologia, a etiologia,   a 

fisiopatologia, a etiopatogenia, o diagnóstico e a terapêutica dos casos emergenciais 

discutidos; 

3. Distinguir, clinicamente, as situações de urgência e emergência, discutindo condutas 

em conformidade com os diferentes níveis de evidência clínica observados em cada 

caso; 

4. Discutir os aspectos ético-legais no atendimento das emergências médicas; 

5. Criticar os princípios fundamentais da abordagem diagnóstica e terapêutica dos 

pacientes nas situações de emergência: perda da consciência, insuficiência respiratória 

e insuficiência cardiocirculatória; 

6. Relacionar os princípios fundamentais da abordagem diagnóstica e terapêutica dos 

pacientes com quadro de parada cardiorrespiratória; 

7. Formular os princípios fundamentais da abordagem do paciente em coma; 

8. Discutir os aspectos fisiopatológicos, clínicos e terapêuticos dos quadros de choque; 

9. Descrever a fisiopatologia, aspectos clínicos e terapêuticos da sepse; 

10. Discutir as principais emergências obstétricas; 

11. Discutir os quadros de insuficiência respiratória de acordo com o mecanismo 

fisiopatológico básico; 

12. Discutir a abordagem diagnóstica e terapêutica dos pacientes com dor na emergência. 
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4.6.32 Interação Ensino-Serviço-Comunidade IV/Habilidades e Atitudes IV 

 
 

Objetivo Geral 

Adquirir competências clínicas nos atendimentos direcionados às crianças, mulheres e 

adultos em diferentes cenários de aprendizagem (unidades básicas de saúde e de urgência- 

emergência hospitalares), enfocando o indivíduo como um ser biopsicossocial e conhecendo 

suas inter-relações com o seu contexto familiar, laboral e comunitário. 

 
Objetivos específicos 

1. Acolher os usuários do sistema de saúde nos diferentes cenários de maneira educada e 

respeitosa, apresentando-se e esclarecendo o seu papel no atendimento, explicando 

o(s) procedimento(s) e solicitando a permissão (consentimento) / concordância dos 

mesmos; 

2. Realizar história clínica sistematizada comunicando-se com o paciente e seus 

familiares, estabelecendo uma relação médico-paciente orientada pelo respeito às 

diferenças culturais ede valores e compromisso com a qualidade do cuidado; 

3. Realizar o exame clínico sistematizado dos diversos sistemas e aparelhos (respeitando 

os valores, as crenças e as preocupações das pessoas) e articulando a busca e achados 

de exames com os dados da história clínica; 

4. Utilizar corretamente os equipamentos requeridos para o exame clínico em diferentes 

situações clínicas, considerando as medidas de biossegurança necessárias, explicando 

e solicitando consentimento dos usuários; 

5. Elaborar hipóteses diagnósticas integrando os conhecimentos de fisiopatologia, 

epidemiologia e medicina baseada em evidências com os dados da história e do 

exame clínico; 

6. Registrar, de forma clara e sistematizada, as informações relevantes sobre cada 

atendimento, de forma a possibilitar o acompanhamento clínico individual adequado; 

7. Reconhecer que os usuários têm, como cidadãos, direito de acesso às informações 

registradas; 

8. Participar da tomada de decisão na elaboração do diagnóstico, do plano de cuidados e 

de terapêutica, esclarecendo de forma clara os procedimentos a serem realizados e 

solicitando permissão dos pacientes/responsáveis para a realização dos mesmos; 

9. Desenvolver práticas educativas reconhecendo-as como parte do exercício profissional 

e como medidas efetivas para a promoção e recuperação da saúde; 



139  

10. Reconhecer-se como membro da equipe multidisciplinar e multiprofissional, 

responsáveis pelos cuidados de saúde da população da área de abrangência e pela 

qualidadedo atendimento a cada usuário; 

11. Citar os dados disponíveis sobre o perfil epidemiológico da área de atuação para 

avaliar a relevância e o impacto das atividades que desenvolve; 

12. Reconhecer-se em sua prática clínica, como agente de intervenção no coletivo, por 

meio da notificação e participação no sistema de vigilância epidemiológica e à saúde; 

13. Reconhecer os serviços de saúde como local de aprendizagem, de produção de 

conhecimento e de transformação das práticas de saúde; 

14. Reconhecer como os princípios éticos interferem na sua prática e na relação com os 

usuários e a equipe de trabalho. 

 
Desempenhos esperados 

Organização do Cuidado 

1. Conhecer a organização do trabalho dos serviços de saúde da rede; 

2. Recepcionar / acolher de maneira  educada e  respeitosa o usuário no consultório, 

demonstrando interesse pelo paciente e suas dúvidas e inseguranças; 

3. Explicar de maneira clara e solicitar permissão aos usuários dos diferentes 

procedimentos antes de realizá-los; 

4. Explicar de maneira clara e compreensível para os usuários sobre o uso dos 

medicamentos, dietas alimentares e outras orientações; 

5. Organizar os agendamentos dos pacientes; 

6. Participar com a equipe na execução das tarefas prescritas; 

7. Apresentar-se adequadamente trajado de branco e/ou jaleco e identificado. 

 
 

Planejamento das atividades 

1. Revisar o prontuário do paciente; 

2. Sumarizar os pontos mais importantes; 

3. Executar a atividade com base nas prioridades e novas demandas no atendimento; 

 
 

História clínica / Evolução clínica 

1. Realizar as diferentes etapas da   história e da evolução clínica de forma 

sistematizada,abordando todos os aspectos fisiopatológicos e psicossociais relevantes; 

2. Registrar as informações obtidas no prontuário, com letra legível, de forma clara, 
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objetivae sistematizada; 

3. Comunicar-se com clareza, objetividade e cordialidade, demonstrando cuidado e 

respeito; 

4. Estabelecer uma boa relação médico paciente; 

5. Respeitar o paciente e o professor; 

6. Desenvolver capacidade de observação. 

 
 

Exame clínico 

1. Preparar o ambiente e o paciente para realização do exame clínico, respeitando a 

autonomia, a privacidade e a dignidade do mesmo; 

2. Esclarecer e solicitar permissão do paciente para realização do exame clínico; 

3. Utilizar equipamentos necessários com medidas de biossegurança; 

4. Realizar exame físico geral e orientado com técnica apropriada; 

5. Reconhecer e interpretar as alterações dos sistemas; 

6. Registrar as informações obtidas no prontuário e formulários pertinentes. 

 
 

Raciocínio clínico-epidemiológico 

1. Utilizar os princípios da aprendizagem baseada em problemas adaptados para a 

discussãoclínica; 

2. Apresentar seu raciocínio sustentado no conhecimento científico disponível; 

3. Integrar conhecimentos epidemiológicos e de fisiopatologia; 

4. Utilizar os achados relevantes na história e exame clínicos; 

5. Desenvolver raciocínio diagnóstico; 

6. Reconhecer e eleger, por prioridades, as lacunas de conhecimento referente ao caso; 

7. Descrever estratégias para resolução das lacunas encontradas. 

 
 

Plano dos cuidados e da terapêutica 

1. Selecionar os recursos de apoio diagnóstico e terapêutico (custo-efetividade); 

2. Apoiar suas decisões/discussões em evidências encontradas na literatura; 

3. Considerar o contexto socioeconômico na tomada de decisão clínica; 

4. Planejar o cuidado e participar da sua resolução com o apoio da equipe; 

5. Permitir ao paciente participar do processo de tomada de decisão; 

6. Demonstrar   capacidade para realizar aconselhamento e orientação à família 

visando àprevenção, promoção e recuperação da saúde; 
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7. Elaborar prescrição que permita o entendimento do plano terapêutico pelo paciente. 

 
 

Apresentação do caso 

1. Apresentar o caso com objetividade e organização cronológica dos fatos; 

2. Apresentar proposta de seguimento. 

 
 

Estudo de caso clínico (quando houver pertinência) 

1. Realizar um estudo de caso clínico utilizando os princípios da ética aplicada à 

pesquisa; 

2. Justificar a escolha do caso a partir de critérios explicitados; 

3. Analisar os dados de história, exame clínico exames complementares e os integrar; 

4. Analisar a conduta de intervenção proposta pela equipe de saúde; 

5. Entrevistar, caso seja possível ou necessário, o sujeito do caso escolhido; 

6. Analisar a evolução do caso; 

7. Realizar a apresentação do caso clínico de forma clara, objetiva e sistematizada; 

8. Discutir o caso, à luz da revisão da literatura; 

9. Utilizar os princípios da medicina baseada em evidências; 

10. Elaborar relatório do estudo de caso. 

 
 

Trabalho de grupo / Práticas educativas 

1. Participar dos trabalhos de grupo junto com os profissionais da equipe; 

2. Utilizar recursos pedagógicos e técnicas de dinâmica, nos grupos; 

 
 

Trabalho em equipe multiprofissional 

1. Reconhecer o trabalho/competência dos profissionais da equipe; 

2. Respeitar a opinião/oposição dos diversos profissionais da equipe; 

3. Reconhecer o trabalho em equipe como parte do processo de trabalho; 

4. Assumir a tarefa com responsabilidade; 

5. Compartilhar valores e decidir coletivamente. 
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4.6.33 ECO501: Saúde do Adulto I – Clínica Médica I 

 
 

Objetivo Geral 

Realizar prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação dos agravos a saúde física e 

mental e as enfermidades mais prevalentes e relevantes do adulto e do idoso. Oportunizar, de 

forma gradual e supervisionada, a prática da medicina interna ao futuro médico visando 

integrar os conhecimentos sobre clínica médica adquiridos durante o curso com os novos 

conhecimentos advindos de reflexões teóricas e práticas, nos ambientes hospitalares e nos 

demais cenários onde a assistência é desenvolvida; utilizando as ferramentas disponíveis no 

serviço e as melhores evidências disponíveis 

 
Objetivos Específicos 

1. Prevenir, diagnosticar, tratar e fazer acompanhamento de casos de hipertensão arterial 

sistêmica e emergências hipertensivas nos diversos cenários; 

2. Fazer o diagnóstico diferencial e realizar o atendimento inicial da dor torácica aguda; 

3. Atuar na prevenção, diagnosticar e elaborar plano terapêutico para Insuficiência 

Cardíaca; 

6. Diagnosticar e tratar a insuficiência respiratória aguda; 

7. Prevenir, diagnosticar e tratar as infecções pulmonares agudas; 

8. Prevenir, diagnosticar e tratar o tromboembolismo pulmonar; 

9. Diagnosticar e tratar a diarreia aguda e crônica; 

10. Avaliar e realizar o tratamento emergencial da nefrolitíase; 

11. Atuar na prevenção e realizar o diagnóstico da Insuficiência renal aguda e crônica; 

12. Descrever os princípios do diagnóstico e tratamento da sepse grave e choque séptico; 

13. Realizar o tratamento inicial e manejo clínico do paciente diabético; 

14. Realizar diagnóstico diferencial da dor abdominal; 

15. Realizar o diagnóstico diferencial no paciente com febre; 

16. Diagnosticar investigar e tratar casos de infecção do trato urinário; 

17. Compreender os princípios da antibioticoterapia e utilização de antibióticos na prática 

clínica; 

18. Realizar o diagnóstico diferencial das Síndromes Ictéricas; 

19. Atuar na prevenção e realizar o diagnóstico da tuberculose; 

20. Realizar o diagnóstico diferencial dos pacientes com edema, ascite e derrame pleural. 
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Atividades desenvolvidas 

• Atividades em nível  primário e secundário de  assistência; 

• Atendimento de pacientes internados e visitas à enfermaria; 

• Discussão de casos clínicos; 

• Participar das Sessões anátomo-clínicas; 

• Atendimento de pacientes ambulatoriais; 

• Plantões de emergência; 

• Discussão em pequenos grupos de temas específicos. 
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4.6.34 ECO502: Saúde do Adulto I - Clinica Cirúrgica I 

 
 

Objetivo geral 

Oportunizar ao estudante, sempre sob supervisão, o desenvolvimento e a vivência na 

área de clínica cirúrgica, visando a demonstração prática de competências, habilidades e 

atitudes; aquisição de conhecimento médico na área de clínica cirúrgica. Realizar anamnese e 

exame físico e utilizar os principais métodos propedêuticos e exames complementares para a 

clínica cirúrgica. 

 
Objetivos específicos 

1. Distinguir clinicamente as situações de emergência, urgência ou eletiva, propondo 

condutas em conformidade com os diferentes graus de risco encontrados; 

2. Monitorar de forma sistemática a adequação das medicações analgésicas e sedativas 

prescritas utilizando escalas adequadas; 

3. Indicar e executar terapêutica com soluções coloides e cristaloides, transfusão de 

sangue e hemoderivados; 

4. Avaliar corretamente pacientes que necessitem de acesso venoso e executar técnicas 

para esse fim; 

5. Aprender as técnicas de drenagens de baixa complexidade (toracocentese e 

paracentese); 

6. Realizar avaliação e preparo pré-operatório geral e nas situações especiais, 

identificando os fatores de risco cirúrgico aplicando sistemas de escores de 

estratificação de risco e predição de desfechos; 

7. Descrever a resposta endócrino metabólica ao trauma e seu manejo; 

8. Conhecer os principais tempos cirúrgicos: diérese, hemostasia e síntese; 

9. Diagnosticar os diferentes tipos de feridas, elaborar plano terapêutico adequado e 

executar os procedimentos necessários para sua cicatrização; 

10. Descrever as principais normas de biossegurança, executar as técnicas de assepsia e 

antissepsia e cuidados para prevenção de infecção em cirurgia; 

11. Conhecer o uso racionalde antibiótico em cirurgias; 

12. Indicar e realizar os cuidados necessários no uso de drenos, sondas e cateteres; 

13. Identificar as principais complicações pós-operatórias; 

14. Diagnosticar e realizar o atendimento inicial ao paciente vítima de trauma; 

15. Avaliar e realizar o diagnóstico diferencial dos diversos tipos de abdome agudo; 
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16. Executar técnicas de anestesia locorregional; 

17. Realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, sondagens vesicais, gástrica e 

drenagem de abscesso; 

18. Realizar, indicar e prescrever corretamente a profilaxia da trombose venosa profunda; 

19. Conhecer o esquema de profilaxia pós-exposição de raiva e tétano. 

 
 

Atividades desenvolvidas 

• Cuidado a pacientes internados; 

• Participação em cirurgias eletivas e de urgência; 

• Participação de atendimento a cirurgias ambulatoriais; 

• Atendimento de pacientes em unidades de emergência; 

• Visitas à enfermaria; 

• Discussão de casos clínicos; 

• Discussão de temas em pequenos grupos. 
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4.6.35 ECO503 – Saúde da Criança 

 
 

Objetivo Geral 

Adquirir competências clínicas no atendimento a criança em suas diversas fases de 

crescimento e desenvolvimento (recém-nascido, lactente, pré-escolar, escolar e adolescente), 

nos cenários de emergência pediátrica, enfermaria de pediatria, neonatologia e ambulatório 

pediátrico/atenção primária. 

 
Desempenhos específicos 

1. Conduzir a consulta de puericultura, interpretando as curvas de crescimento e 

avaliando o desenvolvimento, realizando o diagnóstico nutricional e o identificando as 

causas dos principais desvios. 

2. Orientar sobre o calendário de imunizações, além de conhecer os principais eventos 

adversos e contraindicações das vacinas do Programa Nacional de Imunizações. 

3. Orientar a alimentação saudável na infância, além dos demais hábitos 

higienodietéticos necessários para a saúde infantil e prevenção das doenças crônicas 

do adulto. 

4. Conhecer e conduzir o tratamento/orientações para as principais queixas trazidas pelas 

famílias aos ambulatórios de puericultura. 

5. Realizar diagnóstico e tratamento das doenças prevalentes na infância, a partir da 

realização da anamnese pediátrica e exame físico, seleção adequada de exames 

complementares e construção do plano terapêutico: 

a. Diarreias agudas; 

b. Infecções das Vias Aéreas superiores; 

c. Febre sem sinais localizatórios; 

d. Doenças exantemáticas; 

e. Dengue; 

f. Asma; 

g. Bronquiolite; 

h. Pneumonias; 

i. Infecção do Trato Urinário; 

j. Atendimento emergencial ao paciente com doença falciforme; 

k. Síndromes nefríticas e nefróticas na infância; 

6. Prescrever a hidratação venosa da criança e do recém-nascido e reconhecer e tratar os 
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principais distúrbios hidroeletrolíticos. 

7. Identificar os sinais de gravidade em pacientes pediátricos que indiquem intervenção 

em caráter de urgência ou emergência. 

8. Reconhecer a parada cardiorrespiratória e conhecer os passos da reanimação 

Pediátrica. 

9. Conhecer a importância dos acidentes como causa de morbidade na infância, sabendo 

orientar as famílias quanto a sua prevenção. 

10. Reconhecer a criança e adolescente em situação de risco social, uso/abuso de álcool, 

drogas ou violência, conhecer as responsabilidades das equipes de saúde nessa 

intervenção e estabelecer, em cooperação com outros profissionais o plano de 

acompanhamento dessas famílias. 

11. Desenvolver a habilidade e conhecer as peculiaridades do exame físico neonatal. 

12. Descrever as vantagens do aleitamento materno e desenvolver habilidades para 

solução das principais dificuldades relacionadas ao aleitamento. 

13. Descrever e realizar, sob supervisão, o atendimento a neonatos maiores que 34 

semanas de idade gestacional em sala de parto. 

14. Realizar diagnóstico e tratamento de situações neonatais prevalentes, a partir da 

realização da anamnese pediátrica e exame físico, seleção adequada de exames 

complementares e construção do plano terapêutico: 

a. Icterícia neonatal; 

b. Distúrbios metabólicos do recém-nascido; 

c. Infecções congênitas – Toxoplasmose, HIV e sífilis. 

 
 

Atividades desenvolvidas 

• Cuidado a pacientes internados em enfermaria 

• Atendimento em Sala de Parto e Alojamento Conjunto 

• Atendimento de crianças em ambulatório de Pediatria/Unidade básica de Saúde 

• Participação em sessões clínicas e visitas 

• Apresentação e discussão de casos clínicos 

• Discussão de temas em pequenos grupos 

• Apresentação de Seminários 
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4.6.36 ECO504 – Saúde do Mulher 

 
 

Objetivo Geral 

Atuar na promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação dos agravos à 

saúde física e mental e as enfermidades mais prevalentes e relevantes da mulher. Prestar 

assistência à saúde sexual e reprodutiva da mulher, ao ciclo grávido puerperal e às principais 

afecções toco-ginecológico, dentro do contexto ético, humano e legal nos diversos cenários de 

assistência à saúde da mulher. 

 
Desempenhos específicos 

1. Identificar os aspectos da gestação normal, acompanhar o pré-natal de baixo risco de 

acordo como as diretrizes do SUS e reconhecer seus fatores de risco biológicos, 

sociais, psicológicos, físicos e químicos. 

2. Diagnosticar e tratar as principais afecções da gestação de risco habitual. 

3. Prescrever adequadamente os principais medicamentos utilizados na gestação e 

lactação. 

4. Descrever a anatomia da pelve, a estática fetal e os mecanismos do trabalho de parto. 

5. Prestar assistência ao trabalho de parto de baixo risco, avaliar a vitalidade fetal e 

acompanhar sua evolução por meio do partograma. 

6. Acompanhar a mãe durante o puerpério normal promovendo o aleitamento materno e 

o orientar quanto ao planejamento familiar. 

7. Descrever vantagens e desvantagens, indicações e contraindicações de cada método 

contraceptivo prescrever e orientar o planejamento familiar. 

8. Reconhecer e elaborar plano terapêutico para paciente com hipertensão na gravidez 

não complicada; 

9. Tratar as emergências hipertensivas da gravidez; 

10. Identificar os fatores de risco de hemorragia tardia na gravidez. 

11. Realizar o acompanhamento de gestantes com diagnóstico de diabetes gestacional. 

12. Prevenir e diagnosticar a toxoplasmose, rubéola, sífilis, hepatites e HIV na gestação. 

13. Diagnosticar e prestar assistência aos sangramentos da primeira metade da gestação. 

14. Prevenir e detectar precocemente o HPV e o câncer e colo de útero. 

15. Prevenir, diagnosticar e tratar as doenças sexualmente transmissíveis. 

16. Acompanhar a assistência sistematizada ao climatério. Identificar, orientar e manejar 

seus sinais e sintomas mais comuns; 
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17. Conhecer os principais procedimentos cirúrgicos ginecológicos e realizar o 

acompanhamento pós-operatório das cirurgias de baixa complexidade. 

18. Prevenir, diagnosticar e tratar as vulvovaginites. 

19. Avaliar pacientes com sangramento uterino anormal; 

20. Realizar a avaliação e tratamento de pacientes com suspeita de doença inflamatória 

pélvica; 

21. Avaliar e elaborar plano terapêutico para pacientes com dismenorreia e síndrome pré- 

menstrual. 

22. Reconhecer as doenças Benignas da Mama. 

23. Reconhecer os principais sinais e sintomas das neoplasias malígnas em ginecologia. 

 
 

Atividades desenvolvidas 

• Cuidado a pacientes internados em enfermaria 

• Atendimento em Sala de Parto e Alojamento Conjunto 

• Atendimento em ambulatoriais de pré-natal e puerpério 

• Discussão de casos clínicos 

• Discussão de temas específicos em pequenos grupos 

• Acompanhamento de atendimento em ambulatórios de ginecologia geral 

• Acompanhamento de atendimento no banco de leite. 
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4.6.37 ECO505 – Saúde Coletiva 

 
 

Objetivo Geral 

Os estudantes devem conhecer os conceitos teóricos, metodológicos e operacionais da 

saúde coletiva e compreender as articulações e conexões entre saúde individual e saúde 

coletiva. Seu conhecimento deve abranger desde o diagnóstico das necessidades e demandas, 

a interpretação das condições de saúde, os métodos de estudos relacionados às doenças, 

serviços e intervenções nas comunidades até as bases das políticas e sistemas de saúde e 

proteção social. 

 
Objetivo Específicos 

1. Compreender a saúde como política social. 

2. Conhecer os fatos históricos mais importantes para a organização dos sistema público 

de saúde brasileiro. 

3. Conhecer os princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

4. Conhecer as principais políticas nacionais de saúde do dispostas na Portaria de 

Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017 do SUS. 

5. Analisar criticamente a execução das Políticas de Saúde voltadas a segmentos 

populacionais específicos e de Promoção de Equidade em Saúde. 

6. Conhecer os conceitos básicos e aplicações da Epidemiologia. 

7. Analisar medidas de saúde coletiva através da aplicação dos diferentes índices, taxas e 

coeficientes. 

8. Construir e interpretar indicadores de saúde a partir dos sistemas de informação em 

saúde. 

9. Entender como age a vigilância epidemiológica no controle, eliminação e erradicação 

de doenças e agravos à saúde. 

10. Correlacionar ações assistenciais individuais a pessoas com doenças ou agravos de 

notificação compulsória a aspectos epidemiológicos coletivos. 

11. Identificar as características dos principais tipos de estudos epidemiológicos. 

12. Avaliar testes diagnósticos, intervenções terapêuticas e prognóstico utilizando 

ferramentas da epidemiologia clínica. 

13. Reconhecer a importância das ações de vigilância da Saúde do Trabalhador. 

14. Familiarizar-se com as ações imediatas em casos de acidente de trabalho com 
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exposição a material biológico (ATMB). 

15. Compreender as características e aplicações dos principais documentos referentes à 

prática médica, em conformidade com os parâmetros ético-legais vigentes. 

16. Conhecer as principais diretrizes que permeiam os aspectos de prevenção e 

organização para o controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. 

17. Compreender os principais conceitos em bioética. 

18. Reconhecer os principais processos e programas associados à promoção de Segurança 

do Paciente. 

 
Atividades desenvolvidas 

• Discussão de temas em pequenos grupos 

• Acompanhamento das atividades dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica, Controle 

de Infecção Hospitalar e Segurança do Paciente em cenários práticos institucionais 

• Estudo dirigido de temas aplicados à realidade prática dos diversos cenários da 

Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia e Ginecologia-Obstetrícia 

• Construção de indicadores de saúde a partir de dados de sistemas de informação 

• Acompanhamento do cuidado e assistência a populações específicas e mais 

vulneráveis no DF 
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4.6.38 ECO506 – Eletivo V 

 
 

O Estágio eletivo tem como objetivo direcionar o aprendizado para atualização e 

aprimoramento individual em especialidades médicas ou área específica de cuidado à saúde de maior 

interesse do estudante. 

Na ESCS é rugulamentado pela Resolução do Colegiado de Cursos de Graduação nº. 

004/2020. 

As propostas de eletivo fora da ESCS serão submetidas à aprovação da Comissão de Currículo 

do Curso de Graduação em Medicina. 
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4.6.39 ECO601 – Estratégia Saúde da Família 

 
 

Objetivo Geral 

Atuar conjuntamente com equipe multidisciplinar nos serviços de atenção Primária à 

Saúde, nos cenários de unidades básicas, atenção domiciliar e medicina paliativa, prestando 

assistência à saúde da população adstrita ao território com qualidade e resolutividade, sem 

diferenciação de sexo ou faixa etária. 

 
Desempenhos Específicos 

1. Participar dos atendimentos aos usuários do Programa de Estratégia de Saúde da 

Família SES - DF, no âmbito da Atenção Primaria à Saúde, a partir de uma abordagem 

biopsicossocial do processo saúde-adoecimento; 

2. Atuar no desenvolvimento de ações integradas de promoção, proteção, recuperação da 

saúde no nível individual e coletivo com foco na família e orientada para comunidade, 

privilegiando o primeiro contato, o vínculo, a continuidade e a integralidade do 

cuidado na atenção à saúde; 

3. Participar dos cuidados de saúde prestados a determinado indivíduo, família e 

comunidade, referenciando, sempre que necessário, para outros especialistas ou outros 

níveis e setores do sistema, mas sem perda do vínculo; 

4. Desenvolver, planejar, executar e avaliar, junto à equipe de saúde, programas integrais 

de atenção, objetivando dar respostas adequadas às necessidades de saúde de 

uma população adstrita, tendo por base metodologias apropriadas de investigação, 

com ênfase na utilização do método epidemiológico; 

5. Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis e identificar os 

problemas de saúde mais comuns e situações de risco aos quais a população 

estáexposta; 

6. Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de 

vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica, nos diversos ciclos da vida; 

7. Garantir a continuidade do tratamento, pela adequada referência do caso; 

8. Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à 

demanda, buscando contactos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a 

saúde por meio da educação sanitária; compreender as intervenções em saúde nas 

áreas deatenção domiciliar e medicina paliativa; 

9. Realizar o Método Clínico centrado na pessoa nos atendimentos individuais e 
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coletivos; 

10. Desenvolver habilidades para o processo de planejamento e gerência local em saúde, 

no contexto da Estratégia de Saúde da Família, considerando os princípios do SUS, 

bemcomo a visão estratégico-situacional e o processo de distritalização da saúde; 

11. Diagnosticar e assistir pacientes em cuidados paliativos; 

12. Realizar o tratamento de pacientes com dor crônica em uso de opióides assim como os 

demais sintomas comuns aos pacientes em cuidado paliativo; 

13. Prestar assistência no processo de morrer e abordagem nas últimas horas de vida do 

paciente em cuidados paliativos; 

14. Diagnosticar e tratar de feridas em pacientes assistidos em regime de atenção 

domiciliar; 

 
Atividades desenvolvidas 

• Atendimentos individuais e coletivos em Unidades Básicas de Saúde; 

• Visitas domiciliares com equipes de atenção domiciliar e equipes de estratégia de 

saúdeda família, a depender da complexidade do caso; 

• Atendimento em enfermaria de cuidados paliativos; 

• Discussão de casos clínicos; 

• Discussões em pequenos grupos de temas selecionados; 

• Atuar na capacitação de cuidadores para o cuidado domiciliar. 
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4.6.40 ECO602 – Saúde Mental 

 
 

Objetivo Geral 

Neste estágio o estudante deverá ser capaz de interagir empaticamente com o paciente 

portador de transtorno mental e seus familiares, com o propósito de oferecer assistência para 

as desordens mentais mais frequentes e de menor complexidade. Desenvolver visão ampla e 

relativizada dos critérios de normalidade e patologia psíquica. 

 
Desempenhos específicos 

1. Compreender à saúde mental como parte da atenção integral do portador de 

doençamental; 

2. Descrever o conceito de saúde-doença em Psiquiatria e entender a atuação do 

médicogeral na assistência ao portador de doença mental; 

3. Formular hipóteses diagnósticas baseado na semiologia e propedêutica em psiquiatria; 

4. Desenvolver nos termos da abordagem psicossocial em saúde mental coletiva, 

competências técnicas, éticas e humanísticas para a promoção da saúde; 

5. Executar aconselhamento e planos terapêuticos para doentes mentais; 

6. Executar todos os procedimentos essenciais em doença mental; 

7. Conhecer as categorias diagnósticas que compõem os transtornos psicóticos e 

descrever as características clínicas especifica e diferenciais entre elas; 

8. Identificar os elementos fundamentais que devem ser pesquisados na entrevista 

do paciente psicótico e monitorados ao longo do acompanhamento de pacientes 

portadores desses transtornos mentais; 

9. Reconhecer os principais recursos terapêuticos utilizados para o manejo da 

esquizofrenia, considerando a farmacodinâmica e farmacocinética das principais 

medicações empregadas; 

10. Ouvir atentamente o paciente portador de transtorno mental em diferentes contextos e 

clínicas, visando prevenir o agravamento das doenças e promover saúde mental; 

11. Coletar informações com a utilização preferencial de técnicas adequadas ao contexto 

da psiquiatria e o uso de linguagem clara e adequada ao nível sócio-cultural do 

paciente; 

12. Prestar assistência ao portador de transtorno mental em situação de crise e surto por 

meio de técnicas de manejo medicamentoso, psicológico e mecânico; 

13. Conhecer a psicofarmacologia e os princípios da prescrição de medicamentos 
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psicotrópicos considerando os múltiplos parâmetros físicos e psicossociais, tais como: 

idade, comorbidades, interação medicamentosa, condição sócio econômica do paciente 

entre outros; 

14. Estabelecer vínculo com o paciente dependente químico e alcoolista visando 

compreendê-lo no seu processo saúde-doença, bem como ter capacidade de motiva-lo 

a continuar o tratamento; 

15. Demonstrar tolerância, evitando julgamentos e críticas em relação ao paciente 

portador de transtorno mental; 

16. Conhecer critérios, escalas e instrumentos de avaliação diagnóstica no campo da 

psiquiátrica, bem como conhecer os fatores protetores e estressores associados ao 

aparecimento das doenças; 

17. Identificar os aspectos sociais, culturais, psicológicos inerentes ao processo de 

adoecimento psíquico; 

18. Estabelecer comunicação de forma ética com pacientes, familiares de pacientes, 

colegas, professores, médicos e outros profissionais de saúde, no contexto da 

psiquiatria; 

19. Realizar, de maneira sistemática e dentro da padronização estabelecida a entrevista 

psiquiátrica em crianças, adolescentes, adultos e familiares; 

20. Compreender a doença mental do ponto de vista sócio cultural e do paciente; 

21. Conhecer os aspectos epidemiológicos das principais doenças mentais. 

 
 

Atividades desenvolvidas 

• Cuidado a pacientes internados em enfermaria do Hospital de Base; 

• Atendimento ambulatorial; 

• Atendimento de pacientes em unidades de emergência; 

• Atendimento em Centros de Apoio Psico Social (CAPS); 

• Atendimento no Hospital São Vicente de Paula; 

• Atendimento no Instituto de Saúde Mental; 

• Discussão de casos clínicos; 

• Discussão de temas específicos em pequenos grupos; 

• Participação em atividades terapêuticas, tais como: terapia de grupo, acolhimento, 

consulta psiquiátrica, entre outros. 
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QUEVEDO, J. et al. Emergências psiquiátricas. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2020. 

 
 

Complementar 

 

ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 

mentais. 5. ed. Arlington: American Psychiatric Publishing, 2013. 

 

BOTEGA, N. Prática psiquiátrica no hospital geral: interconsulta e emergência. 2. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 

 

CARLAT, D. J. Entrevista psiquiátrica. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 

GONÇALVES, A. A. et al. Guia prático de matriciamento em saúde mental. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2011. Disponível em: 

[https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_matriciamento_saudemental.pdf]. Acesso 

em: 10 out. 2021. 

 

CORDIOLI, A. V. Psicofármacos: consulta rápida. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 

 

DIEHL, A; CORDEIRO, D; LARANJEIRA, R. Dependência química: prevenção, tratamento e 

políticas públicas. Porto Alegre: Artmed, 2018. 

 

KAPCZINSKI, F; QUEVEDO, J. Transtorno bipolar: teoria e clínica. Porto Alegre: Artmed, 2015. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação estatística internacional de doenças e 

problemas relacionados à saúde: CID-10. 10. ed. São Paulo: EDUSP, 1996. 

 

REY, J. M; SONDHEIMER, A. JM Rey’s IACAPAP: e‐textbook of child and adolescent mental 

health. [S.l: s.n.], 2019. Disponível em: [https://iacapap.org/portuguese]. Acesso em: 29 nov. 2021. 

 

SADOCK, B.; SADOCK, V. A.; SUSSMAN, N. Manual de farmacologia psiquiátrica de Kaplan 

& Sadock. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 

 

SCHATZBERG, A. F; DEBATTISTA, C. Manual de psicofarmacologia clínica. 8.ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2017. 
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STAHL, S. Psicofarmacologia: bases neurocientíficas e aplicações práticas. 4. ed.; São Paulo: 

Medsi, 2014. 
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4.6.41 ECO603 – Saúde do Adulto – Clínica Médica II 

 
 

Objetivo Geral 

Aprender os conceitos teóricos, metodológicos e operacionais nas áreas de urgência e 

emergência requeridas para o exercício de competências e habilidades específicas. Realizar 

procedimentos clínicos e indispensáveis para o atendimento ambulatorial, hospitalar e inicial 

das urgências e emergências em adultos. 

 
Objetivos específicos 

1. Reconhecer, nos pacientes que procuram assistência médica, sinais de alerta de 

gravidade e que demandem um maior cuidado na abordagem; 

2. Conduzir os passos iniciais no atendimento de urgências em pacientes internados em 

enfermaria e Box de emergência; 

3. Identificar critérios de encaminhamento para unidade de terapia intensiva; 

4. Realizar a abordagem inicial das síndromes coronarianas agudas.; 

5. Realizar a abordagem inicial do acidente vascular encefálico 

6. Realizar a abordagem inicial da alteração do estado de consciência 

7. Atuar na prevenção, diagnosticar e elaborar plano terapêutico para asma doença 

pulmonar obstrutiva crônica; 

8. Conhecer as noções de ventilação mecânica 

9. Atuar na prevenção, diagnosticar e tratar os quadros de meningite; 

10. Realizar o diagnóstico diferencial das cefaleias e elaborar plano terapêutico; 

11. Diagnosticar e Tratar as principais intoxicações exógenas e o Delirium Tremens 

12. Diagnosticar e tratar os principais distúrbios hidroeletrolíticos 

13. Identificar e realizar o tratamento de emergência dos quadros convulsivos no adulto e 

o estado de mal convulsivo; 

14. Conhecer noções de radiologia torácica e neurológica 

15. Conhecer noções de Eletrocardiograma 

16. Identificar e tratar as taquiarritmias e bradiarritmias 

17. Diagnosticar e tratar os casos de Insuficiência cardíaca descompensada 

18. Executar a abordagem inicial da hemorragia digestiva alta 

19. Diagnosticar a cirrose hepática e suas complicações 

20. Conhecer a abordagem de infecções pandêmicas como a pneumonia por SARS Cov 2 
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Atividades desenvolvidas 

• Cuidado ao paciente internado em enfermarias e Box de emergência; 

• Visita e discussão dos pacientes acompanhados pelo estudante; 

• Discussão de casos clínicos elaborados pelos docentes; 

• Discussão de temas específicos em pequenos grupos. 

 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
 

Básica 

 

BRUNTON, L. L.; HILAL-DANDAN, R.; KNOLLMANN, B.C. As bases farmacológicas da 

terapêutica de Goodman e Gilman. 13. Ed. Porto Alegre: AMGH, 2019. 

 

GOLDMAN-CECIL medicina. 25. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. 2 v. 

 

JAMERSON, J. L. et al. Medicina interna de Harisson. 20. ed. Porto Alegre: AMGH, 2020. 2 v. 

LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. 3. ed. São Paulo: Roca, 2016. 3 v. 

PAPADAKIS, M. A.; MCPHEE, S. J.; RABOW, M. W. Current: medical diagnosis e treatment. 61th 

ed. New York: Mac Graw Hill, 2021. 

 

VELASCO, I. T. Medicina de emergência: abordagem prática. 14. ed. São Paulo: Manole, 2020. 

 
 

Complementar 

 

MARTINS, M. A. Manual do residente de clínica médica. Editora Manole, 2017. 

 

RITTER, J. M. et al. Rang & Dale: farmacologia. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020. 

 

ROBBINS, S. L. et al. Patologia estrutural e funcional. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2000. 

 

SANTOS, E. C. L.; Figuinha, F. C. R. Manual de eletrocardiografia: cardiopapers. Rio de Janeiro: 

Editora Atheneu, 2017. 

 

TALANOW, R. Radiologia de emergência: manual baseado em casos clínicos. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill/Artmed, 2012. 

 

THALER, M. S. ECG essencial: eletrocardiograma na prática diária. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2013. 
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4.6.42 ECO604 – Saúde da Mulher e da Criança 

 
 

Objetivo Geral 

Prestar assistência à saúde sexual e reprodutiva da mulher, ao ciclo grávido puerperal 

e às principais afecções toco-ginecológico, dentro do contexto ético, humano e legal nos 

diversos cenários de assistência à saúde da mulher. Realizar atendimento à criança e ao 

recém-nascido sendo capaz de construir um plano terapêutico adequado e desenvolver 

habilidades na assistência ao binômio mãe recém-nascido. 

 
Desempenhos específicos 

1. Realizar diagnóstico e tratamento das doenças frequentes nas emergências em 

atendimento pediátrico de urgência e emergência, como cetoacidose diabética, crises 

convulsivas, estado de mal convulsivo, meningite, intoxicações exógenas, sepse; 

2. Identificar as patologias do período neonatal como asfixia perinatal, distúrbios 

respiratórios, icterícia, sepse neonatal 

3. Identificar as patologias cirúrgicas no período neonatal e suas complicações e seus 

procedimentos básicos de condução clínica. 

4. Realizar as manobras de reanimação pediátrica e neonatal. 

5. Realizar assistência ao recém-nascido de sala de parto de risco habitual 

6. Diagnosticar e conduzir: cetoacidose diabética, crises epilépticas, estado de mal 

convulsivo, meningite 

7. Reconhecer os distúrbios respiratórios no período neonatal 

8. Prestar assistência ao trabalho de parto de baixo risco, avaliar a vitalidade fetal e sua 

evolução por meio do partograma; 

9. Acompanhar a mulher durante o puerpério normal e patológico promovendo o 

aleitamento materno e o orientar quanto ao planejamento reprodutivo; 

10. Reconhecer e elaborar plano terapêutico pacientes com hipertensão na gravidez não 

complicada. Tratar as emergências hipertensivas da gestação; 

11. Realizar diagnóstico e acompanhamento de mulheres com diabetes gestacional; 

12. Diagnosticar e prestar assistência aos sangramentos da primeira metade da gestação; 

13. Diagnosticar e prestar assistência aos sangramentos da segunda metade da gestação; 

14. Reconhecer situações de violência contra a mulher, realizar o atendimento, fazer a 

notificação compulsória em saúde, orientar e encaminhar adequadamente as pacientes. 

15. Diagnosticar e elaborar plano terapêutico para mulheres com amenorreia; 
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16. Participar dos principais procedimentos cirúrgicos ginecológicos, compreendendo as 

indicações e realizar o acompanhamento no pós-operatório. 

 
Atividades desenvolvidas 

• Atendimento à criança em pronto socorro 

• Atendimento ao recém-nascido em sala de parto 

• Participação em sessões clínicas e visitas 

• Discussão de temas específicos e casos clínicos em pequenos grupos 

• Atendimento supervisionado no Centro Obstétrico e Pronto Atendimento Obstétrico 

• Acompanhar pacientes em Enfermarias, Centro Cirúrgico e Ambulatórios 

 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
 

Básica 

 

AVERY, G. B.; FLETCHER, M. A.; MACDONALD, M. G. Neonatologia, fisiopatologia e 

tratamento do recém-nascido. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

 

BRASIL. MINISTERIO DA SAÚDE. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção 

da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais. [S.l.: s.n.], 2019. Disponível em: 

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizesterapeuticas-para-prevencao-da- 

transmissao-vertical-de-hiv. Acesso em: 14 set. 2021. 

 

FERNANDES, C. E.; SÁ, M. F. S. Tratado de ginecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2018. 

 

FERNANDES, C. E.; SÁ, M. F. S. Tratado de obstetrícia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2018. 

 

KLIEGMAN, R. R. Nelson: tratado de pediatria. 20. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 

2017. 2 v. 

 

MARGOTTO, P. R. Assistência ao recém-nascido de risco. 4. ed. Brasília: [s. n.], 2021. Disponível 

em http://paulomargotto.com.br/lancamento-do-livro-assistencia-ao-recem-nascido-de-risco-4a- 

edicao-marcos-da-neonatologia-do-hras-hmib-2021. Acesso em: 14 set. 2021. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Reanimação do recém-nascido ≥34 semanas em 

sala de parto: diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria. São Paulo: SBP, 2016-2021. com 

atualizações em maio de 2021. Disponível em: www.sbp.com.br/reanimacao. Acesso em: 14 set. 

2021. 

 
 

Complementar 
 

GIRÃO, M. J. B.; LIMA, G. R.; BARACAT, E. C. Ginecologia. 2. ed. São Paulo: Manole, 2018. 

CAMPOS JÚNIOR, D.; BURNS, D. A. R.; LOPEZ, F. A. Tratado de pediatria. 2. ed. São Paulo. 

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizesterapeuticas-para-prevencao-da-transmissao-vertical-de-hiv
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizesterapeuticas-para-prevencao-da-transmissao-vertical-de-hiv
http://paulomargotto.com.br/lancamento-do-livro-assistencia-ao-recem-nascido-de-risco-4a-edicao-marcos-da-neonatologia-do-hras-hmib-2021
http://paulomargotto.com.br/lancamento-do-livro-assistencia-ao-recem-nascido-de-risco-4a-edicao-marcos-da-neonatologia-do-hras-hmib-2021
http://www.sbp.com.br/reanimacao
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Editora Manole, 2017. 2 v. 

 

MARCONDES, E.; VAZ, F. A. C.; RAMOS, J. L. A. Pediatria básica. Rio de Janeiro: Sarvier, 2002. 

3 v. 

 

MARTIN, R. J.; FANAROFF, A. A.; WALSH, M. Medicina neonatal e perinatal: doenças do feto 

e do neonato. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 

 

REZENDE FILHO, J.; MONTENEGRO, C. A. B. Obstetrícia fundamental. 14. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2018. 

 

URBANETZ, A. A. Urgências e emergências em ginecologia e obstetrícia. Barueri: Manole, 2019. 
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4.6.43 ECO605 – Saúde do Adulto – Clínica Cirúrgica II 

 
 

Objetivo Geral 

Neste estágio os estudantes devem aprender os conceitos teóricos e metodológicos 

requeridos para o exercício de competências e habilidades específicas na área de clínica 

cirúrgica. Aperfeiçoar e consolidar os conhecimentos adquiridos no módulo ECO 502. 

Vivenciar e participar das rotinas hospitalares dos cenários oferecidos. 

 
Desempenhos específicos 

1. Participar de atendimento pré-hospitalar aprendendo a avaliar a cena de atendimento e 

suporte básico; 

2. Compreender as abordagens específicas preconizadas pelo ATLS nos traumas dos 

diversos sistemas; 

3. Aplicar os princípios de suporte avançado de vida no Adulto após atendimento 

definitivo em todos os cenários hospitalares; 

4. Identificar o risco, profilaxia e diagnóstico de tromboembolia venosa; 

5. Identificação e conduta inicial em situações suspeitas de maus-tratos; 

6. Atendimento inicial dos pacientes queimados; 

7. Conhecer os princípios de triagem do paciente traumatizado; 

8. Conhecer os protocolos de cirurgia segura da Organização Mundial de Saúde (OMS); 

9. Diagnosticar e prestar assistência ao paciente portador das principais afecções 

otorrinolaringológicas; 

10. Conhecer o uso racional de antibióticos em cirurgias; 

11. Conhecer os princípios de terapia nutricional no paciente cirúrgico; 

12. Conhecer as principais neoplasias do tubo digestório. 

 
 

Atividades desenvolvidas 

• Acompanhar pacientes em enfermarias, centro cirúrgico, UTI, e ambulatórios 

• Atendimento no Serviço Móvel de Urgência e Regulação (SAMU) 

• Discussão de casos clínicos 

• Discussão de temas específicos em pequenos grupos 

• Atendimento em Emergência Cirúrgica. 
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BIBLIOGRAFIA 

 
 

Básica 

 

BIROLINI, D.; UTYAMA, E. M.; STEINMAN, E. Cirurgia de emergência. 2. ed. São Paulo: 

Editora Atheneu, , 2019. 
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LOPES, D. C.; FERREIRA I. L. G.; ADORNO, J. (orgs.). Manual de queimaduras para 
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NEHEMY, M.; PASSOS, E. Oftalmologia na prática clínica. Belo Horizonte: Folium, 2015. 
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Paulo: Manole, 2020. 

 
 

Complementar 

 

SPAETH, G. L. et al. Cirurgia oftalmológica: princípios e práticas. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2012. 

 

MATTOX, K. L.; FELICIANO, D. V.; MOORE, E. E. Trauma. São Paulo: McGraw-Hill 
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POZZI, I. et al. Manual de trauma ortopédico. São Paulo: SBOT, 2011. 

 

RODRIGUES, A.; FERRADA, R. Trauma: Sociedade Panamericana de Trauma. São Paulo: 

Atheneu, 2010. 

 

SIZINIO, H. Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. 4. ed. Porto Alegre:Artmed, 

2009. 

 

VOLPON, J. B. (edit.). Fundamentos de ortopedia e traumatologia. São Paulo: Atheneu, 2014. 
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4. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 
 

O sistema de avaliação deve ser estruturado de forma a garantir alguns objetivos 

fundamentais: promover a aprendizagem do estudante; melhoria da qualidade das 

atividades currículares e dar suporte efetivo à tomada de decisões da instituição. 

O foco do sistema de avaliação do Curso de Medicina da ESCS está direcionado tanto 

para o produto (o educando), quanto para o processo educacional (o educador e os programas 

educacionais). 

O sistema de avaliação do Curso de Medicina da ESCS está fundamentado nos 

seguintes princípios: 

1. Os métodos de avaliação devem ser coerentes e integrados com o processo de ensino- 

aprendizagem. 

2. Na aprendizagem baseada em problemas, torna-se fundamental que os instrumentos de 

avaliação de estudantes sejam também baseados em problemas, sendo estruturados de 

forma a proporcionar a articulação básico-clínica, a integração das dimensões bio- 

psico-social e contexto relevante para a prática profissional. 

3. Os desempenhos devem ser avaliados de acordo com os objetivos de aprendizagem. 

4. A avaliação deve basear-se nos objetivos de aprendizagem preestabelecidos, para 

tanto, os objetivos devem ser formulados e comunicados de forma clara, precisa e 

aberta antes do início da unidade educacional, definindo com exatidão o que o 

estudante deve alcançar ao término da unidade. 

5. Para o estudante, objetivos explícitos ajudam-no na tarefa de aprender, evitando que 

ele tenha que adivinhar as expectativas esperadas. Para o professor, objetivos claros 

facilitam, durante a avaliação, a verificação da competência esperada. 

6. A avaliação deve ser ampla. 

7. A avaliação deve valorizar o domínio de habilidades e atitudes na mesma proporção 

que a aquisição de conhecimentos, assim, a avaliação deve contemplar os múltiplos 

aspectos da aprendizagem, incluindo não só os aspectos cognitivos (saber), mas 

também as habilidades (saber fazer) e atitudes (saber ser e saber conviver). 

8. A avaliação deve ser transparente. 

9. Todos os participantes do processo educacional, incluindo estudantes, tutores, 

instrutores, coordenadores, orientadores, gestores, devem ter informações regulares e 

claras sobre as regras regimentais e os métodos de avaliação adotados na escola. 

10. A comunicação dos resultados em avaliação deve ser ética. 
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11. A comunicação dos resultados e desempenhos obtidos em avaliação deve ser ética, 

preservando o caráter confidencial e o respeito à individualidade do estudante. 

12. A avaliação deve ser contínua e sistemática. 

13. Para que o processo de aperfeiçoamento seja possível em curso, a avaliação deve ser 

necessariamente contínua. A sistematização contribui para a melhor compreensão do 

programa de avaliação proposto, realçando a importância, a utilidade e o grau de 

responsabilidade inerente ao processo de avaliação. 

14. A avaliação deve ser tarefa coletiva. 

15. A avaliação deve ser entendida como tarefa coletiva, permanentemente aberta, flexível 

a novas ponderações e construída no esforço democrático de busca de consensos sobre 

os princípios fundamentais, com o propósito sempre voltado para o melhoramento da 

instituição educacional na sua função pública e social. 

16. A avaliação deve gerar ambiente de cooperação e construção. 

17. Para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, a avaliação deve gerar ambiente de 

respeito mútuo e de cooperação entre os diversos atores da Escola. Além disso, a 

avaliação deve estar fundamentada em critérios claros e coerentes, sendo apresentada 

de forma a focalizar as áreas que merecem atenção e apontar como o desempenho 

pode ser modificado ou melhorado. 

18. Os métodos de avaliação devem atender critérios de confiabilidade e validade. 

19. Para atender os critérios de validade e confiabilidade, os seguintes aspectos devem ser 

contemplados na avaliação dos estudantes: 

20. abranger os aspectos cognitivos, habilidades e atitudes mais relevantes em relação ao 

conteúdo avaliado; 

21. envolver as competências predeterminadas mais importantes; utilizar métodos 

diversificados para estabelecer condições semelhantes de aplicação das avaliações; 

22. utilizar métodos com formato amplo, compostas de vários itens, estações ou casos 

clínicos, para a avaliação de múltiplas competências e habilidades; 

23. observar os desempenhos praticados com atenção e critérios. 

24. A avaliação deve ser formativa e somativa. 

25. O foco principal da avaliação deve ser formativo, para proporcionar o 

acompanhamento contínuo do desempenho dos estudantes e do processo educacional, 

e função somativa, para assegurar, ao final do processo instrucional, o nível de 

competência dos estudantes, quanto ao alcance dos objetivos de aprendizagem. 

26. A avaliação deve ser critério-referenciada. 
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Na avaliação formativa, a avaliação critério-referenciada desempenha um papel 

fundamental, porque os erros e as fortalezas de cada estudante são identificados com base em 

critérios. 

Para o estudante, a maior especificação das fragilidades é um estímulo para a busca da 

maestria das competências. 

Para o professor, a maior compreensão dos erros possibilita delinear estratégias 

educacionais mais adequadas para superar as deficiências apresentadas. O erro não é uma 

falta a ser reprimida, mas uma fonte de informação. 

Na avaliação somativa, a avaliação critério-referenciada também exerce um papel 

relevante na verificação do alcance dos objetivos esperados. 

 

 
 

5.1 Avaliação do processo de ensino e aprendizagem 

 
 

Um dos componentes do sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem é 

realizado pelo preenchimento de formatos adaptados às características de cada programa 

educacional. Os formatos são: 

Avaliação pelo professor dos critérios atitudinais que favorecem o processo de 

aprendizagem do estudante, avaliação do desempenho docente pelo estudante e avaliação das 

unidades educacionais. 

Avaliação de desempenho do estudante no processo de ensino aprendizagem: Formato 

3 (F3). São formatos aplicados em todas as unidades educacionais: Sessões de Tutoria (F3 

ST), Interação Ensino-Serviço-Comunidade (F3 IESC), Habilidades e Atitudes (F3 HA), 

Eletivas (F3 EL) e Estágios (F3 EST). 

A avaliação de desempenho do estudante no processo de ensino-aprendizagem é 

classificada dentro da modalidade de observação direta de desempenho. Os formatos F3 

foram delineados de modo a estabelecer critérios atitudinais que favorecem o processo de 

aprendizagem do estudante e são definidos conforme a Unidade Educacional e a série 

avaliada. 

O Formato deve expressar o desenvolvimento e incorporação de valores, atitudes e 

comportamentos que qualificam as práticas tais como respeito aos colegas, professores, 

profissionais de saúde e pacientes; pontualidade, assiduidade, frequência, participação, 

responsabilidade, interesse, cumprimento de prazos, além das habilidades relacionais e de 

trabalho em equipe e contribuição para a construção coletiva do conhecimento do grupo que 
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estiver inserido. 

O docente, ao preencher o formato 3, deve formalizar uma síntese de todas as 

avaliações formativas do desempenho do estudante, realizadas nas atividades de trabalho em 

pequenos grupo da unidade. 

 

 
 

5.2 Avaliação de desempenho do docente no processo de ensino aprendizagem: 

Formato 4 (F4) 

 
Um corpo docente qualificado é um componente fundamental no porcesso de ensino 

aprendizagem, sobretudo nas metodologias ativas, onde se exige do professor, além da 

qualificação na sua área de atuação, conhecimentos sobre novos modelos pedagogicos e 

compreensão sobre seu papel nas metodologias ativas. 

Para garantia da qualificação do corpo docente a ESCS conta com sistema de 

avaliação de desempenho docente. O sistema de avaliação docente tem como princípios, a 

garantia de total transparência dos critérios de avaliação; a devolutiva individual e sigilosa 

referente ao processo de avaliação, a oferta de um plano de recuperação em casos de 

avaliação insatisfatória. 

O sistema de avaliação do docente deve levar em consideração as múltiplas dimensões 

da atuação docente, no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão acadêmica., um dos 

componenentes principais da avaliação do desempenho docente no ensino é a avaliação do 

docente pelo estudante. Ao final de cada unidade educacional, o professor é avaliado por 

todos os estudantes do seu grupo por meio do formato 4 (F4). Nele o estudante avalia o 

docente de acordo com os critérios estabelecidos pela escola em suas diferentes dimensões e 

conforme o programa educacional F4 Habilidades e atitudes (F4HA), F4 Sessão de tutoria 

(F4ST), F4 Interação ensoino Serviço Comunidade (F4IESC) e F4 Estágio Cuuricular 

obrigatório (F4EST). Os formatos de avaliação docente em cada programa educacional estão 

dispostos no manual de avaliação 

O ciclo avaliativo do docente deve ser anual e as ações decorrentes deste, caso 

necessário, devem estar previstas em normas específicas. O sistema de avaliação da docência 

é coordenado pela Gerencia de Desenvolvimento Docente e Discente. 
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5.3 Avaliação das Unidades Eucacionais: Formato 5 (F5) 

 
 

Com o objetivo de qualificar a ação pedagógica, o foco do sistema de avaliação do 

curso de medicina da ESCS está direcionado não apenas para o produto (o educando), quanto 

para o processo educacional (unidades educacionais e docentes). O intuito de tais análises é o 

de permitir a reflexão continuada sobre os pontos que norteiam o currículo e repensar a 

proposta do projeto pedagógico. Para isto devem estar definidos os critérios de qualidade 

exigidos para cada Unidade, bem como as ações decorrentes dos resultados obtidos. 

Todas as unidades educacionais devem ser sistematicamente avaliadas por todos os 

atores envolvidos por meio de formatos específicos, Formato 5 (F5) segundo critérios 

estabelecidos pela Gerência de Educação Médica em conjunto com a Gerência de Avaliação. 

Serão avaliados o material produzido para a unidade (problemas, casos clínicos, 

objetivos educacionais estabelecidos, nível de dificulade, adequação a série, 

correlaçãoocmoutras unidades educacionais), a organização didático- pedagógica, os recursos 

educacionais. 

Os resultados obtidos pelo grupo de estudantes também serão analisados como 

indicador de qualidade das unidades educacionais. Os resultados serão sintetizados na forma 

de relatórios que forneçam um sentido ao conjunto de informações coletadas e indiquem 

ações no sentido de aperfeiçoar o processo de ensino. 

O ciclo avaliativo deve se fechar com adoção de medidas que, embasadas em 

normatizações e previsão legal, possibilitem a correção das fragilidades e aperfeiçoamento do 

processo educacional. 

Desta forma, a avaliação assume um papel central no controle da qualidade de todo o 

processo. É importante, então, que os resultados da avaliação sejam analisados criticamente 

para que suas interpretações possam ser utilizadas de forma adequada, subsidiando decisões 

pedgógicas e gerenciais. 

A avaliação das unidades educacionais está sob a coordenação da Gerência de 

Educação Médica. Os formatos F5 referentes a cada unidade educacional F5 Habilidades e 

atitudes (F5HA), F5 Módulos Temáticos (F5MT), F5 Interação ensoino Serviço Comunidade 

(F5IESC) e F5 Estágio Cuuricular obrigatório (F5EST) estão dispostos no manual de 

avaliação. 
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5.4 Avaliação da aprendizagem do estudante 

 
 

A avaliação da aprendizagem do estudante é estruturada em consonância com os 

paradigmas do processo de avaliação educacional e é coerente com as diretrizes curriculares 

estabelecidas no projeto pedagógico. 

A avaliação é realizada, ao longo de todo o curso, por meio de avaliações formativas e 

somativas, executadas por diferentes avaliadores e utilizando múltiplos métodos de avaliação. 

O foco principal do sistema de avaliação da ESCS é formativo e tem como objetivo 

estimular o desenvolvimento contínuo do processo de aprendizagem. Para que seja efetiva, o 

professor tem papel decisivo,. “É a vontade de ajudar que, em última análise, instala a 

atividade avaliativa em um registro formativo” (CHARLES HADJI, 2001). 

Os professores devem observar continuamente o desempenho dos estudantes, 

reconhecer as dificuldades que interferem na aprendizagem, proporcionar devolutiva do 

desempenho e pactuar estratégias educacionais diferenciadas para a superação das 

fragilidades. 

As deficiências devem ser identificadas o mais precocemente possível ao longo do 

processo educacional, os estudantes, ao refletir conjuntamente com o professor sobre suas 

fragilidades, tem condições de modificar suas ações no sentido da superação de suas 

dificuldades. 

Avaliação formativa é uma ação voltada para o futuro, ela se utiliza de informações 

geradas a partir de várias fontes para subsidiar uma reflexão entre os envolvidos no processo 

educacional de maneira a produzir melhorias na aprendizagem do estudante, contribuindo 

desta forma para sua evolução no processo de aprender a aprender. 

Enquanto as avaliações formativas têm como objetivo aprimorar os processos de 

ensino e aprendizagem e desenvolver no estudante a capacidade de autorregulação de sua 

aprendizagem, as avaliações somativas são voltadas para identificação dos estudantes com 

deficiências de aprendizagem e verificar as condições de progressão no curso. 

Avaliações formativas feitas ao longo do ano poderão ser utilizadas para 

instrumentalizar decisões somativas previstas no programa, da mesma forma as avaliações 

somativas também são utilizadas para que o estudante tenha um feedback sobre seu 

desempenho e orientação de como superar a seventuais fragilidades. Portanto, estabelece-se 

uma relação dialógica entre os dois tipos de avaliações em que se combina em maior ou 

menor grau os componenetes formativos e somativos em todas as avaliações. 

A avaliação de desempenho do estudante deve ser critério-referenciada, os erros e os 
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acertos de cada estudante são identificados com base em critérios pré estabelecidos que 

servem de parâmetro para suasuperação. A avaliação critério referenciada é uma característica 

fundamental do sistema de avaliação da ESCS tanto no aspecto formativo quanto somativo. 

O sistema de avaliação de desempenho do estudante deve ser orientado no sentido de 

favorecer o desenvolvimento de competências. A competência pode ser definida como um 

processo de integração de atributos, contextos e resultados segundo critérios de excelência. 

Portanto, uma avaliação voltada para o desenvolvimento de competências não pode ser 

realizada de forma fragmentada, desarticulada e descontextualizada, ela deve ser realizada de 

maneira integrada utilizando-se múltiplos instrumentos de avaliação, aplicados em diferentes 

instantes e contextos e avaliando diferentes domínios. 

Essa concepção programática e sistêmica da avaliação adotada pela ESCS é baseada 

num novo modelo de estruturar os procedimentos avaliativos do currículo denominado 

avaliação programática. (Dijkstra, Van Der Vleuten, Schuwirth, 2010). 

Portanto, as decisões de alto impacto devem ser, necessariamente, embasadas em uma 

multiplicidade de pontos de coleta, não podendo depender de um único resultado ou 

de um único avaliador. Resultados baseados em múltiplos pontos de coleta aumentam 

sobremaneira a confiabilidade das decisões, conferindo mais robustez ao programa e 

tornando o  processo  avaliativo mais  justo  e defensável. 

A avaliação de desempenho do estudanter cada unidade educacional é realizada por 

meio de diversos instrumentos que visam avaliar se os objetivos educacionais da unidade 

foram alcançados, 

Com base nas suas propriedades e características essenciais, domínios específicos de 

avaliação e adequação ao momento do Curso foram estabelecidos diversos instrumentos para 

a avaliação de desempenho do estudante na ESCS. 

Os instrumentos utilizados em cada programa educacional estão dispostos no manual 

de avaliação da ESCS. 

 

 

5.5 Critérios para aprovação na série 

 
 

Para obtenção de conceito satisfatório nas unidades educacionais o estudante deverá 

cumprir todos os requisitos abaixo: 

• Obter a frequência mínima exigida para cada Unidade Educacional; 

• Obter conceito mínimo de Aprendizagem Boa (AB) em todos os programas 
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educacionais da série. 

A aprovação nas unidades educacionais que compões o programa Educacional do 

Estágio Curricular Obrigatório (ECO) se dará pelo cumprimento integral da carga horária do 

estágio e pela obtenção do conceito mínimo de Aprendizagem Boa (AB) na Unidade 

educacional. 

 

 
 

5.6 Critérios para reprovação na série 

 
 

• Não obter a frequência mínima exigida para cada Unidade Educacional; 

• Obter conceito de aprendizagem Aprendizagem Restrita (AR) ou aprendizagem 

inconsistente (AI) em qualquer dos programas educacionais da série. 

A reprovação nas unidades educacionais que compões o programa Educacional do 

Estágio Curricular obrigatório (ECO) se dará pelo não cumprimento integral da carga horária 

do estágio ou pela obtenção do conceito Aprendizagem Restrita (AR) ou aprendizagem 

Inconsistente (AI) na Unidade educacional. 



183  

6. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
 

A ESCS oferece atividades extracurriculares que visam complementar o 

desenvolvimento de sua proposta pedagógica. As atividades complementares são oferecidas 

de maneira a dar a oportunidade aos estudantes de personalizar seu currículo como um 

importante elemento de flexibilização curricular, estimulando a aquisição de autonomia e 

possibilitando a integração com os serviços de saúde. 

 

 
 

6.1 Monitorias 

 
 

A monitoria na ESCS é regulamentada pela Resolução nº 44/2010 do Colegiado de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), e visa proporcionar ao estudante oportunidade de 

aprendizagem, estimulando a formação de futuros docentes e propiciando uma melhor 

integração entre professores e estudantes. 

As vagas, com e sem concessão de bolsa, são disponibilizadas de acordo com as 

necessidases do curso. 

 

 
 

6.2 Programa de Educação pelo Trabalho (PET) 

 
 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET- SAÚDE) foi criado pela 

Portaria Interministerial nº 1.802, de 26 de agosto de 2008, cujas as ações desenvolvidas são 

voltadas ao fortalecimento da Atenção Primária em saúde, de acordo com os princípios e 

necessidades do SUS, sendo o seu conceito chave a educação pelo trabalho. 

O PET-Saúde constitui-se em um instrumento para viabilizar programas de 

aperfeiçoamento e especialização em serviço dos profissionais da saúde, bem como de 

iniciação ao trabalho, estágios e vivências, dirigidos aos estudantes da área, de acordo com as 

necessidades do Sistema Único de Saúde - SUS. 

 

 
 

6.3 Atividades de extensão 

 
 

As atividades de Extensão da ESCS são regulamentadas pela Resolução nº 10/2018 do 
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Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) 

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e 

político que promove a interação transformadora entre a academia e outros setores da 

sociedade. 

As ações de extensão podem constituir, em caráter complementar, a demanda não 

atendida pelo currículo regular da graduação ou pós-graduação tem como objetivo a troca de 

conhecimentos entre o corpo técnico, docente e discente da ESCS e a comunidade, com a 

intenção de transformar a realidade social, não se limitando apenas ao impacto na formação 

acadêmica dos estudantes, mas ao impacto das ações educativas na comunidade. 

As atividades de extensão são classificadas como: 

 Programa: duração mínima de 2 (dois) anos e máxima de 4 (quatro) anos; 

 Projeto: duração mínima de 6 (seis) meses e máxima de 2 (dois) anos; 

 Curso de Extensão: carga horária superior a 30 (trinta) horas; 

 Mini Curso de Extensão: carga horária entre 10 e 29 horas; 

 Eventos de Extensão: curta duração sem caráter continuado; 

 Programas Especiais 

 Prestação de Serviço. 

 

 

 
6.4 Programas de Iniciação Científica 

As Bolsas de Iniciação Científica disponibilizadas pela FEPECS visam à introdução 

dos estudantes de graduação dos cursos da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) e da 

Escola Técnica de Saúde de Brasília (ETESB) na metodologia científica aplicada a projetos 

de pesquisas, estimular o pesquisador-orientador a estruturar equipes de pesquisa, 

além de propiciar à instituição a formulação de políticas de pesquisa científica. 

O Programa obedece às seguintes legislações: 

• Instrução FEPECS nº 18, de 23/11/2005, publicada no Diário Oficial do Distrito 

Federal Nº 224, segunda-feira, 28 de novembro de 2005, página 11. 

• Resolução Normativa RN-017/2006, do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq; 

• Resolução n.º 001/2021 do Colegiado de Cursos de Pós-Graduação, Extensão E 

Pesquisa da ESCS – CoPGEP/ESCS. 
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O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) visa apoiar a 

política de Iniciação Científica desenvolvida nas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, por 

meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica a estudantes de graduação integrados na 

pesquisa científica. 

 

 
 

6.5 Mobilidade Acadêmica Estudantil Internacional da Escola Superior de Ciencias da 

Saúde (MAEI) 

 
A Mobilidade Acadêmica Estudantil Internacional (MAEI) é regulamentada pela 

Resolução do Colegiado de Cursos de Graduação nº 03/2020, e tem por objevos oportunizar a 

troca de experiências e aprendizagens científicas, culturais e humanas, contribuindo com a 

formação integral e com o desenvolvimento de competências interculturais e acadêmicas dos 

estudantes da ESCS e instituições estrangeiras. 
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7. GESTÃO ACADÊMICA 

 
 

A ESCS possui uma Secretaria de Assuntos Acadêmicos (SAA), subordinada à 

Direção Geral, que é órgão de assessoramento e execução das atividades relacionadas à vida 

acadêmica do corpo discente, cabendo a ela administrar o sistema operacional acadêmico da 

escola, delegando várias atividades de ordem prática e diária à Secretaria do Curso de 

Medicina. 

Os registros acadêmicos na ESCS compreendem dois tipos de arquivo: 

Vivo ou de movimento: para pronta consulta, escrituração e guarda de livros, 

documentos, atos escolares e papéis referentes a vida acadêmica dos alunos regularmente 

matriculados nos cursos de graduação da Escola. Na ESCS os documentos dos estudantes, 

após efetivação de matrícula são arquivados em pastas individuais, onde ficam para consulta 

até sua formatura. Todas as cópias dos documentos passam por um processo de autenticação. 

Permanente, morto ou definitivo: quando finalizada a escrituração da vida 

acadêmica do aluno, pela conclusão de curso, transferência, trancamento de matrícula, morte, 

abandono ou desistência do curso os documentos passam para um arquivo morto, ou 

definitivo. Os assentosacadêmicos dos estudantes da Escola são devidamente guardados em 

pastas individuais. 

 

 
 

7.1 Registros efetuados e tramitação 

 
 

Formas de Ingresso: Os estudantes podem ingressar no curso de medicina por meio do 

Exame Nacional do Ensino Médio SISU/MEC/ENEM, adotado nesta ESCS, a partir de 2016. 

A ESCS disponibiliza 80 vagas anuais, sendo 48 vagas para candidatos de Ampla 

Concorrência e 32 vagas para o Sistema de Cotas, conforme Lei Distrital n
o
 3.361/2004, 

regulamentada pelo decreto n
o
 25.394/2004. 

Outras formas de ingresso no curso de Medicina são as Transferências: Facultativa e Ex 

officio. 

 
Matrícula: É efetuada pela Secretaria de Curso e as informações são armazenadas no Sistema 

Acadêmico Operacional Lyceum. 

 
Trancamentos: São realizados por meio de Requerimento na Secretaria de Curso em datas 
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específicas do Calendário Acadêmico e são regulamentados pelo Regimento Interno da 

ESCS. 

 
Desligamentos: São realizados por meio de Requerimento na Secretaria de Curso a qualquer 

tempo. 

 
Certificados: São confeccionados e registrados em atas específicas pela SAA/ESCS, após a 

devida chancela das coordenações que promoveram os cursos. Os registros dos certificados 

são feitos no verso de cada um, assinados pela Diretoria Geral da Escola, pela Secretária de 

Assuntos Acadêmicos e pelo Coordenador do Curso. 

 
Diplomas: São confeccionados os diplomas dos estudantes que colaram grau na Escola pela 

SAA/ESCS, e por força de Lei são registrados pela Universidade de Brasília (Portaria MEC 

nº 33/78, Parecer CNE/CES 287/2002). 

 
Declarações: São elaboradas pela Secretaria de Curso e pela Secretaria de Assuntos 

Acadêmicos/ESCS a declaração ou atestado de matrícula e a declaração para aquisição de 

passe estudantil. 

 
Cartão de identificação/crachá: São confeccionados pela Secretaria de Curso osdocumentos 

de identificação de uso obrigatório nos cenários de prática. 

 
Histórico Escolar: O histórico parcial é emitido durante a vigência do curso de graduação e o 

histórico final após a conclusão da graduação. São emitidos por meio do Sistema Acadêmico 

Lyceum, pela Secretaria de Curso. 

 
7.2.1 Transferência Facultativa 

A Lei Federal nº 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

preceitua no art.49 que na hipótese de existência de vagas, as instituições de educação 

superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, mediante processo 

seletivo. Na ESCS, essa é a forma de ingresso de estudantes regulares de outra Instituição de 

Ensino Superior (IES) nacional. 

Ocorre no 2º semestre letivo de cada ano, caso existam vagas. O Edital do processo 

seletivo normalmente é publicado em meados de setembro/outubro. As vagas disponibilizadas 
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para este tipo de ingresso são as remanescentes de desligamentos e transferências. 

As inscrições para o processo de transferência facultativa estão condicionadas à 

existência de vaga na série e comprovação de matrícula na série ou semestre imediatamente 

anterior à série pleiteada. 

 
7.2.2 Transferencia Obrigatória ou ex offício. 

É a transferência prevista nos termos da Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997, que 

regulamenta o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época 

do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil 

ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada 

remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde 

se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. 

Na ESCS a transferência ex officio para os cursos de graduação é regulamenta pela 

resolução nº. 001/2019 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE/ESCS. 

 

 
 

7.3 Calendários Acadêmicos 

 

São elaborados pelos coordenadores de séries, sob a orientação da Gerência de 

Educação Médica, e após aprovação na Comissão de Currículo, serão apresentados ao 

Colegiado do Curso de Graduação para aprovação final. 

São publicisados na página da ESCS antes do início do ano letivo. 

 

 

 
7.4 Colação de Grau 

 

De acordo com o inciso VI do art. 53 da Lei Federal nº 9.394/96 são asseguradas às 

universidades no exercício de sua autonomia, a atribuição de conferir grau. A ESCS promove 

todos os anos a Cerimônia de Colação de Grau aos seus estudantes e após o ato da colação de 

grau a SAA/ESCS encaminha os diplomas para registro pela Universidade de Brasília – UnB. 
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ANEXO 

 
Treinamentos disponibilizados pela Biblioteca Central da FEPECS (BCE) 

 
 

1. Capacitação para o uso da Biblioteca Central (BC) 

Na capacitação para o uso da BC são realizadas apresentações de slides e visita às 

dependências. São utilizados computadores para apresentação da página da FEPECS, do caminho para 

o catálogo de busca on-line, dos serviços de renovação e de reserva e dicas de pesquisa. 

 
2. Treinamento para pesquisa em Bases de Dados e outros recursos eletrônicos 

Esse treinamento é realizado preferencialmente no laboratório de informática, para que os 

estudantes acompanhem o passo a passo de como fazer uma pesquisa, com exemplos das bases de 

dados. 

 
3. Treinamentos para identificação das normas Vancouver e ISO 690 para referências e 

utilização das Normas da ABNT: NBR 6023 – Referências; BR 10520 - Citação; NBR 14724 - 

Apresentação de trabalhos acadêmicos. 

 
São os principais treinamentos para a construção de um trabalho acadêmico. As informações 

sobre formatação e referenciação são fornecidas através da apresentação das normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, de Vancouver e International Organization for Standardization 690. 

Os exemplos são apresentados em slides e também em formato físico (livros e revistas). 


