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APRESENTAÇÃO (EM 2005)

“... o projeto político-pedagógico busca sempre um rumo, uma
direção. (...) É processo, vai se estruturando e permeando o cotidiano
da instituição, modificando sua cultura e sua forma de ser e de agir.
Mostra-se como o fio articulador que perpassa e tece os vínculos
entre os processos de ensino, pesquisa e extensão.”
(PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI
DIRETRIZES PARA A GRADUAÇÃO DA PUC-SP, 2004)

O desafio de se propor um projeto pedagógico para determinado curso
exige uma profunda imersão em sua realidade educacional e em sua inserção
histórica e social. Considerando a graduação em Medicina, torna-se
imprescindível compreender a trajetória percorrida pelas políticas de saúde e
sua relação com as escolas médicas em nosso país. É o que tentamos
demonstrar na avaliação diagnóstica da situação do curso, em seus diferentes
contextos.
Partindo deste pressuposto, traduzido em aspectos muitas vezes
contundentes e até dolorosos, chegamos à proposição de um projeto e das
razões que nos levaram a esta opção, principalmente do ponto de vista
metodológico. Os processos de avaliação, como momentos de análise crítica,
mas também de crescimento, fazem parte integrante desta opção, como um
elemento indissociável de sua natureza. Além das propostas de avaliação dos
estudantes, o processo de ensino/aprendizagem e o próprio processo de
avaliação necessitam de constante retroalimentação e revisão. Ou seja, os
resultados obtidos servirão como alavancas para modificações e correções
das trajetórias, garantindo com isso a riqueza do processo e seu ajuste aos
diferentes momentos.
Qual a especificidade de se propor um projeto pedagógico para um
curso médico? Para responder a esta questão, torna-se obrigatório dirigir o
olhar para a profissão médica. O trabalho médico culmina sempre em uma
intervenção. Seja em um só indivíduo, na coletividade ou nos trabalhos em
laboratórios, o médico é formado e forjado para intervir. Portanto, é necessário
considerar e criar condições mais favoráveis para a educação nesta dimensão
intervencionista, fazendo que ela seja respeitosa, crítica e criativa.
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Mudar a escola médica, atualmente, não se traduz em abandonar o rigor
científico ou o acúmulo de experiências. Também vai além das mudanças do
desenho curricular e da mera transposição de valores do passado, quando
medicina e humanidades andavam juntas. É, na verdade, um novo olhar e uma
ressignificação destes valores.
Sabemos hoje que, com o progresso científico, as atuações médicas
têm se restringido ao enfoque biológico. Porém, o sujeito (em sua
singularidade ou pluralidade) que se submete a estas atuações, mecanicistas e
unidirecionais, não vem se sentindo atendido e acolhido. A sociedade (e, in
continuum, o governo) vem mostrando a necessidade de um profissional mais
comprometido.
Há também o descontentamento de professores e alunos. Os primeiros,
por um lado, se sentem desprestigiados pela presença de estudantes pouco
motivados, especialmente ao se depararem com o excesso de conteúdos
teóricos, distanciados da aplicação prática significativa. Os segundos, por
outro lado, após um vestibular competitivo, se deparam com currículos e
práticas não condizentes com seu ideário sobre a profissão. Ressalte-se que
quase sempre essas idealizações têm uma característica intervencionista,
entre outras.
Assim, ao conseguirmos incrementar a qualidade das intervenções do
profissional médico, estaremos mantendo a posição de que elas são a
representação da profissão, focada sobre o indivíduo e o ambiente coletivo
que o cerca, e não, meramente, sobre sua doença. Para isto estamos sendo
desafiados a entregar à sociedade médicos ainda mais éticos e capacitados,
capazes de aprender a aprender e de perpetuar a atitude de aceitar desafios. É
o que se pretende, ao propormos esta alteração do projeto pedagógico do
curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) de Sorocaba –
PUC-SP.
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APRESENTAÇÃO (EM 2009)
“A mudança é perturbadora quando é feita para nós
e extasiante quando é feita por nós.”
ROSABETH MOSS KANTER
HARVARD BUSINESS SCHOOL

Diante de um modelo curricular não tradicional, inovador e dinâmico
como o que vimos construindo para o Curso de Medicina, torna-se
fundamental a constante prática avaliativa de sua implantação e a correção de
seus rumos. O fruto desta prática está aqui exposto, no detalhamento dos
últimos dois anos do curso (Internato), remodelação dos primeiros anos da
graduação e consequente proposta de reformulação do regime didáticoescolar.
O Internato se apóia na proposta apresentada em 2005, mas apresenta
consideráveis avanços, conforme aqui detalhado, especialmente quanto à
aglutinação de áreas e quanto ao sistema de avaliação. Esta construção vem
coroar harmoniosamente os dois últimos anos do curso e em consonância
com o projeto em desenvolvimento nos quatro primeiros anos.
Quanto à reformulação dos demais anos e modificações do regime
didático escolar, ressaltamos que correspondem ao desdobramento de
diversas reuniões de avaliação do corpo docente e discente, além de outras
realizadas com os membros da CONSULTEG. Nessas ocasiões, ficou claro que
havia uso inapropriado de termos (por exemplo: subeixos em lugar de
módulos, módulos como estratégias pedagógicas) e apontavam a necessidade
de incorporar nova nomenclatura à estrutura curricular, condizente com o
dinamismo do projeto. Além disso, a denominação do eixo temático que vinha
sendo utilizado para os dois primeiros anos – Sistemas Orgânicos – não
traduzia a necessária integração de conteúdos, agora contemplada. Ainda, as
cargas e matrizes horárias destinadas aos anos do curso sofreram ajustes
relação ao projeto já aprovado e vigente desde 2006 (Anexo 1).
Optamos por manter e assinalar na atual proposta, alguns dos itens
pertencentes ao projeto anterior, que nos pareceram pertinentes e atuais,
Também merece destaque o momento em que isto ocorre, reflexo do
amadurecimento crítico do corpo docente envolvido no processo, que agora
percebe mais claramente o projeto pedagógico e dele se apropria de forma
5

menos defensiva e mais pró-ativa, incorporando sua necessária e constante
lapidação.

I. INTRODUÇÃO (EM 2005)
A Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba abrange os cursos de
Medicina e de Enfermagem e integra o Centro de Ciências Médicas e
Biológicas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (CCMB – PUC-SP).
As

atividades

acadêmicas

iniciaram-se

em

1951,

transformando

Sorocaba na primeira cidade do interior do país a sediar um curso médico. Os
primeiros alunos se formaram em 1956 e, portanto, ao findar o corrente ano, a
50ª turma estará colando grau. Em 1970, a Faculdade foi incorporada à PUCSP, nascendo, assim, o Campus Sorocaba da Universidade. Desde a sua
fundação, a Faculdade pôde contar com um hospital próprio doado pelo Dr.
José Ermírio de Moraes, o Hospital Santa Lucinda, considerado o grande berço
do ensino médico em Sorocaba.
A construção do currículo na Faculdade de Medicina de Sorocaba, bem
como de outras escolas médicas brasileiras, seguiu a orientação, inovadora
para a época, gerada com base no informe Flexner, de 1910, produto da
reavaliação do ensino médico nos Estados Unidos, no início do século XX
(Flexner Report in Webster Medical Dictionary, Medicinet.com, 7 abr. 2005).
Esse relatório é considerado instrumento fundamental da passagem da
medicina empírica para a científica, marcada pela forte influência das áreas
biológicas (Feuerwerker, 2002). Suas propostas se caracterizavam pelo
predomínio das áreas básicas, à semelhança da escola alemã, pela pouca
ênfase nas práticas de prevenção e promoção à saúde e pelo ensino
hospitalocêntrico, com limitação do atendimento ambulatorial para os casos
que necessitassem de internação (Marsiglia, 1995).
Como conseqüência desse relatório e da evolução da pesquisa
científica nas áreas biológicas é que foi concebida para a Medicina a definição
de um currículo mínimo, com nítida separação entre os ciclos básico e clínico,
e com rigidez dos conteúdos científicos e de carga horária.
Da mesma forma, como na ocasião da criação do curso, o ensino é
centrado no professor, com aulas expositivas magistrais para grandes grupos
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de estudantes. Essa concepção manifesta-se até mesmo na arquitetura do
prédio da Faculdade, onde há salas para abrigar cem ou mais alunos. Os
laboratórios foram igualmente concebidos e construídos para receber grande
número de alunos e destinados especificamente para esta ou aquela
disciplina.
O currículo vigente até 2005 apresenta nítida separação entre os ciclos
básico, clínico e profissional. Assim, predominam nos dois primeiros anos do
curso as chamadas disciplinas da área das Ciências Biológicas (por exemplo:
Anatomia,

Histologia,

Biologia,

Bioquímica,

Fisiologia,

Microbiologia,

Parasitologia). A ênfase morfológica é quebrada pontualmente pela existência
de disciplinas voltadas para as políticas de saúde (Medicina Social) e para a
área das humanidades (Antropologia, Psicologia, Introdução ao Pensamento
Teológico).
Nos dois anos seguintes (3º e 4º anos) são desenvolvidas as disciplinas
da área das Ciências Médicas, como: Clínica Médica I e II, Gastroenterologia,
Pneumologia, Nefrologia, Hematologia, Patologia e Anatomia Patológica
Especial,

Psicologia

Princípios

de

Médica,

Cirurgia

e

Farmacologia,

de

Radiologia,

Oncologia,

Anestesiologia,

Reumatologia,

Cardiologia,

Endocrinologia, Dermatologia, Urologia. No primeiro semestre do 5º ano,
persiste este direcionamento para a área médica, com participação das
disciplinas Ginecologia e Obstetrícia, Doenças Infecciosas e Parasitárias,
Psiquiatria,

Neurologia,

Pediatria,

Ortopedia,

Otorrinolaringologia,

Oftalmologia, Anatomia Patológica II, Hereditariedade Médica, Medicina do
Trabalho e Medicina Legal. O contraponto das disciplinas de Ética e de História
do Pensamento Médico, ofertadas no primeiro semestre do 5º ano, não é
suficientemente forte para contrabalançar a poderosa tendência biologicista.
A partir do segundo semestre do 5º ano, tem início o Internato (ciclo
profissional), com duração de três semestres consecutivos, caracterizado pelo
treinamento

eminentemente

prático,

sob

supervisão.

O

Internato

se

desenvolve nas áreas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria e
Gineco/Obstetrícia. Dentro de cada uma dessas grandes áreas, novamente
uma série de disciplinas se acomoda, especificamente nas de Clínica Médica e
Clínica Cirúrgica. Isto favorece a fragmentação e dificulta os treinamentos
integrados, visando ao atendimento do paciente como um ser indivisível.
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Ressalte-se que o Internato teve sua duração ampliada de dois para três
semestres apenas recentemente, a partir de 2002. Isto ocorreu para atender, ao
menos parcialmente, aos anseios da comunidade universitária e também às
recomendações da Comissão de Especialistas, que nos visitou em 1999,
designada pelo Ministério da Educação para avaliação e renovação do
reconhecimento do curso. Muito embora tenha sido uma modificação pontual e
restrita ao que a grade curricular permitia à época, representou o início de um
processo de mudanças, que culmina agora com o projeto de alteração aqui
apresentado.
Há outra peculiaridade no desenho do atual currículo que favorece a
fragmentação: várias disciplinas ministradas no 4º e 5º anos são modulares,
isto é, o aluno transita por esses módulos em períodos de cerca de vinte dias
letivos.

Concomitantemente

ao

desenrolar

desses

módulos,

há

o

desenvolvimento de outras disciplinas, que são semestrais. Ou seja, a atenção
do aluno é permanentemente disputada por diversas fontes, nas quais se
incluem a performance pessoal de professores, o calendário das provas e o
rigor de suas correções. Cabe ao aluno criar sua lista de prioridades, mas esta
não provém da almejada flexibilização curricular e sim de uma caótica opção
pelo que é mais premente para o julgamento de seu desempenho.
Segundo GianinI (2004), há no currículo tradicional uma tendência à
focalização dos problemas: o estudo de algumas disciplinas se dá por
sistemas ou aparelhos, dividindo-se o ser humano segundo critérios
anatômico-funcionais, existindo ainda uma clara divisão entre as disciplinas
que abordam o indivíduo do ponto de vista clínico e aquelas que abordam as
dimensões sociais, psicológicas e coletivas. Os diagnósticos acabam por
valorizar

apenas

os

aspectos

biológicos,

em

detrimento

do

social,

comportamental e ambiental.
Além da separação do curso em ciclos, conforme já referido, observa-se
outra importante dissociação entre a teoria e a prática, provinda do desenho
curricular. Este traz consigo uma posição equivocada, que desconsidera a
bagagem individual de cada aluno, e baseia-se na concepção de que primeiro é
necessário construir uma sólida base teórica, para, então, emergir a prática,
como se vários elementos não coexistissem na realidade que nos abrange e
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não pudessem ser realizados simultaneamente seu conhecimento e sua
apropriação.
Embora existam experiências isoladas e bem-sucedidas, o primeiro
contato efetivo dos alunos com pacientes ocorre no 3º ano, sem que lhes
sejam atribuídas, porém, responsabilidades definidas, e isso se mantém até o
5º ano. Assim, apenas no Internato o aluno começa a ter noções da verdadeira
interação médico–paciente. Ou seja, há um perigoso indício subliminar de que
os pacientes, tais quais os corpos dos cadáveres, possam ser encarados
apenas como objetos de estudo.
Outro ponto a ser considerado no atual currículo diz respeito aos
cenários de aprendizagem. Os mais utilizados atualmente são os hospitais e
os ambulatórios de especialidades. A PUC-SP mantém, há cerca de trinta anos,
um convênio com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que permite
a utilização de dois hospitais públicos (D. Leonor Mendes de Barros e Prof.
Linneu de Mattos Silveira) e do Ambulatório de Especialidades Dr. Nelson da
Costa Chaves (que juntos formam o Conjunto Hospitalar de Sorocaba),
integrados ao Sistema Único de Saúde (SUS), totalizando quatrocentos leitos
para campo de treinamento. Esses hospitais recebem pacientes de toda a
região da DIR XXIII, composta de 48 municípios com sede em Sorocaba, para
atendimento de nível secundário e terciário. O Ambulatório de Especialidades
tem administração integrada à gestão do SUS, recebendo exclusivamente
pacientes referenciados.
Além dos hospitais que pertencem ao Estado, o estabelecimento próprio
da Universidade, Hospital Santa Lucinda, também é palco de atividades
práticas. Os leitos que destina ao SUS correspondem a cerca de 70% do total
de 150 e são gerenciados pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, através de
outro convênio de cooperação com a Universidade. A utilização desse hospital
pelos alunos ocorre em menor intensidade que a dos demais, não só por seu
tamanho reduzido, mas também pela natureza das atividades que ali são
desenvolvidas, mais voltadas às especialidades cirúrgicas.
Ou seja, o grande campo de atividades práticas que hoje é oferecido ao
aluno corresponde aos três hospitais, especialmente aqueles vinculados ao
Estado. Isto, por si só, limita a visão dos futuros profissionais, pois a
9

característica atual da Medicina é de incremento ao atendimento ambulatorial
em detrimento das internações. Some-se a isto, o fato de que esses hospitais
estaduais são destinados aos cuidados secundários e terciários na rede de
atenção à saúde, conforme já assinalado. Assim, mais uma vez, o que vem
sendo oferecido ao aluno se restringe ao treinamento com pacientes
deslocados de suas comunidades e famílias, portadores de patologias
complexas, muitas vezes pouco freqüentes e/ou acompanhadas de graves
complicações.
Possuímos outro convênio com a Prefeitura Municipal de Sorocaba, no
qual é prevista a utilização, como campo de estágio, dos seus diversos locais
de atendimento de saúde à população. No entanto, atualmente se observa o
uso apenas do Centro de Saúde Escola, circunvizinho ao nosso campus, que
mesmo assim é pontual e realizado por algumas poucas disciplinas.
O conjunto desses elementos propiciou que no segundo semestre de
2001 fosse nomeada, pela direção geral do CCMB, uma Comissão de Reforma
Curricular, com o objetivo de elaborar uma proposta de alteração do projeto
pedagógico do curso. Essa comissão sofreu algumas modificações em sua
composição ao longo destes anos, mas se mantém em atividade e produção
constantes. Desde então, cada iniciativa, após análise e referendo local, é
colocada em prática e apresentada em congressos de educação médica, para
ampliar a discussão e referendar externamente tais ações. Assim, temos tido a
oportunidade de criar, executar e avaliar várias modificações, ainda não
substanciais, em nosso currículo atual, na tentativa de sensibilizar e capacitar
professores e alunos, descortinar possibilidades e estreitar o tão almejado
relacionamento com os serviços de saúde. Neste contexto, citamos os
projetos Vivendo o SUS (fase inicial e atual), Cursos de Capacitação de
Tutores

para

atuação na

disciplina de

Anatomia

e

o Projeto-Piloto

Multiprofissional de Prática em Atenção à Saúde.
Pouco tempo após a nomeação da comissão, foi publicada uma portaria
interministerial dos Ministérios da Educação e da Saúde, convidando a todas
as escolas de Medicina do país a responderem a um edital para seleção dos
vinte melhores projetos de reforma curricular, segundo critérios estabelecidos
e divulgados. Esta iniciativa foi chamada de Programa de Incentivo às
Reformas Curriculares dos Cursos de Medicina – Promed (Anexo 2).
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A Comissão de Reforma Curricular elaborou um pré-projeto, que foi
aprovado por todas as instâncias acadêmicas do CCMB e da Universidade e
enviado em resposta ao edital. Cumpridas todas as etapas, culminou-se com
sua seleção entre as escolas contempladas com o mérito de ter recebido a
pontuação de 95,8 entre os 100 pontos possíveis. Está previsto o recebimento
de uma verba de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para
operacionalização da reforma curricular, oriunda da Organização PanAmericana de Saúde (OPAS), dividida em seis parcelas. A cada etapa
formaliza-se uma carta-acordo com a previsão da concretização de ações, de
acordo com o projeto inicial. Cada carta-acordo tem a duração estimada de um
semestre, e ao findar este prazo, são encaminhados relatórios acadêmico
(Anexos 3 e 4) e financeiro, comprovando as realizações.
No atual momento, encaminhamos os relatórios da segunda etapa e
preparamos o rol de atividades e ações que serão desenvolvidas na próxima
fase. A maior parte dessas atividades está relacionada à atualização e
capacitação de professores (bem como de alunos e funcionários) para as
novas demandas nacionais, sociais e institucionais de formação de futuros
médicos e profissionais da saúde. Também foi possível viabilizar adequações
em várias estruturas de nosso prédio, como laboratórios e biblioteca, além da
aquisição de veículo, sempre relacionados com o projeto pedagógico a ser
implantado.
Embora a atuação da Comissão de Reforma Curricular tenha se iniciado
antes da publicação das diretrizes curriculares e do Projeto Pedagógico
Institucional

da

PUC-SP,

observa-se

uma

nítida

convergência

dos

pressupostos contidos nestes documentos, nas ações que vêm sendo
executadas e nas proposições da referida comissão. O auge desta
convergência está representado pela proposta de alteração do projeto
pedagógico aqui apresentado.
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II. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA SITUAÇÃO DO CURSO (EM 2005)
1. No contexto das demandas e desafios da sociedade (local, regional,
nacional e até global)
Conforme já citado, faz-se necessário contextualizar o ensino médico à
luz dos trajetos do sistema de saúde. O sistema de saúde brasileiro no século
XX seguiu a trajetória de outros países latino-americanos, como México, Chile,
Argentina e Uruguai. Com a Lei Eloy Chaves, de 1923, instituiu-se o sistema de
Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), financiadas de forma tripartite
por empregados, empresas e governo. Essas caixas eram organizadas por
empresas ou categorias profissionais e excluíam muitos segmentos da
população. Embora fosse regulado pelo Estado, o rápido crescimento do
sistema de caixas não permitia ao governo monitorar seu funcionamento,
especialmente no fim da República Velha (anos 20), quando o Estado era
desprovido quase totalmente de instâncias de fiscalização das ações da
sociedade civil.
Com a crise dos anos 30 e o advento da revolução liderada por Getúlio
Vargas, ocorreram muitas mudanças, aumentando o centralismo estatal. Os
setores de saúde e previdência não fugiram a esse movimento. Ao longo dos
anos

30,

à

estrutura

das

CAPs

adicionou-se

as

dos

Institutos

de

Aposentadorias e Pensões (IAPs), autarquias centralizadas no governo federal,
supervisionadas pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Essas
estruturas, organizadas por ramos de atividade, absorveram a maioria das
antigas CAPs, mas algumas sobreviveram até a década de 1960. Foram criados
os Institutos de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos (IAPM), dos
Comerciários (IAPC), dos Bancários (IAPB), dos Trabalhadores em Transporte
e Cargas (IAPTEC) e Industriários (IAPI). Nos anos 40 foi criado o último
desses institutos – o dos Servidores Estaduais (Ipase).
Assim, durante as décadas de 1940 e 1950, a assistência médica
prestada pelas CAPs e IAPs a trabalhadores específicos foi a única disponível.
Os problemas que ocorriam eram especialmente relacionados com a exclusão.
Muitos trabalhadores formais, bem como os rurais e os do setor informal
urbano, não pertenciam a ramos de atividades ou categorias profissionais
cobertas pelos IAPs e pela estrutura remanescente das CAPs.
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Poucos eram os estados e municípios que dispunham de serviços de
assistência médica adequados às necessidades de sua população. Alguns
estabelecimentos filantrópicos mantinham cuidados à saúde para famílias
pobres e indigentes. O Ministério da Saúde, por sua vez, tinha alguns hospitais
especializados em doenças transmissíveis e em psiquiatria.
A exclusão e outras deficiências levaram à unificação das estruturas de
assistência médica dos IAPs em 1967 – discussão iniciada nos anos 50 e
consumada pela Lei Orgânica da Previdência Social em 1960. As dificuldades
para a unificação dos IAPs decorreram de compromissos assumidos pelos
presidentes Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart com os
sindicatos que dominavam a estrutura administrativa desses institutos.
O golpe militar de 1964 e o governo autoritário que se instituiu criaram
condições propícias para alterar o sistema de previdência social e assistência
médica até então reinante. Em 1967, no bojo das reformas administrativa, fiscal
e financeira, foi feita também a reforma previdenciária, unificando cinco dos
seis IAPs num único instituto: o Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS). O sobrevivente Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Servidores
do Estado (Ipase) foi extinto nos anos 80 e sua estrutura de assistência médica
também foi incorporada ao INPS.
O INPS passou a ser responsável pela assistência médica de todos os
trabalhadores formais, que contribuíam na época com 8% de seus salários,
adicionados aos 8% da folha de salários das empresas, independentemente do
ramo de atividade ou categoria profissional. Os trabalhadores autônomos ou
empregadores (individualmente) também passaram a ser cobertos pelo INPS,
desde que contribuíssem com o dobro (16% de sua renda básica). Essa
extensão de cobertura trouxe problemas para as instituições de assistência
médica da previdência social, uma vez que os estabelecimentos dos antigos
IAPs não davam conta dessa nova clientela do INPS. Foi necessário não
apenas ampliar as instalações de assistência médica da previdência, como
também contratar uma rede maior de estabelecimentos privados, os quais,
mediante processos de compra e venda de serviços médicos por unidade de
serviço (US), passaram a integrar a rede de assistência médica do INPS.
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O setor privado, por sua vez, com exceção do filantrópico, calcado nas
Santas Casas e em hospitais ligados a ordens religiosas, não contava com
uma rede de estabelecimentos de grande proporção. Era necessário ampliar
esta rede para dar conta da nova demanda governamental. Boa parte da
expansão foi financiada com recursos públicos oriundos do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social, criado em 1974, formado por recursos das loterias
federal e esportiva, bem como por saldos operacionais da Caixa Econômica
Federal.
Em 1974, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social,
com o desdobramento do INPS em três institutos: o de Administração da
Previdência e Assistência Social (Iapas), que administrava e recolhia recursos;
o INPS, que continuou com as funções de administração, cálculo, concessão e
pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais; e o Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), destinado somente a
administrar o sistema de saúde previdenciária. O processo consolidou-se em
1976, com a criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social
(Sinpas) e do seu instrumento financeiro, o Fundo de Previdência e
Assistência Social (FPAS).
A estrutura previdenciária permaneceu praticamente inalterada até
meados dos anos 80, e a ela se somavam os subsistemas compostos pelo
Ministério da Saúde e pelos estados e municípios. Com a Constituição de 1988,
foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), que representou a unificação
formal de algumas dessas estruturas. O SUS incorporou os hospitais
universitários do Ministério da Educação, as redes de saúde públicas
estaduais e municipais, bem como as redes privadas, conveniadas nos
estados e municípios, formando um sistema com abrangência nacional. Foi a
partir daí que se consolidou, em nosso país, o conceito da saúde como um
“direito universal”. No entanto, podemos considerar que sua prática cotidiana
ainda é um processo em construção.
As imbricadas relações entre o sistema de saúde e o ensino nas escolas
médicas brasileiras provêm de longa data. A tradição de ensino nas escolas
médicas do Brasil baseou-se no treinamento prático em hospitais, com
atendimento a pacientes mais tarde classificados como não-previdenciários.
Eram pacientes que não contavam com nenhum tipo de assistência médica
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naquele já citado sistema marcado pela exclusão. Foram as Santas Casas e os
hospitais universitários que assumiram o papel do atendimento dessas
pessoas. Daí advém o fato de que muitas Santas Casas foram ou são
hospitais-escola.
Também se observou um descompasso entre a academia e as
necessidades da população. A academia visava, em linhas gerais, o “uso” dos
pacientes para ensino, demonstração e publicação de casos raros. Isto pode
ser ilustrado pelo trecho do poema abaixo:
DOENTE DE SANTA CASA
Zé Paraíba (poeta popular)
E se ele cai na besteira
De ter uma doença rara,
Dessa que nem catedrático
Diagnostica de cara,
Aí mesmo é que o infeliz
Sofre pra burro, não pára.
Vem aluno, vem doutor,
Assistente, professor,
Vem catedrático, reitor.
Levam o homem pro congresso.
Doença pouco comum,
Na Santa Casa é um sucesso.
Doente de Santa Casa,
Que alegria ele tem
Quando a enfermeira anuncia:
"O doutor hoje não vem...”.

As longas internações levavam a população às filas dos ambulatórios e
às listas de internação, sempre maiores que os espaços de atendimento,
enfrentando as enormes dificuldades geradas pelo aumento da clientela. O
distanciamento continuou a aumentar, pois as escolas médicas permaneceram
encasteladas em seus hospitais, ambulatórios de especialidades e centros de
saúde-escola, mantendo-se distantes das necessidades da população e da
enorme rede pública de saúde que foi sendo formada para o atendimento
primário e secundário. Em geral, os hospitais universitários, seguindo sua
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vocação natural, transformaram-se em locais de atendimento terciário e de
pesquisa, ausentando-se dos outros níveis de atenção à saúde. Instalou-se,
assim, o viés da atuação entre a escola e os serviços de saúde.
Esse distanciamento era tão perceptível que, na década de 1980, com
incentivos do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde
(Opas), constituiu-se no país o Programa de Integração Docente-Assistencial
(Pida), articulado pela Rede IDA (Rede de Integração Docente-Assistencial), do
qual o CCMB/PUC-SP chegou a participar. Nascido no âmbito do movimento
da reforma sanitária, o Pida teve como resultado principal a aproximação de
segmentos da Universidade, em especial as áreas de Medicina Preventiva,
Saúde Pública e Pediatria, aos serviços de saúde da rede pública –
experiências denominadas de “extramuros”.
A pequena rede de serviços esboçada naquela época serviu como base
para o que é hoje o SUS. Do ponto de vista de fortalecimento das propostas
para o sistema de saúde, o projeto teve grande impacto para os profissionais
que vivenciaram tais experiências, mas teve pouca influência no processo de
formação dos profissionais de saúde em geral, não tendo culminado com a
almejada

disseminação

das

vivências

e

experiências

para

outros

departamentos e ambientes das universidades, restringindo-se àqueles
diretamente envolvidos com o projeto.
Pode-se afirmar que a repercussão da participação do Curso de
Medicina no Pida foi pontual e pouco relevante. Possivelmente isto se deveu
ao pouco interesse sobre as metas de abrangência do programa, como se o
curso médico não tivesse que se importar com possíveis soluções destinadas
à saúde pública. Isto culminou com a não-participação do CCMB na segunda
fase desse processo, nos chamados Projetos UNI, descritos a seguir.
No início dos anos 90, iniciaram-se no Brasil e em toda a América
Latina, os Projetos UNI – experiências inovadoras no campo do ensino na
saúde, voltadas para a área de formação profissional, no terreno das práticas e
da organização de serviços de saúde, incluindo também a participação social,
apoiadas

pela

Fundação

Kellogg

(Feuerwerker,

2002).

Parte

dessas

experiências foi iniciada ou intensificada com base na participação dos cursos
de Medicina de diversas universidades, como UEL – Universidade Estadual de
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Londrina; Unesp – Universidade Estadual Paulista, Campus Botucatu; UNB –
Universidade de Brasília; e Famema – Faculdade de Medicina de Marília. Da
união dos Projetos UNI e dos já citados integrantes do Pida nasceu, em 1995, a
Rede Unida, hoje consagrada como uma experiência bem-sucedida de
interlocução entre os diversos segmentos do sistema de saúde: usuários,
serviços e escolas.
A maioria dos Cursos de Medicina integrantes dos Projetos UNI
apresentou um salto qualitativo nas suas estruturas curriculares, nos projetos
pedagógicos e na sua integração com os serviços de saúde. Infelizmente, com
a não-participação da FCM-Sorocaba perdeu-se a oportunidade de um
saudável arejamento no repertório das práticas docentes.
Ou seja, à luz dos aspectos históricos nacionais observa-se que houve
um gradual e importante distanciamento por parte das escolas médicas e de
seus hospitais-escola da realidade de assistência médica necessária ao país.
Cada setor cresceu à sua maneira, o que gerou contribuições positivas de
cada lado. Mas quando essas contribuições positivas são examinadas,
observa-se que nem sempre há um efeito aditivo, pois a falta de
comprometimento mútuo e comum tem distorcido investimentos intelectuais e
financeiros, perdendo-se importantes oportunidades de ensino e de pesquisa.
É importante ressaltar que também em outros países a preocupação
com a falta da integração entre serviços e escolas motivou mudanças. A
Conferência Mundial de Educação Médica de Edimburgo, realizada em 1988 –
que culminou com a chamada “Declaração de Edimburgo” –, já recomendava
novas posturas. Indica que se deve: “ampliar o conjunto dos locais em que se
desenvolvem os programas de ensino, utilizando não apenas os hospitais,
mas todos os recursos de saúde existentes na comunidade; assegurar que os
programas de ensino reflitam as prioridades de saúde nacionais e a
disponibilidade de recursos” (World Federation for Medical Education,
Edimburgo, 1988).
Por volta dos anos 90, o Conselho Geral de Medicina do Reino Unido
solicitou às escolas que mudassem seus currículos tradicionais para outros
que permitissem integração das ciências básicas e clínicas, integração dos
atendimentos comunitários e hospitalares, redução do ensino por meio de
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aulas teóricas, incremento do ensino em pequenos grupos e incentivo para o
aprendizado independente (Nash, 1993).
Todos esses movimentos de transformações têm acontecido no bojo da
crise de valores e de mudança de paradigmas, que estamos vivenciando
também na ciência, na qual o modelo cartesiano expurgou o mundo de suas
qualidades sensíveis. Para conhecer o “verdadeiro mundo”, a ciência
positivista propôs o abandono completo de sensações e impressões, desejos,
afetos e valores sociais, enfim, de tudo que se apresentava como subjetivo.
Supostamente, a subjetividade não permitiria que se elaborassem proposições
científicas rigorosas e universais. Toda crença e procura por um sentido
comunitário ficaram relegadas à irracionalidade e à esfera privada. O homem
converteu-se numa coisa qualquer, preso às forças da técnica e da história,
que passaram a subjugá-lo (Japiassu, 1996).
Hoje, esse modelo vem sofrendo questionamentos. Muitos foram seus
benefícios, mas atualmente se espera da ciência o diálogo com todos os
saberes. Busca-se o humano no ser humano, resgatando suas qualidades
como ser social, histórico e como parte do universo. Há, ainda, a necessidade
de que um maior número de pessoas adquira e exerça a sabedoria de poder se
tornar ativo, possuidor da vontade que avalia, interpreta e age (Japiassu,
1996).
Várias linhas de pensamento estão de acordo com esse diagnóstico de
crise e com a perspectiva de sua superação através da construção de sujeitos,
da revalorização da ação política, da construção de espaços comunicativos
que possibilitem a produção do conhecimento e as práticas emancipatórias.
Sendo assim, torna-se necessário reavaliar os processos de ensinoaprendizagem no contexto desse cenário, especialmente para o curso da FCM
da PUC-SP, com seu currículo que remonta à década de 1970. De seu desenho
depreende-se claramente a dissonância com o momento atual, até por decurso
de sua longevidade. Ele mostra uma forte influência positivista, biologicista,
organicista, calcada nos currículos mínimos e em tentativas isoladas de
adequação aos diferentes momentos históricos, como a introdução da
disciplina de Medicina Preventiva e Social e de outras advindas do
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aparecimento e fortalecimento de especialidades que tomaram corpo durante
estes anos.
Sorocaba é sede da região administrativa mais carente do estado de São
Paulo. Alguns dos municípios dessa região possuem indicadores de
desenvolvimento humano comparáveis aos das zonas mais pobres do país. É
óbvio que não será a Universidade ou uma mudança curricular que,
isoladamente, reverterá este quadro, ainda mais no curso médico, em que uma
grande parcela dos formandos migra ou retorna a outras cidades. Mas não
podemos nos omitir do papel que nos cabe simplesmente porque este poderá
ser insuficiente para reverter o quadro geral. Nossa responsabilidade social
não nos permite declinar desta obrigação, ainda mais se considerarmos a
trajetória histórica da Instituição a que pertencemos.
O CCMB, procurando se aproximar das políticas de saúde atuais,
incorporou-se ao Pólo Sudoeste Paulista de Educação Permanente em Saúde
para o SUS. Desde 2003, sua participação no referido pólo tem sido ativa e
produtiva.

Atualmente,

estão

sendo

desenvolvidos

vários

cursos

de

capacitação de profissionais da rede pública de serviços da região, o que
representa um passo muito significativo, pois a integração do CCMB a essa
política poderá propiciar um incremento à qualidade dos diversos cursos de
graduação do nosso campus. A atuação em resposta às demandas geradas
pelos serviços de saúde loco-regionais que integram nosso pólo tem servido
como parte da inspiração e motivação à reflexão sobre a adequada formação
profissional de nossos graduandos.
2. No contexto do Projeto Pedagógico da PUC-SP

No passado, a Medicina era ensinada por médicos, em sua maioria
vindos da Europa, a aprendizes que os acompanhavam nos atendimentos e,
dessa forma, aprendiam e aprimoravam a “arte de curar”. Com o tempo,
surgiram escolas médicas cujo intuito era possibilitar aos aprendizes um
melhor treinamento prático. Nos Estados Unidos, Flexner (1910) deparou-se
com distorções ao analisar o ensino médico da época. Dentre elas, as
principais foram as seguintes:
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- como em muitas escolas os critérios para admissão eram mínimos, qualquer
um podia se tornar aprendiz; antes, somente a Escola de Medicina do John
Hopkins passou a exigir, a partir de 1890, o curso correspondente ao atual
ensino médio do estudante a ser admitido;
- os estudantes não tinham contato direto com os pacientes e o ensino era
realizado por demonstrações;
- muitos médicos se formavam com poucos conhecimentos e prática
profissional inadequada;
- os métodos de ensino eram quase que exclusivamente teóricos.
Recomendou-se então que:
- as escolas médicas viessem a se ligar a Universidades, para que padrões de
ensino fossem desenvolvidos;
- fosse criado um ambiente científico para propiciar o ensino das ciências
básicas em laboratórios, permitindo exercícios práticos;
- fossem contratados para as escolas médicas docentes com grande interesse
em pesquisa e que pudessem se dedicar em tempo integral;
- os estudantes tivessem contato estreito com pacientes nas enfermarias
hospitalares;
- as soluções para os problemas em medicina clínica tivessem uma abordagem
eminentemente “científica”.
Essas recomendações fizeram que metade das escolas médicas da
época fechasse suas portas. As que permaneceram em funcionamento e as
recém-criadas passaram a incorporar princípios de várias ciências básicas e a
adotar como fórmula “mágica”, a teoria positivista.
Não há dúvida dos benefícios trazidos pelo Relatório Flexner,
apropriado à época. Questiona-se, no entanto, a permanência da aplicação de
seus princípios depois de quase um século de sua publicação.
Ao longo deste e do último século, o conhecimento passou a ser
segmentado e o ensino médico foi compartimentalizado em múltiplas
disciplinas estanques, deixando-se de analisar o ser humano como um todo e
ignorando-se seus aspectos psicossociais. A cada nova descoberta da ciência
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médica, uma disciplina inédita era necessariamente construída. Isto tornou
realidade a profecia, em 1910, de Sir Willian Osler (Bliss, 1999): “O
extraordinário desenvolvimento da ciência moderna pode ser sua ruína. A
especialização, agora uma necessidade, fragmentou as especialidades de tal
forma que torna a perspectiva arriscada; os médicos perdem todo senso de
proporção num labirinto de minúcias”.
O ser humano passou a ser visto como um estômago com câncer, um
coração insuficiente. Cirurgiões passaram a se referir não mais ao indivíduo
doente que necessitava de uma determinada intervenção cirúrgica, mas à
cirurgia de um apêndice, de uma próstata, como se neste contexto o paciente
como tal não contasse. Muitas das mazelas do currículo médico alicerçaram-se
sobre os aspectos acima descritos, que propiciaram a perda dos parâmetros
conceituais fundamentais para a construção de um ensino adequado.
Como a Faculdade de Medicina de Sorocaba foi criada em 1951, sua
estruturação curricular baseou-se nos parâmetros ditados pelo citado
“Relatório Flexner”. Sofreu, portanto, a incorporação da mesma base e da
mesma lógica da visão científica moderna, racionalista e positivista que
imperou e ainda impera em quase todas as áreas do conhecimento.
Do ponto de vista instrucional, o ensino, desde a época da fundação da
FCM-Sorocaba até os dias de hoje, é do tipo tradicional, também chamado de
“bancário” ou “convergente”, como define Bordenave e Pereira (1998). Esse
modelo de formação médica de quase um século de existência, encastelado
nas instituições formadoras, não acompanhou as mudanças ocorridas na
sociedade e dá sinais evidentes de sua inadequação ao mundo atual.
O PPI da PUC-SP, por sua vez, salienta que: “ao se colocar em prática
os novos paradigmas em Educação, surge a necessidade de se repensar o
ensino superior, superando-se a visão tradicional da relação teoria-prática em
direção a propostas que priorizem a busca de solução de problemas, que
despertem o interesse, a criatividade e a curiosidade do aprendiz, decorrendo
desses aspectos a importância da flexibilização na organização de matrizes
curriculares. Os novos paradigmas evidenciam a necessidade de um processo
pedagógico que, efetivamente, concretize a indissociabilidade entre ensino–
pesquisa–extensão” (p. 7).
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O PPI aponta, ainda, a necessidade do “exercício da vida acadêmica
com pluralismo e interdisciplinaridade, de modo a assegurar a diversidade de
conhecimento por meio do debate das tendências teórico-metodológicas
presentes no processo de produção de conhecimento, no direcionamento
social e na formulação de respostas profissionais às complexas demandas da
realidade social contemporânea” (p. 17). O modelo vigente contrapõe-se
frontalmente, porém, a essa diretriz, pois o que ocorre na educação médica
atual é sua dissociação das necessidades sociais. O médico formado pela
maioria das escolas médicas é o protótipo de um especialista que
obrigatoriamente necessitará completar sua formação na residência médica,
enquanto a necessidade social é de um médico com formação geral, capaz de
priorizar a promoção da saúde, a prevenção das doenças e a solução das
afecções mais prevalentes.
Na contramão do PPI, o modelo curricular vigente tem como
conseqüência natural a formação de um estudante passivo, grande tomador de
notas, exímio memorizador, que prefere manejar conceitos abstratos a resolver
de forma original e criativa os problemas concretos da realidade em que vive.
O PPI aponta ainda que: “Nessa medida, o Projeto Pedagógico
Institucional da Graduação deve ser capaz de definir rumos inovadores para a
formação superior na PUC-SP, incorporando novos desenhos curriculares em
direção a práticas mais dinâmicas e integradoras do conjunto de experiências
que caracterizam o percurso formativo do estudante” (p. 7). Mas a educação
médica atualmente praticada baseia-se na transmissão do conhecimento e na
experiência do professor, que centraliza o processo e utiliza, com persistência
e confiança excessivas, as aulas magistrais, vistas como único método de
ensino, esquecendo-se muitas vezes de outros instrumentos didáticos de
aprendizagem. O professor atribui importância suprema ao conteúdo de sua
disciplina, esperando que os estudantes o absorvam sem modificações e o
reproduzam fielmente nas provas. Objetiva fundamentalmente produzir um
aumento de conhecimentos do aluno, sem se preocupar com ele como pessoa
integral e membro de uma comunidade.
O PPI, em suas diretrizes para a graduação da PUC-SP (p. 18-19), orienta
a “formação graduada na PUC-SP com caráter generalista”. Diz ainda: “buscase um profissional que domine os fundamentos básicos da área, como
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condição para atuar profissionalmente de maneira crítica, sem ficar limitado
por enquadres específicos e ainda pouco explorados, quando se trata de um
profissional iniciante. Entende-se também que a formação generalista propicia
os fundamentos para uma atuação competente em relação ao que é básico em
cada área, considerando a sua diversidade. A formação generalista deve
garantir a competência acadêmica do aluno, para colocar-se em relação às
demandas atuais, com domínio dos fundamentos que sustentam as bases do
conhecimento existente. Nesse sentido, deve ser crítica, densa e profunda;
deve ser sólida, pautada no domínio dos métodos, processos e linguagens que
articulam a produção do conhecimento de cada área, seus pressupostos
filosóficos, metodológicos e teóricos, em diálogo constante com os
respectivos clássicos. Deve também garantir as dimensões de inter- e de
transdisciplinaridade entre diferentes áreas. Esses aspectos relativos ao
conhecimento devem ser considerados em suas várias possibilidades de
sistematização, expressão e divulgação, mantendo-se sempre a referência
histórica de sua produção em suas dimensões cultural, social e ética”.
Há no currículo atual uma nítida discrepância entre o marco conceitual e
o marco estrutural. Entende-se o primeiro como o propósito educacional da
escola médica que, forçosamente, deve se apresentar como algo em
permanente atualização e contextualização para se refletir na estruturação de
seu currículo, isto é, no seu marco estrutural. Embora se pretenda “formar um
médico geral”, na montagem do currículo fatores poderosos geralmente
prevalecem: a maioria dos professores é especialista e o mercado de trabalho
o premia por isso. O resultado é um currículo primorosamente adequado à
formação especializada, com profundo enfoque organicista e curativo, embora
a necessidade social seja por um profissional com formação generalista.
O PPI aponta: “Deve-se buscar, com a graduação da PUC-SP,
desenvolver a autonomia dos alunos. Assim, as propostas de curso deverão
ser construídas em um processo que possa acolher as transformações
tecnológicas e sociais, permitindo ao aluno a eleição de programas de
formação do próprio curso e de outros que venham a complementar a
formação ministrada no núcleo duro do curso, compondo um currículo
singular; deve-se reconhecer e acolher experiências prévias, bem como o
ritmo e os modos próprios de cada aluno ao adquirir o conhecimento e deve23

se ainda estimular a criação coletiva e os processos a ela inerentes” (p. 20). O
currículo

médico

atual

impossibilita

todavia

a

concretização

dessa

recomendação, pois se caracteriza por uma organização estrutural (grade
horária) rígida.
O excessivo número de disciplinas eminentemente teóricas, muitas
delas sem o tempo adequado para o desenvolvimento prático de seu
conteúdo, impede uma organização curricular dinâmica e ágil, além de
impossibilitar que os estudantes escolham disciplinas ou cursos de acordo
com suas preferências pessoais. Essa rigidez fez que eles encontrassem
mecanismos para contemplar suas necessidades de aprendizado – o chamado
currículo paralelo – e que muitas estratégias surgissem ao longo dos anos,
como a criação das ligas acadêmicas.
O PPI salienta a necessidade de um “núcleo duro” ou, como alguns
denominam, um “currículo nuclear” a que todos os estudantes deverão ser
expostos, fazendo que haja disponibilidade de tempo para atividades eletivas
ou optativas. Tal “currículo nuclear” se faz necessário, pois, hoje, a velocidade
com que novos conhecimentos surgem torna impossível a um médico
conhecer tudo. No entanto, a seleção do que é importante para aquele
momento é fundamental. Na organização curricular atual, as disciplinas e seus
professores são autônomos. Muitos deles são levados a crer que o estudante
deva conhecer em profundidade sua área, e o planejamento do curso leva à
formação de precoces “especialistas” e não de médicos lato sensu. Dessa
forma, os conhecimentos especializados e exageradamente detalhados
transmitidos se perdem, pois conceitos que não correspondem a habilidades
não se tornam nem perenes nem práticos, e tampouco significativos.
O PPI salienta que se: “Deve também garantir as dimensões de inter e
de transdisciplinaridade entre diferentes áreas” (p. 19), mas na construção
curricular atual as disciplinas autônomas não interagem nem obedecem a um
esforço ordenado de formação profissional. Muitas delas ensinam conceitos e
condutas que, ao aluno, parecem conflitantes, enquanto outras os duplicam,
sem que isto se revista do requinte de uma estratégia pedagógica de reforço.
Muitas aulas são exposições teóricas longas, com minúcias e detalhes que
não estimulam o aluno a pesquisar. E não há tempo para questões e
discussões, anteriores ou posteriores.
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O ensino das disciplinas do Ciclo Clínico é centralizado no Hospital
Universitário, em prejuízo do ensino em centros de saúde e ambulatórios,
fugindo totalmente do cotidiano da prática médica.
Dentro de um sistema de ensino em que a relação professor–aluno não
possui um caráter pessoal, o aluno quase não tem responsabilidades
concretas, comportando-se, ao longo do curso, como um mero espectador. O
Internato é a única parte do curso em que, por vezes, se designam
responsabilidades. Isto tem ocasionado sua hipertrofia em várias escolas,
posto que esse é o período em que há um melhor aprendizado, justamente
pelo maior comprometimento envolvido. Isoladamente, porém, trata-se de
tática paliativa.
No modelo atual, não há espaço oficial utilizado o suficiente para a
formação humanística do futuro médico, aspecto em total desacordo com o
PPI. A inserção de disciplinas da área das Humanidades no atual currículo é
incapaz de se contrapor à exclusiva tendência biológica, porque tais
disciplinas estão descontextualizadas no cenário e os alunos, em sua maioria,
as encaram como árduos obstáculos a serem vencidos.
3. No contexto das diretrizes curriculares da área
No modelo flexneriano, as cátedras foram substituídas por disciplinas,
aglutinadas em Departamentos, e dividiu-se a graduação médica nos ciclos
básico, clínico e o profissional. É fato que tal estrutura propiciou grandes
avanços em pesquisas, tanto básicas quanto aplicadas. Posteriormente,
porém, no âmbito da graduação médica, trouxe diversos problemas, como o
aumento progressivo do número de disciplinas, que exigiam parcela de tempo
para a sua concretização, transformando o currículo médico numa verdadeira
“colcha de retalhos”. A individualidade e a autonomia dessas disciplinas
dificultaram sobremaneira ou eliminaram a possibilidade de interação, mesmo
entre aquelas de um mesmo Departamento.
O escasso tempo para ministrar tantas disciplinas fez que a metodologia
educacional se centrasse nas aulas magistrais teóricas ou nas demonstrações.
Dos estudantes, passivos nessa estratégia, exigia-se atenção total à fala do
professor, silêncio absoluto e cópia das informações apresentadas, que
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deveriam ser memorizadas para reprodução posterior nas avaliações
somativas.
Esse modelo se tornou também hegemônico no Brasil e cristalizou-se
com a edição, pelo MEC, do chamado currículo mínimo, adotado nos anos 60,
que exigia um rol de departamentos e disciplinas, às quais se atribuía uma
carga horária mínima a ser cumprida. Assim, as escolas médicas brasileiras
oferecem, em sua maioria, uma graduação questionável em sua terminalidade,
pois não dão conta de formar o profissional exigido pela sociedade, na medida
em que apresentam uma estrutura que conduz à formação hospitalocêntrica e
especializada, culminando com um perfil profissional individualista, tecnicista
e biologicista.
Tal evolução do perfil profissional propiciado por esse modelo de
formação fica claro nas palavras de Luiz Roberto Londres:
A ciência aprofunda-se na segmentação corporal; não
considerando o espírito, afasta-se do humano. Gera aos
poucos uma fria e potente cria, seu braço armado e
insensível: a tecnologia. Como Gagárin, ela tudo vê, menos o
subjetivo, característica essencial dos seres humanos. O olho
se vale do microscópio, o ouvido do estetoscópio, a visão se
transforma em radiação, a audição se substituí pelo gráfico.
Tudo vêem, tudo ouvem; menos, e cada vez menos, o
humano. O médico sábio torna-se apenas um conhecedor.
Finalmente, através do microscópico chip, a tecnologia
usurpa do médico seu raciocínio e com ele sua dominância e
seu prestígio. O médico torna-se escravo dos aparelhos. E
escravo não costuma ter prestígio nem dominância. O
homem foi dominado pelo meio, o meio é o novo senhor,
dono das mentes e da mídia. Este meio cresce como que
metastaticamente e encarece absurdamente a Medicina. E
nessa nova ordem, onde o meio tornou-se o senhor, aquele
que é o meio universal gradualmente ’transparece’ e
naturalmente se instala no trono outrora místico, sagrado,
caritativo e filosófico. (1997, p. 267-8)
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Em resumo, o modelo flexneriano de formação médica caracteriza-se:
- pela predominância de aulas teóricas, enfocando-se a doença e o
conhecimento fragmentado em disciplinas;
- pela centralização do processo de ensino-aprendizado no professor, com
aulas expositivas e demonstrativas;
- pela prática desenvolvida em hospital e dirigida para o diagnóstico de
doenças e seu tratamento;
- pela capacitação dos professores valorizada unicamente na competência
técnico-científica, relegando-se outros aspectos da formação didáticopedagógica;
- pelo ideário transmitido aos estudantes da prática liberal da Medicina,
quando a realidade atual é o trabalho assalariado do médico, tanto no setor
público quanto no privado, criando uma falsa expectativa profissional;
- pelo estímulo à especialização, criando-se uma prática profissional em que o
doente necessita recorrer a vários especialistas para resolver seu problema,
muitas vezes não tão complexo, encarecendo a assistência à saúde,
dificultando a eqüidade e favorecendo a realização de inúmeros exames
subsidiários e a prescrição de múltiplos fármacos.
Contrapondo-se ao paradigma flexneriano, surgiu, nos últimos quatro
anos, o paradigma da integralidade (Campos, 2001), que indica que:
- o processo saúde–doença enfatize mais a saúde do que a doença, ou seja, a
promoção, a preservação e a recuperação da saúde, vendo a doença como
um desvio, algo que deve ser evitado, diagnosticado e eliminado;
- o processo ensino-aprendizado se centre no estudante, que passa a ter papel
ativo e responsável quanto ao seu próprio aprendizado;
- o ensino da prática se dê em todos os espaços do sistema de saúde, com
grau crescente de complexidade;
- a formação docente também se volte para a capacitação didático-pedagógica;
- se faça o acompanhamento da dinâmica do mercado de trabalho médico com
discussão crítica dos aspectos econômicos, humanísticos e das implicações
éticas da prestação de serviços de saúde.
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O paradigma da integralidade induz a construção de um novo modelo
pedagógico, visando ao equilíbrio entre excelência técnica e relevância social.
Sua aplicação ficou facilitada pela publicação das Diretrizes Curriculares para
o Curso de Graduação em Medicina, que foram homologadas pelo Ministério
da Educação e Cultura (MEC) em 7 de novembro de 2001, através da
Resolução n. 4. Tais diretrizes foram editadas após amplo debate com a
sociedade, incluindo-se aí a Associação Brasileira de Educação Médica
(Abem), a Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação da Educação
Médica (Cinaem) e a Rede Unida (Anexo 5).
A construção dos currículos das escolas médicas baseados no modelo
flexneriano já demonstra sua inadequação quando confrontado com a
descrição do perfil dos egressos da escola médica constante nas diretrizes do
MEC:
Médico,

com

formação

generalista,

humanista,

crítica

e

reflexiva.

Capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde–
doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da
integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e
compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser
humano.

A PUC-SP, através do PPI, mostra consonância com esse perfil descrito,
pois diz: “Formação propiciada pela PUC-SP tem um caráter humanista
expressando a responsabilidade e compromisso social com as demandas da
nossa sociedade em todas as suas dimensões; aliada a uma competência
teórica, ética, técnica e perspectiva crítica frente à realidade social” (p. 18).
As diretrizes do MEC apontam que os egressos dos Cursos de Medicina
sejam capacitados para “a tomada de decisões visando o uso apropriado,
eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de
equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos
devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematar e decidir as
condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas”. O texto da PPI
da PUC-SP reforça essa necessidade.
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Quanto à organização do curso, as diretrizes dizem que: “A
aprendizagem deve ser interpretada como um caminho que possibilita ao
sujeito social transformar-se e transformar seu contexto. Ela deve ser
orientada pelo princípio metodológico geral, que pode ser traduzido pela ação–
reflexão–ação e que aponta à resolução de situações-problema como uma das
estratégias didáticas”. Essa premissa é apoiada pelo PPI, que sugere que “A
graduação passa a ser considerada formação básica que capacita o estudante
para o diagnóstico e para a resolução de problemas ante os desafios da ação
profissional, mas que o prepara, simultaneamente, para a importância da
formação continuada em um contexto de profundas e rápidas mudanças. O
aluno, por sua vez, deve participar do processo, não como objeto de um
sistema de ensino rígido e autoritário, mas, sim, como sujeito do processo de
ensinar e aprender” (p. 21).
O PPI propõe que haja o “desenvolvimento de ações interdisciplinares
que

pressupõem

conhecimentos,

o

a

parceria,

o

diálogo,

questionamento,

a

a

busca

articulação,
da

a

interação.

troca
A

de

ação

interdisciplinar deve constituir-se, portanto, como uma reação à fragmentação
do conhecimento. Implica na busca constante de superação da mera
superposição de conhecimentos. Para tanto, é fundamental o estímulo a
práticas de reciprocidade e de troca entre áreas diferentes de saber, tanto para
a produção de novos conhecimentos, em uma perspectiva transdisciplinar,
como para a análise e solução de problemas, de modo mais abrangente e
multidimensional” (p. 20-21), o que coincide com o preconizado pelas
diretrizes curriculares do MEC, que apontam para a necessidade de “utilizar
metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno na construção do
conhecimento e a integração entre os conteúdos, além de estimular a
interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência”, promovendo “a
integração

e

a

interdisciplinaridade

em

coerência

com

o

eixo

de

desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões biológicas,
psicológicas, sociais e ambientais”.
Da análise global das diretrizes curriculares para os Cursos de Medicina
pode-se depreender as determinações do relatório para a Unesco da Comissão
Internacional sobre Educação para o Século XXI (Delors, 2000; Antunes, 2001),
em que constam os quatro pilares da educação do futuro:
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- aprender a aprender (conhecer);
- aprender a fazer (habilidades);
- aprender a ser (atitudes); e
- saber viver junto (relacionamento interpessoal).
Esses princípios estão também em consonância com aqueles que
regem o ensino na PUC-SP, determinados em seu Projeto Pedagógico
Institucional, que salienta: “Exercício da vida acadêmica com pluralismo e
interdisciplinaridade e compromisso com princípios humanísticos e éticos.
Essa determinação transforma o aluno em sujeito do seu processo de
ensino/aprendizagem, transferindo a responsabilidade da aprendizagem para o
binômio aluno/professor” (p. 17).
A Profa. Jadete Barbosa Lambert considera que:
As novas diretrizes curriculares trazem claramente um
avanço de abrangência política e social no contexto das
necessidades em saúde da população brasileira e exigem que
as escolas médicas tenham maturidade institucional para
implementá-las. Conferindo flexibilidade, o conjunto das
novas diretrizes respeita a singularidade de cada escola
médica que ganha com isso legitimidade e espaço para
executar as reformas no âmbito de sua realidade. Delineia o
perfil profissional do médico ao concluir a graduação, com
formação geral, humanista, crítica e reflexiva. Enfatiza a
formação em atitudes voltadas para a saúde, a cidadania, a
comunidade e a atuação em equipe. (2002)

As diretrizes também avançam no sentido da integração ensino–serviço,
vinculando a formação médica às necessidades sociais de saúde, com ênfase
no Sistema Único de Saúde.
Assim, as escolas médicas, que se achavam engessadas por um
currículo mínimo que tolheu iniciativas inovadoras e serviu de justificativa
para a imobilidade e acomodação, propiciando a constituição de nichos de
interesses específicos e de poder situados nas estruturas das disciplinas e
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dos Departamentos, possuem agora instrumental legal para as transformações
exigidas.
Outrossim, com base nas Diretrizes Curriculares, as cargas horárias
deixaram de ser rígidas, permitindo autonomia às escolas médicas, o que dá
ampla liberdade na composição curricular e na especificação dos conteúdos
de estudos para a integralização da carga horária a ser cumprida ao longo do
curso.
Para poder contemplar as necessidades expressas nas Diretrizes
Curriculares dos Cursos de Graduação em Medicina, há necessidade de se
deslocar as noções básicas teóricas para junto de sua aplicação na prática
clínica.
Conforme consta do Artigo 6 do referido documento:
Os conteúdos essenciais do Curso de Graduação em Medicina devem estar
relacionados com todo o processo saúde–doença do cidadão, da família e
da comunidade integrado à realidade epidemiológica e profissional,
proporcionando a integralidade das ações do cuidar em medicina. Devem
contemplar:
i) conhecimento das bases moleculares e celulares dos processos
normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos,
sistemas e aparelhos, aplicados aos problemas da prática e na forma
como o médico o utiliza;
ii)

compreensão

dos

determinantes

sociais,

culturais,

comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos
níveis individual e coletivo, do processo saúde–doença;
iii) abordagem do processo saúde–doença do indivíduo e da
população em seus múltiplos aspectos de determinação, ocorrência
e intervenção;
iv) compreensão e domínio da propedêutica médica – capacidade de
realizar história clínica, exame físico, conhecimento fisiopatológico
dos sinais e sintomas; capacidade reflexiva e compreensão ética,
psicológica e humanística da relação médico–paciente;
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v) diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica nas doenças que
acometem o ser humano em todas as fases do ciclo biológico,
considerando-se os critérios da prevalência, letalidade, do potencial
de prevenção e importância pedagógica;
vi) promoção da saúde e compreensão dos processos fisiológicos do
ser

humano

–

desenvolvimento,

gestação,

nascimento,

envelhecimento

e

do

crescimento

processo

de

e

morte,

atividades físicas, desportivas e as relacionadas ao meio social e
ambiental.

Assim, a edição das diretrizes curriculares obriga forçosamente as
escolas médicas, inclusive a FCM-Sorocaba, com currículos construídos com
base nas determinações do antigo currículo mínimo, a rever sua forma de
educação e a criar novo desenho curricular. Desafia as instituições
universitárias a gerar o novo projeto pedagógico de forma coletiva, centrando
o processo ensino-aprendizagem no estudante e tendo o professor como
facilitador.
Segundo Patrícia Picon (2003):
Criar um novo projeto pedagógico caracteriza-se por um processo que
contém, entre inúmeros outros elementos, pelo menos três ciclos
evolutivos. Usamos aqui o conceito de evolução em seu sentido de uma
série de movimentos de desenvolvimentos contínuos com aperfeiçoamento
de saberes, um processo gradativo, progressivo de transformação e de
mudança, segundo Houaiss (2001). Uma evolução que se dá no campo
tanto cognitivo como afetivo, na direção do amadurecimento do indivíduo e
das instituições. Estes ciclos de desenvolvimento apresentam uma geração
ininterrupta

de

novos

conhecimentos

que

promovem

mudanças

continuadas e interdependentes em seus três componentes: o ciclo do
aluno, o ciclo do professor e o ciclo da instituição de ensino. Importante
ressaltar ainda que estes ciclos estão inseridos em um contexto
epistemológico, social, cultural, econômico e religioso continuamente
mutável. Assim acreditamos que ensinar e aprender são tarefas que exigem
participação, cooperação, capacidade de mudança e de adaptação, grandes
doses de tolerância, de reflexão e de crítica, baixas doses de onipotência e
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de arrogância, grande capacidade de tolerar frustrações e de se gratificar
com o crescimento e a autonomia de todos e a possibilidade de ser gratos
àqueles que cooperam para a aquisição de novos conhecimentos.

4. Na sua articulação com a pesquisa e a extensão
Muito embora tenhamos uma grande produção na pesquisa na
modalidade de Iniciação Científica, que vem sendo incrementada ano a ano em
quantidade e em qualidade, a análise crítica mostra que esse rendimento
provém da iniciativa individualizada de professores e alunos. Observa-se que
muitos projetos se baseiam nas necessidades de serviços dos hospitais onde
estão inseridos os professores e que a articulação com o atual currículo se dá
na lógica das especialidades e do interesse individual. Não há a cultura do
relacionamento e de parcerias, o que reflete a própria trajetória da
fragmentação do atual currículo. Ressalte-se, porém, que de certa forma isto
vem sendo rompido através da criação e da consolidação dos grupos de
pesquisa, os quais têm obrigado seus componentes a superar esta dificuldade.
Além disso, a pesquisa não ocorre como uma forma de aprendizado
dentro do currículo. Embora importante, ela é um apêndice e muitas vezes um
dos fatores a competir pelo interesse do aluno. Este, por sua vez, se vê
obrigado a executar as tarefas de seus projetos de Iniciação Científica em
horários que podem coincidir com a grade horária regular do curso.
Da mesma forma, as inúmeras atividades de extensão que são
executadas também respondem à lógica dos serviços, usualmente inseridos
nas unidades hospitalares, mas de forma isolada e desarticulada entre si. Isto
também pode ser considerado como um reflexo do currículo atual, em que as
disciplinas ocupam um lugar de destaque sem que haja diálogo e cooperação
entre elas, nem com as necessidades e as demandas dos serviços de saúde e
das comunidades.
5. Na sua sintonia com as transformações sócio-ocupacionais e com as
exigências de desenvolvimento da área profissional
O Curso de Medicina há muito tempo deixou de ser um curso terminal:
os alunos esperam se tornar médicos somente após os anos de residência
médica. Como não há vagas de residência para todos, os exames se tornaram
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difíceis e concorridos. Surgiram os cursinhos preparatórios para residência
médica, capturando ardilosamente as mentes dos sexto-anistas, que, por sua
vez, deixaram de aproveitar os estágios formais e as reuniões de casos na
faculdade para assistir aulas de “dicas” nos fins de semana.
A universidade se omite em discutir o mercado de trabalho e não
fornece ferramentas para o aluno conhecê-lo e se preparar para a realidade
profissional. Acrescente-se a isto a discriminação dos profissionais que se
envolvem com o serviço público, como se a eles coubesse uma atividade
menos nobre e aparentemente mais simples.
Nas últimas décadas, o número de escolas médicas aumentou em nosso
país. Simultaneamente houve significativa mudança na ciência médica, cujo
conhecimento aumenta em velocidade exponencial. Adicione-se a isto a
explosão de avanços tecnológicos na medicina. Tais avanços têm sido cada
vez mais importantes, e os novos equipamentos acabam por levar a uma
relação de dependência ao impingir a necessidade de acompanhamento
contínuo dessa evolução, criando a falsa premissa de que só assim se presta
uma assistência médica de qualidade. Propicia-se, desse modo, aos pacientes
e aos próprios médicos a consideração errônea de que os equipamentos são o
ponto mais importante da prática médica, elevando e impactando os custos da
saúde.
O impasse entre excesso de profissionais, especialmente no estado de
São Paulo, sua má distribuição geográfica, a qualificação inadequada, o
mercado de trabalho desorganizado e a excessiva dependência tecnológica
criou um ambiente de confronto entre médicos e pacientes.
Com os escassos recursos direcionados para a assistência à saúde
pública em nosso país, grande parcela da população deixa de ser contemplada
adequadamente em suas necessidades. Além disso, consideremos os
interesses de empresas mercantilistas que exploram o trabalho médico e,
ainda, o papel da imprensa como instrumento de disseminação das novas
tecnologias para amplificar os conflitos na área de saúde.
Na recriação e modificação do mercado de trabalho, é necessária a
intervenção competente e inovadora de profissionais bem preparados,
adequadamente formados do ponto de vista científico e humanístico. Por isso,
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a partir de 1997, iniciaram-se as primeiras tentativas de auto-avaliação dos
cursos médicos, através da Associação Brasileira de Educação Médica (Abem)
e da Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico
(Cinaem). Essas avaliações foram anteriores ao chamado “Provão” do MEC.
As conclusões da Cinaem mostraram a necessidade de haver: docência
profissionalizada, gestão transformadora das escolas, avaliação discente e do
processo de ensino, e, principalmente, mudança no modelo pedagógico.
Conforme demonstrado no gráfico que se segue, observa-se que a
melhora do rendimento dos alunos do 1º ao 6º ano em diversas escolas
brasileiras avaliadas pela Cinaem é de apenas 28%, um percentual
considerado pequeno diante da extensão do curso e dos investimentos
necessários à graduação médica.

Gráfico 1 - Distribuição das notas do Cinaem para os cursos de Medicina, em 1999
(AMRIGS – Associação Médica do Rio Grande do Sul).

Desde 1999, os alunos do último ano do curso – ou seja, do 6º ano – vêm
sendo submetidos às avaliações nacionais, inicialmente denominadas Exame
Nacional de Cursos ou “Provão” e, mais recentemente, chamadas de Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes – “Enade”. O Curso de Medicina da
FCM-Sorocaba vem participando de todas essas avaliações. De 1999 a 2003,
todos os alunos do 6º ano participaram, enquanto em 2004 uma amostra
composta por 33 alunos último-anistas foi selecionada pelo Inep.
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Relatamos, a seguir, os conceitos obtidos de 1999 a 2004:
Ano

Conceitos obtidos

1999

C

2000

C

2001

C

2002

C

2003

C

2004

4 (equivalente a B)

Nas várias edições, nossa Faculdade de Medicina de Sorocaba obteve
conceitos C, e apenas em 2004 um conceito equivalente ao B. Ressaltando que
as diferenças de metodologia dessas avaliações não permitem comparações
diretas, observa-se que as notas obtidas estão sempre situadas em torno de
cinco. O desempenho de nossos alunos tem sido próximo da média nacional,
ou ligeiramente melhor do que esta, podendo-se observar uma discreta
melhora nos últimos anos.
A tabela abaixo apresenta a distribuição dos nossos alunos nos
percentis (quartis), que representam distribuição crescente das notas de todas
as escolas médicas do país:

Ano/quartil (%)

0 a 25

25 a 50

50 a 75

75 a 100

1999

32,5

26,3

26,3

15

2000

24,4

32,9

23,2

19,5

2001

26,1

27,5

23,2

23,2

2002

ND

ND

ND

ND

2003

10,3

36,8

39,7

13,2

2004

21,2

33,3

21,2

24,2

ND – Não disponível
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Quando analisamos o desempenho de nossos alunos em comparação
com o obtido no resto do país, notamos uma discreta evolução ao longo dos
anos, mas esta não foi suficiente para uma melhora significativa.
A mais recente análise de que dispomos é a do Enade 2004. Analisando
os nossos alunos concluintes (6º ano) e a distribuição de seus desempenhos
em quartis, em comparação com as escolas privadas e públicas (federais e
estaduais), e também com a Região Sudeste, temos:
Instituição/quartil
PUC-SP
Privadas
Federais
Estaduais
Sudeste

0 a 25%
21,2
27,6
18,0
36,7
24,6

25 a 50%
33,3
29,8
21,4
17,5
27,6

50 a 75%
21,2
25,8
26,2
19,4
25,7

75 a 100%
24,2
16,9
34,5
26,3
22,1

Notamos um desempenho próximo à média da Região Sudeste e das
instituições estaduais, e um pouco melhor se comparado às instituições
privadas, mas abaixo da média das federais. Mesmo assim, ao analisarmos as
notas, observamos médias próximas a cinco. Tendo em conta essas
avaliações, observa-se que a média dos estudantes adquire apenas 50% do
seu aprendizado teórico durante a graduação.
Considerando que os alunos de Medicina estão entre aqueles mais
exigidos no vestibular, é difícil explicar o que ocorre durante o curso que os
impede de obter bons resultados nas avaliações finais, como seria o
esperado.Na década de 1990, quando da implantação do Programa Saúde da
Família, o Ministério da Saúde percebeu, ainda com mais clareza, a ausência
de profissionais preparados para atender de modo global a população
brasileira. Mesmo antes já ocorreriam dificuldades em se obter médicos
capazes de dar resolutividade ao atendimento na rede pública, em nível tanto
primário como secundário. Nunca é demais ressaltar que o maior comprador
de serviços médicos é a rede pública (SUS).
Analisando, ainda que informalmente e de modo não sistemático, os
destinos dos egressos do Curso de Medicina de Sorocaba, podemos
considerar que nosso curso tem formado vários bons médicos, que obtêm
boas colocações em concursos e em suas vidas profissionais. Mas não temos
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dados oficiais e conclusivos, pois nossas conclusões estão baseadas em
relatos observacionais e pontuais. Portanto, torna-se necessário considerar
que o nosso compromisso envolve todos os egressos, bem como a sociedade
que inspira nossos deveres. E, sabidamente, a sociedade não está bem
assistida, caso contrário não existiriam tantas novas demandas a serem
respondidas, demandas essas que correspondem àquelas a serem atendidas
pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais e do próprio Plano
Pedagógico Institucional.

38

III. DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
A) DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
1. Objetivos gerais (a partir de 2005)
Os objetivos gerais do Projeto de Reforma Curricular do Curso de
Medicina da FCM-Sorocaba foram criados tendo como ponto de apoio as
Diretrizes Curriculares do MEC e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) –
Diretrizes para a graduação da PUC-SP, que em seu texto menciona: “Para que
a PUC-SP possa formar profissionais capazes de inserir-se crítica e
criativamente na complexa trama de relações e exigências presentes na
sociedade atual, é preciso garantir uma unidade que a identifique enquanto
instituição formadora, dentro da diversidade de áreas e cursos que a integram”
(p. 7). Nessa medida, o Projeto Pedagógico Institucional da Graduação deve
ser capaz de “definir rumos inovadores para a formação superior na PUC-SP,
incorporando novos desenhos curriculares em direção a práticas mais
dinâmicas e integradoras do conjunto de experiências que caracterizam o
percurso formativo do estudante” (p. 7 – grifos nossos).
Em várias regiões do globo terrestre, diferentes instituições estão
enfrentando o desafio de encontrar inovações na Educação Superior, e, sendo
assim, existem inúmeras experiências em reformulação pedagógico-curricular
que apontam para alguns pontos importantes, com os quais estamos
concordes e nos quais baseamos a construção de nossa proposta. São eles:

(1) PRIORIZAR A EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA EM DETRIMENTO DA
EDUCAÇÃO TRADICIONAL.

O PPI cita que: “A graduação passa a ser considerada formação básica
que capacita o estudante para o diagnóstico e para a resolução de problemas
frente aos desafios da ação profissional, mas que o prepara, simultaneamente,
para a importância da formação continuada em um contexto de profundas e
rápidas mudanças” (p. 21 – grifos nossos). E salienta que “Ao se colocar em
prática os novos paradigmas em Educação, surge a necessidade de se
repensar o ensino superior, superando-se a visão tradicional da relação teoria–
prática em direção a propostas que priorizem a busca de solução de
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problemas, que despertem o interesse, a criatividade e a curiosidade do
aprendiz” (p. 7 – grifos nossos).
Assim, em consonância com o PPI, a proposta de alteração do Projeto
Pedagógico do Curso de Medicina indica a substituição da educação
tradicional – em que o estudante é passivo, exímio memorizador e que não
resolve problemas – pela educação problematizadora ou libertadora.
Segundo Paulo Freire, a educação problematizadora ou libertadora se
baseia na concepção de homens que problematizam suas relações com o
mundo. Fundamenta-se na relação dialógica entre educador e educando,
possibilitando

o aprendizado

de

ambos

por

meio

de

um

processo

emancipatório (Freire, 1975), e, na construção de conhecimentos, toma por
base a vivência de experiências significativas.
Em oposição ao processo de recepção passiva, na educação
problematizadora a aprendizagem se faz pela descoberta, através de
problemas cujas relações devem ser identificadas e construídas pelo
estudante. É ele quem reorganiza o material, adaptando-o à sua estrutura
cognitiva prévia; e, como aprendiz, tem suas experiências valorizadas. O
problema cria desafios, que motivam o estudante a entendê-lo e, por fim, a
resolvê-lo. A aprendizagem torna-se uma pesquisa, em que o aluno passa de
uma visão global a uma visão analítica do problema – através de sua
teorização –, até chegar a uma “síntese” provisória, que equivale à
compreensão. Desta apreensão ampla e profunda da estrutura do problema, e
de suas conseqüências, nascem “hipóteses de solução”, que obrigam o aluno
a uma seleção dentre aquelas soluções possíveis. A síntese tem continuidade
na atividade transformadora e construtora da organização da realidade
(Bordenave e Pereira, 1999).
Existem quatro opções estratégicas, conhecidas nos dias de hoje, para
o desenvolvimento da educação problematizadora:
(i) Problematização;
(ii) Aprendizagem baseada na pesquisa ou por projetos;
(iii) Aprendizagem baseada na prática;
(iv) Aprendizagem baseada em problemas (ABP).
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(I) PROBLEMATIZAÇÃO

No PPI, salienta-se que “os Projetos Pedagógicos (PP) dos Cursos
devem traduzir-se em novas referências que orientam o fazer pedagógico com
vistas a formar profissionais adequados aos novos tempos e às atuais
demandas da sociedade” (p. 8). Uma das formas de identificar quais são essas
demandas é fazer que a educação aconteça no mundo concreto, levando
docentes e estudantes a conhecer e vivenciar a complexidade social real.
A problematização é estratégia educacional capaz de concretizar tal
objetivo. Inicia-se pela observação de um cenário real pelos estudantes,
buscando responder à questão: “o que está acontecendo?”. Observar algo
complexo como a realidade, com suas múltiplas contradições, gera
questionamentos e detecção de vários problemas. A compreensão desses
problemas passa por sua teorização e pela conseqüente criação de hipóteses
de solução para um ou todos eles. Uma vez selecionada, a intervenção
escolhida será implementada, ou seja, aplicada à realidade. Espera-se, dessa
forma, que o problema original seja solucionado, redundando numa
modificação da realidade inicialmente observada, sempre através do diálogo e
da negociação com os diferentes protagonistas.
Essa abordagem educacional visa criar consciência crítica e não apenas
levar à compreensão dos conceitos e mecanismos básicos da ciência. Ao
relacionar sociedade e educação, a problematização dá a esta última uma
dimensão política, conscientizando professores e estudantes acerca dos
direitos e deveres do cidadão, tendo forte caráter emancipatório e libertador.
Presta-se, de forma eficiente e adequada, ao trabalho de campo na
comunidade (Cyrino; Toralles-Pereira, 2004).
Ao colocar o estudante em contato com a realidade socioeconômica,
sobretudo da parcela mais carente da sociedade, e exigindo dele uma
intervenção para solucionar uma determinada situação, a problematização
mostra-se como uma estratégia capaz de concretizar as exigências do PPI, que
diz: “A PUC-SP, acompanhando atentamente as transformações da sociedade
contemporânea, especialmente os processos que ocorrem na sociedade
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brasileira a partir dos anos 90, tem consciência da necessidade de
redefinições que atualizem a Universidade com as exigências do tempo
presente” (p. 6). E diz, ainda: ”considerando-se o cenário delineado (da
sociedade de hoje), torna-se fundamental repensar a formação universitária e a
concepção pedagógica que a sustenta, que deve estar voltada para a criação
do novo, do futuro da sociedade. A universidade está sendo questionada em
seu papel social e na sua capacidade de resposta aos enormes desafios
presentes na atualidade. E, mesmo com grandes limitações e dificuldades,
precisa renovar-se uma vez que a instituição universitária é, ainda, o lugar por
excelência da produção e da crítica permanente ao conhecimento instituído”
(p. 5-6 – grifos nossos).
Na problematização, segue-se este fluxograma, criado por Maguerez
(Bordenave e Pereira, 1999):

TEORIZAÇÃO

HIPÓTESES DE
SOLUÇÃO POSSÍVEIS

ESCOLHA DA
MELHOR OPÇÃO

PONTOS CHAVE

APLICAÇÃO
À
REALIDADE

OBSERVAÇÃO DA
REALIDADE
(PROBLEMA)
REALIDADE

(II) APRENDIZAGEM BASEADA NA PESQUISA OU POR PROJETOS

A aprendizagem baseada na pesquisa ou por projetos procura fazer que
o estudante aprenda por elaboração própria, substituindo a curiosidade de
escutar pela de produzir (Demo, 2000). Movido por seu desejo e curiosidade,
ele é instado a produzir um levantamento das certezas provisórias e das
dúvidas temporárias, assim como a definir o problema a ser investigado
através do uso de critérios de julgamento baseados na relevância em relação a
um determinado contexto. Finalmente, o aprendiz deverá criar e desenvolver
um planejamento do projeto de forma cooperativa. Busca-se também que os
estudantes

se

apropriem

das

metodologias

da

pesquisa

científica,
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desenvolvam conhecimentos e habilidades relacionados a várias áreas do
conhecimento e adquiram capacidades para redigir e apresentar trabalhos
científicos.
Essa abordagem educativa vai ao encontro dos preceitos do PPI ao
propor que: “Os novos paradigmas evidenciam a necessidade de um processo
pedagógico que, efetivamente, concretize a indissociabilidade entre ensino–
pesquisa–extensão” (p. 7 – grifos nossos).

(III) APRENDIZAGEM BASEADA NA PRÁTICA

A aprendizagem baseada na prática ocupa um cenário no qual os
estudantes desenvolvem o processo de raciocínio clínico, efetivo e eficiente,
utilizado pelos médicos no seu trabalho profissional. Para isso, o professor
utiliza problemas que simulem situações reais ou mesmo casos clínicos de
pacientes, da mesma forma como ocorre na prática. E os estudantes podem
solicitar dados relativos a aspectos da história, do exame físico, exames
radiológicos, de laboratório, em qualquer seqüência, buscando indícios que
possam ajudar na compreensão e na resolução do problema. Os aprendizes
são estimulados, assim, a tomar decisões, refletindo sobre a ação praticada
(reflexão

na

ação),

ganhando

habilidade

para

aplicar

criativamente

conhecimentos adquiridos das experiências, tanto atuais como passadas, na
resolução de situações não familiares, enquanto elas estão ocorrendo. Uma
vez tomada a decisão, deverão fazer uma reflexão sobre a ação executada.
Esse processo consiste em repensar sobre o que aconteceu durante o
encaminhamento do problema, o quanto as ações foram apropriadas e como
essa situação afetará sua futura prática.
Essa prática de reflexão na ação e reflexão sobre a ação será levada
para os espaços da aprendizagem na prática, tais como: laboratórios de
aprendizagem de habilidades, Unidades Básicas de Saúde, Programa de Saúde
da Família, ambulatórios e hospitais. A vivência prática permitirá o
desenvolvimento de diversas habilidades e atitudes ante situações do
cotidiano profissional. O novo projeto pedagógico da FCM-Sorocaba pretende
cumprir a já mencionada proposta da Unesco sobre a educação no século XXI
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(Delors, 2000), que aponta a necessidade de o estudante: aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a ser e saber viver junto, citada no PPI.

(IV) APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (ABP)

A ABP teve seu início na Universidade de McMaster de Hamilton,
Ontário, Canadá, em meados dos anos 60 (Delise, 1997), onde foi criada como
uma “filosofia orientadora” para o desenvolvimento de uma nova escola
médica. Foi introduzida como uma nova metodologia de educação em que a
aprendizagem centra-se no estudante, edificada no princípio da aprendizagem
de adultos, ou seja, autodirigida e apoiando o desenvolvimento de habilidades
para aprender por toda a vida (Barrows; Tamblyn, 1980). Esses elementos
centrais foram identificados como críticos para a preparação de médicos numa
nova era emergente em que surge a consciência do consumidor/paciente
sobre questões de saúde e doença. O modelo de McMaster se tornou um
referencial com base no qual outros se desenvolveram. Por exemplo, a Case
Western Reserve University incorporou métodos semelhantes de instrução em
um laboratório de aprendizagem que servia de cenário para muitas disciplinas
(Sarnoff, 1996).
Do final dos anos 60 em diante, muitas outras universidades (por
exemplo, em Maastricht, na Holanda, e em Newcastle, na Austrália) adotaram
essa abordagem para melhorar a educação médica. Na América do Norte, até
mesmo centros conhecidos por sua excelência educacional passaram a
desenvolver suas próprias concepções educacionais, baseadas nesses novos
princípios. Isto ocorreu de Harvard a Boston, do Missouri ao Havaí, de
Pittsburgh ao Texas, e também da Suécia à África do Sul (Finucane, Johnson e
Prideaux, 1999; Bouhuijs e Schmidt, 1980).
No Brasil, as primeiras instituições a adotar a ABP na educação médica
foram a Faculdade de Medicina de Marília (Famema) e a Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade Estadual de Londrina (UEL), respectivamente em
1997 e 1998 (Feuerwerker, 2002).
Na ABP, os estudantes recebem um problema transcrito no papel,
extraído e reelaborado com base em uma situação do cotidiano, o que cria um
contexto de aprendizagem significativa. O problema tem a função de desafiar e
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motivar os estudantes a compreendê-lo. A discussão do problema num
pequeno grupo (sessões de tutoria) faz que os conhecimentos prévios sejam
postos em jogo e, dessa forma, propiciem a ancoragem das novas
informações, criando verdadeiras redes semânticas.
Nesse cenário, o aprendizado se dá de forma cooperativa, minimizando
a competição e capacitando os estudantes para o trabalho em equipe, baseado
num relacionamento interpessoal construtivo. A análise do problema segue
seqüência

semelhante

àquela

da

metodologia

da

pesquisa

científica,

entendendo-se pesquisa não como ato isolado, especial, “mas atitude
processual de investigação diante do desconhecido” (Demo, 2005). Assim
entendida, ela faz parte de toda prática, faz parte do processo de informação,
como instrumento essencial para a libertação. Como princípio educativo,
pesquisar é processo básico para uma educação emancipatória, além de
capacitar os aprendizes a resolver, no futuro, problemas complexos.
Após a tutoria inicial, os estudantes buscarão respostas às questões
por eles formuladas e assim poderão validar ou não as hipóteses de
explicação criadas pelo grupo. Como as pessoas têm formas de aprender
diferente, o estudo autodirigido permite que cada estudante escolha a forma
mais eficiente de fazê-lo, propiciando o treinamento para a educação
continuada.
No segundo encontro, o problema é rediscutido em face das novas
informações trazidas pelos integrantes do grupo e uma nova reelaboração
cognitiva acontecerá. Os estudantes trazem informações de fontes diferentes,
com graus de complexidade variáveis, e ao socializarem essas aprendizagens
terão que explicá-las a seus colegas, argumentando a favor de suas
concepções. Tais práticas garantem um entendimento articulado e substancial
do conteúdo, permitindo sua retenção mais duradoura na memória.
A ABP baseia-se em sessões de tutoria, em que as turmas são
subdivididas em subgrupos de 6 a 10 alunos. Cada um deles será conduzido
por um tutor (professor, não obrigatoriamente especialista no assunto). O
papel do tutor não é o de oferecer respostas às dúvidas dos alunos, mas sim o
de instigá-los a estudar e a procurar esclarecimentos em textos de livros,
revistas e em material didático da própria faculdade (laboratórios, exames de
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imagens, museu de peças, lâminas, etc.). Também deverá estimular os alunos
a buscar ajuda com os professores consultores. Ou seja, ele é um facilitador e
mediador entre os estudantes e o conhecimento.
Na dinâmica da tutoria, deve existir, além do tutor (ou facilitador), um
secretário (ou relator) e um coordenador, escolhidos entre os alunos do grupo
em cada sessão, em sistema de rodízio, para que todos tenham a oportunidade
de exercitar essas funções.
Tecnicamente, o ciclo de atividades da tutoria é denominado de “passos
da ABP” (Mamede, 2001). O processo se inicia com a leitura do problema,
elaborado previamente e resultado de uma construção coletiva dos docentes
envolvidos, contemplando os objetivos de ensino-aprendizagem para aquele
módulo.

Passos da sessão de tutoria:
- Passo 1: Esclarecimento de termos e expressões no texto do problema
– Todos os termos desconhecidos e aqueles que permanecerem sem definição
satisfatória ao serem discutidos no grupo serão objeto de estudo, devendo ser
esclarecidos pelos alunos na próxima sessão.
- Passo 2: Definição do problema – Após discussão pelo grupo (que
será coordenada pelo aluno eleito como coordenador, nomeado a cada sessão
por seus pares, e supervisionada pelo tutor), serão definidas as questões a
serem objeto da análise, que, para visualização de todos, serão escritas no
quadro pelo aluno secretário daquela sessão (eleito e nomeado da mesma
forma que o aluno coordenador).
- Passo 3: Análise do problema (tempestade de idéias) – A discussão
deverá ser encaminhada para delimitação das questões, procurando-se
algumas explicações baseadas nos conhecimentos prévios que os próprios
alunos trazem consigo.
- Passo 4: Sistematização das explicações com a proposição de
hipóteses – Na seqüência, os alunos proporão, na formatação científica,
algumas justificativas plausíveis para explicar as questões previamente
levantadas e/ou o problema como um todo.
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- Passo 5: Proposição dos objetivos de aprendizado – Os estudantes
deverão propor quais os objetivos da aprendizagem que darão conta de validar
as hipóteses construídas, ou seja, o que eles devem aprender para entender o
problema, as questões propostas.
- Passo 6: Criação de um plano de ação – O grupo de estudantes, com a
ajuda do tutor, deverá sistematizar as atividades necessárias para atingir os
objetivos

de

aprendizado,

como,

por

exemplo:

contatar

professores

consultores, acessar livros-texto, revistas e sites da Internet, visitar
laboratórios, enfermarias, outros logradouros, etc.
- Passo 7: Auto-aprendizagem – Individualmente, entre uma sessão de
tutoria e outra, os alunos deverão estudar os termos desconhecidos do texto,
responder aos objetivos de aprendizado e demais assuntos que faltaram para
completar a análise do problema, buscando, de forma ativa, respostas às
questões formuladas. Isto pode ser realizado através de material didático e/ou
com o auxílio de professores consultores, previamente indicados, que são
especialistas em alguns aspectos envolvidos na solução dos problemas e
podem facilitar a busca pelas respostas. Os consultores devem ser preparados
para não resolver os problemas para os alunos, e sim para estimulá-los a
ampliar o conhecimento para além daquele caso.
- Passo 8: Fechamento do problema – Após o estudo, na próxima
sessão os alunos voltarão a se reunir para completar o caso, sob supervisão
do tutor. Neste segundo encontro tutorial, os alunos deverão apresentar,
individualmente, os resultados do estudo. Com base nas idéias sistematizadas
na sessão anterior, surgirão as soluções para o problema proposto. A
conclusão se dará com a construção de um fluxograma, que deve resumir os
acontecimentos do problema, levando-o à solução final, com todos os
conhecimentos do caso em questão. Ainda nesta sessão, pode-se ou não abrir
um novo problema e se recomeça o processo.
Toda sessão de tutoria é finalizada com uma avaliação formativa (ver
item 3-xi), em que oralmente cada estudante avalia o seu próprio desempenho,
o de seus colegas e o do tutor, que também avalia o grupo, cada estudante e a
si mesmo. Todos avaliam a qualidade do problema cuja discussão foi
finalizada naquela sessão.
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A estratégia da ABP vai ao encontro das diretrizes do PPI, que em seu
texto salienta: “deve-se reconhecer e acolher experiências prévias, bem como
o ritmo e o modo próprio de cada aluno ao adquirir o conhecimento; e deve-se
ainda estimular a criação coletiva e os processos a ela inerentes” (p. 20 –
grifos nossos).
O professor na ABP deixa de ser o transmissor das informações e passa
a ter tempo e condições organizacionais para exercer o papel de formador,
cumprindo assim outra determinação do PPI: “Consideração da dimensão
formativa e informativa no processo de ensino e aprendizagem, a partir da
compreensão do alunado nas suas inserções de classe social, de gênero e de
religião, nas suas expressões de valores sociais, culturais e ideológicas e nas
suas relações étnico-raciais” (p. 18 – grifos nossos).
A ABP deve ser entendida como uma estratégia de construção
curricular, mais do que um simples método educacional, pois para a sua
aplicação adequada necessita de espaços para o auto-aprendizado e outras
atividades educacionais de apoio. Ao propiciar a mudança no desenho
curricular, a ABP permite que as outras formas de educação problematizadora
sejam também utilizadas.

(2) CENTRALIZAR O ENSINO NAS NECESSIDADES DO ALUNO.

O PPI em seu texto sugere que: “O aluno, por sua vez, deve participar
do processo, não como objeto de um sistema de ensino rígido e autoritário,
mas, sim, como sujeito do processo de ensinar e aprender. Isso implica
assumir uma posição perante o mundo do conhecimento, cuja expansão,
atualização e especialização são contínuas, o que, portanto, escancara a
impossibilidade de esgotá-lo num curso de graduação. Essa consciência
impõe novas fronteiras aos cursos de graduação e indica a necessidade da
inserção do estudante no processo de educação continuada e de pósgraduação” (p. 21 – grifos nossos).
Ao optar pela educação problematizadora na construção do novo
modelo

pedagógico

e

curricular,

o

Curso

de

Medicina

centrou

obrigatoriamente o processo ensino-aprendizagem nos estudantes. Como
afirma Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
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possibilidades para sua produção ou sua construção. O ensino se concretiza
quando o estudante aprende, e não quando o professor “ensina” (Demo, 2005).
Com essa abordagem, os estudantes assumem a responsabilidade por
sua própria aprendizagem. A ênfase está neles e no que e como eles
aprendem. Essa postura produz estudantes ativos, criativos, críticos e
responsáveis. A prática da auto-aprendizagem desde o primeiro anos do curso
fará que o estudante desenvolva a capacidade de aprender a aprender, bem
como a percepção da necessidade da educação permanente para fazer frente
às contínuas e velozes modificações dos conhecimentos científicos.
O modelo pedagógico curricular, ao estabelecer que a atividade de
aprendizado se fará através da resolução de situações-problema e num
processo centrado nos estudantes, facilitará a capacitação para a busca
orientada de informações, sua seleção e a aplicação na resolução do problema
inicial.

(3) GARANTIR O CONTATO DO ALUNO DE MEDICINA, DESDE O PRIMEIRO ANO DA
FACULDADE, COM AS REALIDADES DE SAÚDE E SOCIOECONÔMICAS DA
COMUNIDADE.

Ao concretizar este objetivo, pretende-se que a educação se dê na
própria realidade e não se esconda atrás de instituições (sofisticadas ou não)
ou de um pretenso pedantismo profissional. Ao fazer a realidade invadir os
espaços da prática médica – com suas necessidades urgentes de respostas,
seus antagonismos, contradições e anseios de transformação, numa relação
direta entre ensino e realidade – é que se construirão as soluções mais
efetivas para a saúde–doença em nosso país.
Ao ter contato com a realidade da população, o estudante enfrentará
situações, como, por exemplo, o efeito do status socioeconômico sobre a
doença, na família e na comunidade, os aspectos psicossociais do enfermo,
etc. Isto permitirá a discussão das dimensões humanas e éticas da prática
médica, resgatando o domínio do comportamento na educação médica, o que
contribuirá para a humanização do futuro profissional.
Assim, o Curso de Medicina busca cumprir o pressuposto constante no
PPI que trata do “compromisso com os valores humanísticos e éticos como
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princípio formativo, perpassando o projeto pedagógico de cada curso” (p. 17).
Mais adiante, o texto do PPI salienta que “a formação propiciada pela PUC-SP
tem um caráter humanista, expressando a responsabilidade e compromisso
social com as demandas da nossa sociedade em todas as suas dimensões;
aliada a uma competência teórica, ética, técnica e perspectiva crítica frente à
realidade social” (p. 18).
O aprendizado na e para a sociedade se desenvolverá sobretudo por
meio das estratégias da problematização descritas anteriormente, utilizando
vários outros cenários, sempre respeitando como objetos de análise o sujeito
e o ambiente social que o cerca.

(4) REALIZAR UM PROCESSO EDUCATIVO INTERATIVO E CONSTRUTIVO.

Tradicionalmente, o currículo tem sido planejado com a organização
linear das disciplinas. Esta é uma das formas, embora não a ideal, de se
estruturar um currículo, pois a excessiva fragmentação do saber sem um eixo
norteador faz o currículo se parecer com uma “colcha de retalhos”, conforme
já salientado no diagnóstico da situação atual.
Contrapondo-se a essa construção tradicional do currículo, as diretrizes
para a graduação na PUC-SP, constantes no PPI, salientam: “Deve-se buscar o
desenvolvimento de ações interdisciplinares que pressupõem a parceria, o
diálogo, a articulação, a troca de conhecimentos, o questionamento, a busca
da interação. A ação interdisciplinar deve constituir-se, portanto, como uma
reação à fragmentação do conhecimento. Implica na busca constante de
superação da mera superposição de conhecimentos. Para tanto, é fundamental
o estímulo a práticas de reciprocidade e de troca entre áreas diferentes de
saber, tanto para a produção de novos conhecimentos, em uma perspectiva
transdisciplinar, como para a análise e solução de problemas, de modo mais
abrangente e multidimensional” (p. 20-21 – grifos nossos).
A construção do novo modelo pedagógico e curricular do Curso de
Medicina da FCM utiliza-se dos preceitos do parágrafo acima, pois a
complexidade da educação médica faz que haja a necessidade de estruturar-se
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o ensino de uma maneira que enfoque não as disciplinas, mas os processos
ou fenômenos importantes, estudando-os na forma complexa como eles se
apresentam na realidade e assimilando as contribuições das diversas
disciplinas de forma integrada. Assim, a aprendizagem torna-se mais
interessante, significativa e duradoura ao resolver problemas que abordem,
concomitantemente, aspectos das ciências biológicas (anatomia, bioquímica,
biofísica, biologia celular, embriologia, genética, imunologia, microbiologia,
patologia, farmacologia e fisiologia), do comportamento (ética, direito,
psicologia,

antropologia

e

sociologia)

e

da

população

(estatística,

epidemiologia e saúde pública).
Os conteúdos das diferentes disciplinas devem ser desenvolvidos de
forma integrada com os problemas prioritários e prevalentes de saúde da
população. Não podem continuar sendo apenas “etapas pelas quais se tem
que passar”, desprovidos de objetivos e metodologias que correspondam ao
perfil do futuro profissional médico.
A construção de situações problematizadoras (por meio de textos,
fotografia, vídeos, visitas domiciliares e/ou hospitalares, teatralização, etc.),
nas quais os conteúdos necessários de diversas disciplinas estejam
embutidos, garantirá a trans- e a interdisciplinaridade, bem como a
concretização de um objetivo comum, quando da discussão, da pesquisa e do
estudo pelos alunos.
O texto do PPI aponta para a necessidade de que a formação graduada
na PUC-SP tenha um caráter generalista. Aponta ainda: “Busca-se um
profissional que domine os fundamentos básicos da área, como condição para
atuar profissionalmente de maneira crítica, sem ficar limitado por enquadres
específicos e ainda pouco explorados, quando se trata de um profissional
iniciante. Entende-se também que a formação generalista propicia os
fundamentos para uma atuação competente em relação ao que é básico em
cada área, considerando a sua diversidade. A formação generalista deve
garantir a competência acadêmica do aluno para colocar-se em relação às
demandas atuais com domínio dos fundamentos que sustentam as bases do
conhecimento existente. Nesse sentido, deve ser crítica, densa e profunda;
deve ser sólida, pautada no domínio dos métodos, processos e linguagens que
articulam a produção do conhecimento de cada área, seus pressupostos
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filosóficos, metodológicos e teóricos, em diálogo constante com os
respectivos clássicos. Deve também garantir as dimensões de inter- e de
transdisciplinaridade entre diferentes áreas. Esses aspectos relativos ao
conhecimento devem ser considerados em suas várias possibilidades de
sistematização, expressão e divulgação, mantendo-se sempre a referência
histórica de sua produção em suas dimensões cultural, social e ética” (p. 18-9
– grifos nossos).
É tomando-se como base o perfil generalista desejado para o egresso
do Curso de Medicina da FCM que serão escolhidos os conteúdos das
diversas disciplinas, sejam elas da área de humanas, básicas ou clínicas. A
redução do volumoso rol de informações que hoje se ministra aos estudantes
do curso médico tradicional favorecerá a trans- e a interdisciplinaridade, assim
como a graduação de um médico generalista com sólida formação técnicocientífica e humana.

(5) INDIVIDUALIZAR A EDUCAÇÃO.

O currículo médico tradicional é absolutamente igual para todos os
estudantes, não se permitindo a eles a escolha autônoma de cursos ou
disciplinas. O PPI diz, entretanto: “Deve-se buscar, com a graduação da PUCSP, desenvolver a autonomia dos alunos. Assim, as propostas de curso
deverão

ser

construídas

em

um

processo

que

possa

acolher

as

transformações tecnológicas e sociais, permitindo ao aluno a eleição de
programas de formação do próprio curso e de outros que venham a
complementar a formação ministrada no núcleo duro do curso, compondo um
currículo singular” (p. 20 – grifos nossos).
Para responder a esse objetivo, será adiante apresentado o núcleo do
currículo comum a todos os alunos e um rol de disciplinas eletivas, cuja
função é permitir a individualização do currículo. Ainda que existam outras
formas para garantir a flexibilização curricular, esta é a que nos parece factível
neste momento.
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Assim, conteúdos decorrentes da predileção dos alunos e de novas
situações médicas (por exemplo: aprofundamento em bioética, geriatria,
biologia molecular), assim como de avanços tecnológicos (por exemplo:
bioengenharia,

reprodução

humana,

informática

médica),

poderão

ser

abordados em disciplinas eletivas sem com isso se modificar o cerne (núcleo).
O relacionamento entre o currículo nuclear e as disciplinas eletivas será
preferencialmente integrado, seja através de pressupostos comuns, seja da
metodologia e/ou da avaliação.
As disciplinas eletivas favorecem o desenvolvimento, pelos alunos, de
maior responsabilidade para incrementar sua própria aprendizagem; e podem
facilitar-lhes a escolha da carreira, possibilitando-lhes oportunidades de
explorar seus próprios interesses.
Ao flexibilizar em parte o currículo, as disciplinas eletivas podem ir ao
encontro das aspirações individuais dos estudantes, já que eles variam em
seus interesses, necessidades e expectativas, além de favorecerem mudanças
de suas atitudes em relação ao trabalho médico, sua carreira futura, o cuidado
com o paciente, etc.
As disciplinas ou cursos eletivos se desenvolverão em período letivo
exclusivamente dedicado a elas, para que não haja concorrência com o
currículo nuclear.
Esse espaço curricular poderá ser utilizado para atividades teóricas e/ou
práticas em outras instituições, no Brasil ou no exterior, atendendo à outra
reivindicação do PPI: de que os projetos pedagógico-curriculares “apóiem a
internacionalização dos cursos de graduação, estimulando e oportunizando
experiências diversificadas de mobilidade em instituições de educação
superior estrangeiras, com o objetivo de ampliar o número de docentes e de
estudantes de graduação que participam de programas de cooperação,
intercâmbio,

complementação,

aperfeiçoamento,

extensão

universitária,

estágios em centros de ensino e pesquisa no exterior” (p. 20).
Além do oferecimento das disciplinas eletivas em espaços adequados
da matriz curricular (sobre área do aluno, ver adiante), poderão ser
desenvolvidas as chamadas atividades complementares, assim reconhecidas
segundo critérios estabelecidos pelo colegiado do curso. Tais atividades
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permitirão ao aluno incorporar ao seu histórico escolar estudos e práticas
advindas de monitorias e de Iniciação Científica, por exemplo.

(6) REALIZAR AVALIAÇÃO DIFERENCIADA, INTEGRADA E INTEGRAL.

O novo projeto pedagógico da FCM-Sorocaba prevê formas de avaliação
inovadoras, tanto formativas quanto somativas, realizadas continuamente nos
diferentes momentos de aprendizagem, com participação de alunos, docentes
e funcionários. Permitirá diagnósticos e, se necessário, a pronta correção de
rotas, favorecendo, por exemplo, que os alunos insuficientes sejam
recuperados precocemente e que as imperfeições da construção curricular
sejam corrigidas (ver itens x e xi).

54

2. Objetivos específicos (a partir de 2010)

1º ANO
EIXO CURRICULAR DO ANO:
 MECANISMOS REGULATORIOS FUNDAMENTAIS DA VIDA HUMANA
SUBEIXO: PROMOÇÃO À SAÚDE E PROTEÇÃO ESPECÍFICA (a ser
desenvolvido no MÓDULO de Prática em Atenção à Saúde I).
OBJETIVOS:
1. Relacionar os aspectos morfológicos celulares, teciduais, dos órgãos
e dos sistemas com as diversas funções orgânicas e o controle das mesmas;
2. Interpretar as influências das condições sociais, ambientais e dos
serviços de saúde no binômio saúde e doença e seus determinantes.

2º ANO
EIXO CURRICULAR DO ANO:
 AGRESSÕES AO ORGANISMO, MECANISMOS DE DEFESA E
ADOECIMENTO.
SUBEIXO: DIAGNÓSTICO PRECOCE E TRATAMENTO IMEDIATO (a ser
desenvolvido no MÓDULO de Prática em Atenção à Saúde II).
OBJETIVOS:
1. Entender como as células, tecidos, órgãos e sistemas reagem frente a
um determinado tipo de agressão e as consequências dessa interação.
2. discutir o mecanismo de ação dos fármacos indicados para a cura ou
controle do processo patológico instalado.
3. entender as alterações bio-psico-sociais relacionadas aos diferentes
tipos de agressões.

3º ANO
EIXO CURRICULAR DO ANO:
 CICLO DA VIDA.
SUBEIXO: ANÁLISE DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO INTEGRAL À
SAÚDE (a ser desenvolvido no MÓDULO de Prática em Atenção à Saúde III).
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OBJETIVOS:
1. Conhecer e compreender o ciclo de vida do ser humano e suas
características, considerando as dimensões física, psicológica e social e suas
alterações quando acometido por doenças.
2. Aprofundar o estudo do sistema reprodutor e suas doenças
prevalentes.
3. Conhecer e discutir os programas do ministério e das secretarias da
saúde para cada etapa da vida.

4º ANO
EIXO CURRICULAR DO ANO:
 GRANDES TEMAS EM MEDICINA
SUBEIXO: AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO SISTEMA DE ATENÇÃO À
SAÚDE (a ser desenvolvido no MÓDULO de Prática em Atenção à Saúde IV).
OBJETIVOS:
1. Conhecer e identificar os principais sinais e sintomas,
correlacionando-os com seus mecanismos fisiopatológicos.
2. Reconhecer as doenças sistêmicas prevalentes.
3. Identificar as urgências e emergências e planejar as medidas
terapêuticas adequadas.
4. Analisar e debater a efetividade do sistema de atenção à saúde.

5º E 6º ANOS – INTERNATO
Nesses dois anos do curso se desenvolve o estágio curricular
obrigatório, denominado classicamente de Internato (e os estudantes passam
a ser internos). Este se caracteriza por atividades eminentemente práticas, sob
supervisão docente, e que se concentra nas cinco grandes áreas da atividade
médica: Clínica Médica; Pediatria; Ginecologia e Obstetrícia; Clínica Cirúrgica;
e Saúde Coletiva, além de estágios eletivos que podem acontecer intra ou
extramuros.
OBJETIVOS:
• ampliar o senso de responsabilidade do estudante, que assumirá
efetivamente o cuidado dos pacientes nos diversos cenários de
aprendizagem;
•

capacitar o aluno para a tomada de decisões, seja quanto à abordagem
diagnóstica, seja quanto à terapêutica;
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•

levar o estudante a valorizar a relação médico–paciente e a ter postura
ética, acolhedora e humana;

•

ampliar suas habilidades para a obtenção de anamnese, exame físico,
criação de hipóteses diagnósticas, escolha racional dos exames
complementares e abordagens terapêuticas, em crianças, adultos e
idosos;

•

capacitar o interno a executar com segurança e em tempo hábil
procedimentos (incluindo os de suporte à vida), como: flebotomia,
instalação de cateteres centrais (intracath), drenagem de tórax,
intubação orotraqueal, suturas, drenagens de abscessos e hematomas,
biópsias de pele e linfonodos, ressecção de pequenas lesões de pele e
subcutâneo, passagem de sondas uretral e nasogástrica, manobras de
ressuscitação cardiorrespiratória;

•

capacitá-lo a executar adequadamente o pré-natal e o parto normal, e a
assistir clinicamente ao recém-nascido normal;

•

capacitá-lo a executar o exame ginecológico, reconhecendo as
principais afecções da área e seu tratamento adequado;

•

capacitá-lo a executar e a se responsabilizar pelo atendimento
domiciliar, pela internação domiciliar e pelos cuidados paliativos;

•

capacitá-lo a acompanhar e cuidar no domicílio aqueles pacientes que
estiveram sob seus cuidados no hospital;

•

capacitá-lo a selecionar criticamente os casos e a encaminhar aqueles
que necessitem de tratamento especializado, referenciando-os para
serviços de maior complexidade.

3. Perfil do profissional a ser formado, suas competências e habilidades (a
partir de 2005)
A preocupação com a formação humanística é um princípio presente em
todos os cursos mantidos pela PUC-SP, constituindo-se um dos aspectos
marcantes de sua história. Esse princípio deverá continuar orientando a
proposta pedagógica do curso médico, de modo a fornecer aos alunos os
meios para compreenderem o ser humano em todos os seus aspectos: social,
político, psíquico, biológico e ético.
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O profissional formado deverá estar apto a elaborar diagnósticos e
tratar as moléstias prevalentes, a avaliar o impacto social e emocional da
doença no indivíduo e em sua família, além de ter claras noções sobre as
medidas de prevenção de doenças e manutenção e promoção da saúde.
Deverá ainda ser um profissional com formação sólida, com postura
crítica

e

reflexiva

na

área

médica,

capaz

de

ampliar

e

atualizar

permanentemente seus conhecimentos. Sempre que possível, deverá atuar
como multiplicador desses conhecimentos, comprometido com a construção
da cidadania, com senso de responsabilidade social, atuando junto à
população e a seus parceiros de trabalho, médicos ou não.
O perfil almejado pressupõe uma visão abrangente e crítica, não
somente dos processos de saúde–doença, mas do ser humano em sua
totalidade. Para isso, o aprendizado orientado e supervisionado pelos
docentes abrangerá os três níveis de atenção à saúde.
As competências e habilidades a serem adquiridas pelo estudante nos
seis anos do curso médico, à luz das diretrizes curriculares, são:
a. Comportar-se eticamente perante o paciente e a comunidade;
b. Proceder ao atendimento médico de forma integral, construindo

uma boa relação com seus pacientes e familiares;
c. Estar capacitado para a obtenção da anamnese e a elaboração de

hipóteses diagnósticas;
d. Conhecer solidamente os princípios básicos do exame físico e da

anatomia in vivo;
e. Saber indicar e interpretar exames subsidiários, gráficos e de

imagem mais rotineiros, como ferramentas de diagnóstico e
avaliação do sucesso terapêutico;
f. Realizar pequenas cirurgias e procedimentos básicos, bem como

fazer a condução do parto normal, incluindo os cuidados ao
recém-nascido;
g. Saber realizar a consulta completa de urgência e emergência,

reconhecer o risco envolvido e aplicar as medidas essenciais à
manutenção das condições vitais;
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h. Dominar as técnicas básicas de exame físico especial nas

diversas subáreas da Medicina;
i.

Diagnosticar e tratar corretamente as principais doenças do ser
humano nas diferentes fases de seu ciclo de vida, considerando a
prevalência e a eficácia da ação médica;

j.

Ter a capacidade de referenciar corretamente os casos que
necessitem de tratamento especializado;

k. Conhecer as modalidades de atenção básica à saúde praticadas

na região e no país, de acordo com o princípio de hierarquização
do SUS;
l.

Conhecer e compreender a relevância e participar de ações
preventivas;

m. Estar apto a trabalhar em equipe e relacionar-se adequadamente

com os colegas e/ou profissionais afins;
n. Compreender a relevância do trabalho multi- e interprofissional

(equipes de saúde);
o. Utilizar com propriedade três linguagens básicas: português,

inglês e informática;
p. Estar esclarecido sobre a dinâmica do mercado de trabalho;
q. Ter a capacidade de aprendizagem contínua e de analisar seu

próprio

desempenho

durante

toda

sua

vida

profissional,

mantendo-se atualizado cientificamente e envolvido com a
realidade que o circunda.
Tais competências e habilidades serão desenvolvidas por meio das
diversas estratégias pedagógicas articuladas em cada ano do curso de
graduação e ao longo dos seis anos, conforme descrito na organização do
projeto pedagógico (itens 3.a.v-ix).
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4. Articulação com cursos de pós-graduação e de extensão, indissociados da
pesquisa e da extensão (a partir de 2010)
Persistimos na busca por um programa de Pós-Graduação próprio, mas
isto ainda não se consolidou. No entanto, com a inclusão de professores com
adequada produção científica que hoje fazem parte de nosso corpo docente,
acreditamos estar mais próximos da recomendação da Capes.
Por outro lado, os programas de Residência Médica e de Aprimoramento
de Estudos permanecem fortalecidos, o que representa um grande e
importante ponto positivo para nossa Instituição. A interface entre o Internato
e a Residência Médica é produtiva e proveitosa para os dois lados, uma vez
que tradicionalmente este convívio é potente estimulador da aprendizagem na
área médica.
A grande experiência acumulada permite integrar os residentes no
ensino da graduação, sobretudo durante o Internato do curso médico, quando
eles auxiliam os docentes nas orientações ao atendimento dos pacientes,
formatando elos hierárquicos característicos da formação médica.
Ao incorporarmos nas matrizes curriculares as chamadas áreas do
aluno, propiciamos espaços para a participação dos estudantes em diversos
projetos que vêm sendo sistematicamente selecionados ao respondermos os
diversos editais. Além disso, a participação dos alunos nos diferentes
projetos, de cunho fortemente extensionistas e também envolvidos com
pesquisa, rende pontuações como atividades complementares. Destacamos os
projetos que estão atualmente em andamento: Pró-Saúde I (Programa Nacional
de Reorientação da Formação Profissional em Saúde) e Pet-Saúde I e II
(Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde).
5. Organização do Projeto Pedagógico em seus eixos e módulos (a partir de
2010)
Na proposta curricular, a organização deixa de ser por disciplinas e
passa a priorizar uma organização multidisciplinar em módulos, de forma a
permitir a inter- e a transdisciplinaridade. Um módulo temático não é uma
disciplina, mas inclui conteúdos de várias delas, necessários para o
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entendimento de uma situação clínica ou de uma resposta fisiológica ou
patológica.
O termo módulo se aplica adequadamente a essa forma de construção
curricular, conforme definição extraída do Dicionário Aurélio: “unidade
planejada segundo determinadas proporções e destinada a reunir-se ou
ajustar-se a outras unidades análogas, de várias maneiras, formando um todo
homogêneo e funcional”. Portanto, um módulo pode ser definido como uma
unidade completa, projetada para o aprendizado em tempo integral e focado
em um tema central que contemple conteúdos de diferentes disciplinas.
Os módulos promovem o desenvolvimento curricular do 1º ao 4º anos e
suas temáticas são interligadas ao eixo norteador anual respectivo, de forma a
manter um encadeamento lógico e integrado. A construção curricular evolui
em crescentes aquisições (cognitivas, em habilidades e competências) e
remete a uma espiral, que a cada volta tem pontos de partida e chegada em
planos distintos, ascendentes. Além disso, congrega elos de ligação em suas
diferentes

faces,

vertical

e

horizontalmente.

Assim,

configura-se

um

movimento e um dinamismo curricular que rompe com a estagnação dos
quadros disciplinares, hermeticamente fechados em suas grades horárias.
Para isso, os módulos expandem-se e se encolhem segundo as
necessidades do processo de ensino-aprendizagem, que, por sua vez, utiliza
de diferentes atividades e estratégias didáticas, abaixo apontadas e que já
foram

descritas

(no

primeiro

objetivo

geral

–

priorizar

problematizadora em detrimento da educação tradicional).

a

educação
Assim, os

diferentes conteúdos são trabalhados de acordo com a melhor estratégia que a
eles se adaptam. Ou então, o mesmo conteúdo, se apropriado, é aplicado em
diferentes atividades, pois se pressupõe que tenha características e
necessidades para tal como abordagens diferenciadas, recorrência e/ou
ênfase.

ATIVIDADES
Tutoria
Sustentações Aplicadas

ESTRATÉGIAS
Aprendizagem baseada em problemas
Aprendizagem baseada na prática
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Sustentações Teóricas

Aula teórica dialogada, seminários, etc.

Habilidades

Aprendizagem baseada na prática

Reflexão sobre a prática
médica

Aprendizagem baseada na reflexão

Prática em Atenção à Saúde

Problematização

Nesta construção modular, os conteúdos de diferentes áreas do
conhecimento se integram, respeitando o perfil desejado do egresso e os
objetivos do ano em curso, do módulo e do problema na ABP, devendo ser
apresentados pela melhor estratégia para o processo de ensino-aprendizagem,
(ver figura abaixo).
Área de
Conhecimento
(disciplina)

Área de
Conhecimento
(disciplina)

Área de
Conhecimento
(disciplina)

A

B

C

CONTEÚDOS

SEGUNDO:
Perfil egresso
Objetivos do ano da graduação
Objetivos do módulo
Objetivos do problema

DESENVOLVIMENTO:
Atividades
Estratégias
APROPRIADAS

MÓDULOS
MÓDULOS
MÓDULOS

É importante ressaltar que as áreas de conhecimento não são
exclusivamente do campo biológico. Para dar conta do perfil desejado do
egresso, a formação humanística deve ser alvo proposital a ser conquistado.
Então, conteúdos específicos de Introdução ao Pensamento Teológico e
Antropologia são trabalhados e aplicados em conjunto com o Módulo de
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Prática em Atenção à Saúde, tornando-os significativos e coerentes com a
abordagem integral da assistência e cuidado aos indivíduos e à coletividade.
Da mesma forma, outras áreas importantes e instrurmentais ao futuro
médico são desenvolvidas nos diferentes anos do curso, utilizando momentos
presenciais e à distância e integrando-se às demais atividades em andamento.
Correspondem a parte de Estudos Adicionais do Módulo de Estudos Eletivos e
Adicionais, a saber: Português para Medicina, Inglês para Medicina e
Informática para Medicina.
Assim, os diferentes módulos e os anos em que serão aplicados estão
apresentados na matriz curricular apresentada a seguir:

Matriz Curricular do Curso de Medicina
Ano do Curso

1º
Eixo temático:
Mecanismos
Regulatórios
Fundamentais
da Vida Humana

2º
Eixo temático:
Agressões ao
Organismo,
Mecanismos de
Defesa e
Adoecimento

3º
Eixo temático:
Ciclo da vida

Módulos
- Introdução ao Estudo da Medicina e
Suporte Básico à Vida
- Água e Eletrólitos Corporais:
Importância e Regulação
- Metabologia Humana
- Gases Corporais
- Eliminação de Resíduos
- Sensações, Reações e Ritmos
Biológicos
- Eletricidade e Movimento: Geração,
Condução e Efeitos
- Manutenção da Espécie
- Dinâmica da Imunidade
- Função Celular, Lesão Celular e
Reparação
- Inflamação
- Infecções
- Reparo e Regeneração
- Perturbações Hemodinâmicas
- Alterações Genéticas
- Neoplasias

- Concepção, Anticoncepção e
Embriogênese
- Gestação, Parto e Puerpério
- Período Neonatal, Crescimento e
Desenvolvimento
- Puberdade e Adolescência
- Idade Adulta, Trabalho e Constituição
da Família
- Senescência e Morte

Módulos Verticais

Módulo de Estudos
Eletivos e Adicionais
Prática em
Atenção à
Saúde I
Subeixo:
Promoção à Saúde e
Proteção Específica

A) ESTUDOS
ELETIVOS
(2º ao 5º anos)
E
B) ESTUDOS
ADICIONAIS:

Prática em
Atenção
à Saúde II
Subeixo:
Diagnóstico Precoce e
Tratamento Imediato

- Português para
Medicina
(2º ano)
- Inglês para Medicina
(3º ano)

Prática em
Atenção à
Saúde III
Subeixo:
Análise dos
Programas de Atenção
Integral à Saúde

- Informática para
Medicina
(4º ano)
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4º
Eixo temático:
Grandes Temas
em Medicina

Prática em
Atenção à
Saúde IV

- Medicina do Adulto
- Medicina da Criança
- Medicina da Mulher
- Medicina do Idoso
- Medicina na Emergência

Internato

Subeixo:
Avaliação da
efetividade do sistema
de atenção à saúde

Áreas

Subáreas
- Moléstias Infecciosas e Dermatologia
- Neurologia, Fisiatria e Reumatologia
- Cardiologia e UTI
- Psiquiatria
(Módulo Vertical de Estudos Eletivos)
- Ortopedia
- Otorrinolaringologia, Oftalmologia e Anestesiologia
- Urologia, Cirurgia Plástica e Cirurgia Vascular
-------------------------

Clínica Médica I
Estudos Eletivos

5º

Clínica Cirúrgica I
Saúde Coletiva I
Pediatria I
Ginecologia e Obstetrícia I

- Endocrinologia, Nutrição e Oncologia
- Hematologia e Análises Clínicas
- Urgências e Emergências Clínicas: URE e PA
- Nefrologia e Geriatria;
- Pneumologia, Cirurgia e Tórax e Imagem
- Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestório
- Urgências e Emergências Cirúrgicas
-------------------------

Clínica Médica II

6º

Clínica Cirúrgica II
Saúde Coletiva II
Pediatria II
Ginecologia e Obstetrícia II

6. Módulos: ementário, objetivos e bibliografia básica (a partir de 2010)
Estão apresentados por ano da graduação, a seguir.
1º ANO
MÓDULOS:
I)

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA E SUPORTE BÁSICO À VIDA.

EMENTA
Apresentação e aplicação das metodologias ativas no ensino de
medicina utilizando as relações entre suporte básico, suporte avançado a vida
e política de atendimento às urgências.
OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Apresentar ao aluno ingressante no curso de medicina da FCMSorocaba PUC-SP, a organização e funcionamento do novo modelo curricular,
cujo

ensino

é

baseado

em

metodologias

ativas

(problematização,

aprendizagem baseada na prática e aprendizagem baseada em problemas),
assim como os papéis desempenhados pelos estudantes e professores nesse
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processo. A introdução da nova metodologia será realizada em temas
familiares aos estudantes, como suporte básico e avançado a vida e política de
atendimento às urgências.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Dirigir a atenção dos estudantes para os pontos fundamentais na formação
do médico.
2) Propiciar o conhecimento das mudanças pedagógicas do curso.
3) Diferenciar os princípios fundamentais da educação tradicional e das
metodologias ativas (ABP e problematização).
4) Discutir a política de atenção às urgências.
5) Definir suporte básico à vida.
6) Definir suporte avançado à vida.
7) Conhecer os princípios do atendimento inicial às vítimas de agravos
urgentes à saúde.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. MOORE, K. L. Anatomia orientada para a clínica. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1994.
2. SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2006.
3. PORTO, C. C. Exame clínico: bases para a prática médica. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
4. PORTO, C. C. Semiologia Médica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. TIMERMAN, Sérgio. Suporte básico e avançado de vida em emergências.
Brasília: Câmara dos Deputados: Coordenação de Publicações, 2000.
2. MARINS, João José Neves. Educação médica em transformação:
instrumentos para a construção de novas realidades. São Paulo: Hucitec:
Associação Brasileira de educação Médica, 2004.
3. CATALDO NETO, Alfredo. O estudante de medicina e o paciente: uma
aproximação a prática médica. 2. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007.
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II)

ÁGUA E ELETRÓLITOS CORPORAIS: IMPORTÂNCIA E REGULAÇAÕ

EMENTA
Estudo dos líquidos corporais nos diferentes órgãos, abordando suas
composições, o transporte através de membranas, o controle hidroeletrolítico
e as ações neuro endócrinas visando a homeostasia.

OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Entender o papel e a importância dos fluidos corporais e seus íons nos
processos de transporte, filtração e regulação no organismo. A importância de
manter constante o volume sanguíneo e a osmolaridade do meio interno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Entender as vias de circulação dos líquidos corporais (vias circulatórias,
sanguínea e linfática).
2) Entender o transporte através da membrana citoplasmática.
3) Descrever os principais componentes do sangue e da linfa.
4) Esquematizar o mecanismo da hemostasia primária e secundária, sua
regulação e os locais de produção das plaquetas e dos fatores de
coagulação.
5) Entender a estrutura do rim e suas funções.
6) Entender os compartimentos dos líquidos corporais e o mecanismo e
pressões envolvidas nas trocas entre os compartimentos intracelular,
intersticial e o sangue.
7) Discutir o equilíbrio hídrico (a osmolaridade e volume do LEC e LIC, o
metabolismo da água, do sódio e do potássio); transporte, armazenamento
e eliminação da urina.
8) Discutir a homeostasia dos líquidos, eletrólitos e do equilíbrio acido base.
9) Esquematizar as ações neuro-endócrinas na regulação da água corporal.
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10) Apontar as diferentes origens e funções dos fluídos corporais (líquido
encefaloraquidiano, líquido sinovial)
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1.

MOORE, K. L. Anatomia orientada para a clínica. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1994.

2.

SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006.

3.

BAYNES, J. W.; DOMINICZAK, M. H. Bioquímica médica. 2. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2007.

4.

GUYTON, A. C.; Hall, J. H. Fisiologia médica. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.

5.

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.

6.

KIERSZEMBAUM, A. Histologia e biologia celular. 2. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.

7.

MURPHY, K.; TRAVERS, P.; WALPORT, M. Imunobiologia de Janeway. 7.
ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

8.

KINDT, Thomas, J. Imunologia de Kuby. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.

9.

TORTORA, G. J.; GRABOWSKI, S.R. Princípios de anatomia e fisiologia.
10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007.

10. LEHNINGER, N. C. Princípios de bioquímica. 4. ed. São Paulo: Sarvier,
2006.
11. PORTO, C. C. Semiologia médica. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. GOLDMAN. L.; AUSIELLO. D. Cecil tratado de medicina interna. 22. ed. Rio

de Janeiro: Elsevier, 2005.
2. LENT, R. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais em
neurociência. São Paulo: Atheneu, 2001.
3. PORTO, C. C. Exame clínico: bases para a prática médica. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

III)

METABOLOGIA HUMANA

EMENTA
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Compreensão das reações bioquímicas e fisiológicas das principais
estruturas moleculares e celulares envolvidas no metabolismo geral do
organismo humano. Estudo do controle neural e endócrino da produção e
consumo de energia associada aos processos metabólicos.

OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Entender a importância do metabolismo por ser ele um conjunto de
reações fisiológicas responsável pela formação, desenvolvimento e renovação
das estruturas celulares e também pela produção de energia necessária a todo
o funcionamento do nosso corpo e também à realização das reações
bioquímicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Entender o mecanismo de obtenção do alimento e a regulação da ingestão
alimentar.
2) Discutir os mecanismos de assimilação do alimento: ingestão; digestão
(mecânica e química); absorção e eliminação de resíduos.
3) Discutir o controle neural e hormonal do processo digestório.
4) Compreender os períodos metabólicos diários: absortivo e pós-absortivo e
vitais: ganho de massa; manutenção de massa e perda de massa corporal.
5) Esquematizar o metabolismo glicídico e os hormônios relacionados.
6) Esquematizar o metabolismo lipídico e os hormônios relacionados.
7) Esquematizar o metabolismo protéico e os hormônios relacionados.
8) Esquematizar o metabolismo dos sais minerais, vitaminas e hormônios
relacionados.
9) Esquematizar o metabolismo energético e os hormônios relacionados.
10) Discutir os mecanismos de regulação da temperatura normal, da febre e os
hormônios relacionados.
11) Discutir os mecanismos de regulação do crescimento e os hormônios
relacionados.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1.

MOORE, K. L. Anatomia orientada para a clínica. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1994.

2.

HIB, Jose. Di Fiori histologia: texto e atlas. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2003.

3.

BAYNES, J. W.; DOMINICZAK, M. H. Bioquímica médica. 2. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2007.

4.

PORTO, C. C. Exame clínico: bases para a prática médica. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

5.

GUYTON, A. C.; HALL, J. H. Fisiologia médica. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.

6.

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.

7.

KIERSZEMBAUM, A. Histologia e biologia celular. 2. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.

8.

TORTORA, G. J.; GRABOWSKI, S. R. Princípios de anatomia e fisiologia.
10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007.

9.

LEHNINGER, N.C. Princípios de bioquímica. 4. ed. São Paulo: Sarvier,
2006.

10. PORTO, C.C. Semiologia médica. 5. ed. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2006.
2. GOLDMAN. L.; AUSIELLO. D. Cecil tratado de medicina interna. 22. ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2005.
3. LENT, R. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais em
neurociência. São Paulo: Atheneu, 2001.

IV)

GASES CORPORAIS

EMENTA
Estudo dos tipos, composição, transporte, principais fontes, vias de
condução e regulação dos gases do organismo humano. Interpretação da
utilização dos gases no processo metabólico.
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OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Entender as origens e funções dos principais gases do organismo humano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Conhecer os principais gases no organismo humano: hidrogênio, oxigênio,
dióxido de carbono, nitrogênio, vapor de água, ácidos voláteis e não
voláteis, orgânicos e inorgânicos.
2) Explicar como se adquire tais gases do meio ambiente através das vias de
condução: respiratório e digestiva.
3) Discutir as vias de produção e vias de eliminação dos gases (respiratórias,
digestiva, renal e percutânea).
4) Descrever a composição do ar atmosférico, úmido, das vias aéreas e
alveolares.
5) Identificar as estruturas anatômicas envolvidas e o controle da ventilação
pulmonar.
6) Esquematizar a difusão dos gases respiratórios.
7) Relacionar o meio interno, o sangue, a linfa e o transporte de gases.
8) Esquematizar a utilização dos gases nos processos metabólicos.
9) Entender a regulação do processo respiratório.
10) Discutir o papel dos gases no equilíbrio ácido-base e na regulação térmica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1.

MOORE, K. L. Anatomia orientada para a clínica. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1994.

2.

SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006.

3.

HIB, Jose. Di Fiori histologia: texto e atlas. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2003.

4.

BAYNES, J. W.; DOMINICZAK, M. H. Bioquímica médica. 2. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2007.
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5.

LENT, R. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais em
neurociência. São Paulo: Atheneu, 2001.

6.

PORTO, C. C. Exame clínico: bases para a prática médica. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

7.

GUYTON, A. C.; HALL, J. H. Fisiologia médica. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.

8.

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.

9.

KIERSZEMBAUM, A. Histologia e biologia celular. 2. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.

10. TORTORA, G. J.; GRABOWSKI, S. R. Princípios de anatomia e fisiologia.
10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006.
2. LEHNINGER, N.C. Princípios de bioquímica. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2006.
3. PORTO, C.C. Semiologia médica. 5. ed. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan, 2005.
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V)

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

EMENTA
Compreensão dos mecanismos de expulsão dos resíduos, água e
toxinas como etapas fundamentais para manutenção do processo metabólico
normal e da homeostase.
OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Entender que o metabolismo do corpo humano fornece às células e
órgãos

a

energia

necessária

ao

seu

funcionamento

permitindo

simultaneamente a expulsão dos resíduos e toxinas daí resultantes e que se
esta eliminação não é feita quotidianamente os resíduos e toxinas acumulamse nas células e tecidos provocando diversas perturbações.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Identificar a origem dos principais resíduos orgânicos: gás carbônico e os
compostos nitrogenados (amônia, uréia e ácido úrico).
2) Discutir a origem do gás carbônico no organismo humano.
3) Entender o mecanismo de eliminação pulmonar do gás carbônico.
4) Discutir o papel do fígado no mecanismo de eliminação de compostos
nitrogenados.
5) Descrever os mecanismos renais de eliminação de resíduos.
6) Discutir o papel da pele na eliminação de resíduos.
7) Esquematizar a anatomia e histologia do intestino grosso.
8) Descrever a digestão mecânica e química no intestino grosso.
9) Entender a absorção e formação de gases intestinais e fezes.
10) Entender a formação da urina concentrada e diluída.
11) Entender o reflexo da defecção.
12) Discutir o transporte, armazenamento e eliminação da urina, incluindo o
reflexo de micção.
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13) Esquematizar a estrutura das glândulas sudoríparas e entender a função da
pele como sistema de eliminação de água e resíduos.
14) Entender o papel do fígado na detoxicação de substâncias endógenas e
exógenas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. MOORE, K. L. Anatomia orientada para a clínica. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1994.
2. HIB, Jose. Di Fiori histologia: texto e atlas. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2003.
3. BAYNES, J. W.; DOMINICZAK, M. H. Bioquímica médica. 2. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2007.
4. LENT, R. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais em
neurociência. São Paulo: Atheneu, 2001.
5. PORTO, C. C. Exame clínico: bases para a prática médica. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
6. GUYTON, A. C.; HALL, J. H. Fisiologia médica. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.
7. JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
8. KIERSZEMBAUM, A. Histologia e biologia celular. 2. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.
9. TORTORA, G. J.; GRABOWSKI, S. R. Princípios de anatomia e fisiologia. 10.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007.
10. LEHNINGER, N.C. Princípios de bioquímica. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006.
2. GOLDMAN. L.; AUSIELLO. D. Cecil tratado de medicina interna. 22. ed. Rio

de Janeiro: Elsevier, 2005.
3. PORTO, C.C. Semiologia médica. 5. ed. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan, 2005.
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VI)

SENSAÇÕES, REAÇÕES E RITMOS BIOLÓGICOS

EMENTA
Estudo das sensações e reações do organismo frente aos estímulos
nervosos. Estabelecimentos de relações entre sinalizadores e receptores
neurais.

OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Entender a organização do sistema nervoso e sua integração com os
órgãos dos sentidos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Entender a relação entre os ritmos biológicos com as percepções e
sensações.
2) Entender os mecanismos de comunicação celular.
3) Identificar os diferentes tipos de circuitos neuronais, o mecanismo de
excitação.
4) Descrever o córtex cerebral e entender a morfofisiologia das funções
superiores do sistema nervoso: linguagem, memória, inteligência e
comportamento.
5) Explicar como se processam as funções sensorial e motora no organismo
humano e os sentidos da visão, audição, olfato, gustação e tato.
6) Entender os circuitos de dor e sua modulação.
7) Caracterizar o sistema nervoso autônomo do ponto de vista morfofuncional
e entender suas funções.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. MOORE, K. L. Anatomia orientada para a clínica. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1994.
2. SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2006.
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3. BAYNES, J. W.; DOMINICZAK, M. H. Bioquímica médica. 2. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2007.
4. GOLDMAN. L.; AUSIELLO. D. Cecil tratado de medicina interna. 22. ed. Rio

de Janeiro: Elsevier, 2005.
5. LENT, R. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais em
neurociência. São Paulo: Atheneu, 2001.
6. GUYTON, A. C.; Hall, J. H. Fisiologia médica. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.
7. GANONG, William. Fisiologia médica. 22. ed. ed. Rio de Janeiro: McGrawHill, 2006.
8. JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
9. KIERSZEMBAUM, A. Histologia e biologia celular. 2. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.
10. TORTORA, G. J.; GRABOWSKI, S.R. Princípios de anatomia e fisiologia. 10.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007.
11. LEHNINGER, N. C. Princípios de bioquímica. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2006.
12. PORTO, C. C. Semiologia médica. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. HIB, Jose. Di Fiori histologia: texto e atlas. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2003.
2. PORTO, C. C. Semiologia médica. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005. REPETIDO NA BASICA.
3. PORTO, C. C. Exame clínico: bases para a prática médica. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

VII)

ELETRICIDADE E MOVIMENTO: GERAÇÃO, CONDUÇÃO E EFEITOS.

EMENTA
Compreensão da relação entre a polarização das membranas celulares e
a geração de impulsos elétricos. Estudo de como ocorre os impulsos nervosos
inter celulares, gerando a transmissão de sinais entre os diferentes tecidos.

OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
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Compreender que a vida celular é caracterizada pela polarização da
membrana, a qual é decorrente da movimentação iônica através da mesma e
de que, nos tecidos excitáveis o grau desta polarização quando muda, gera um
impulso elétrico que é a transmissão de um sinal ao longo da membrana
celular, a partir de seu ponto de aplicação. Os impulsos nervosos podem
passar de uma célula a outra, criando assim uma cadeia de informação dentro
de uma rede de células.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Descrever o mecanismo de geração do estímulo elétrico, sua condução,
acoplamento eletromecânico e potencial de ação.
2) Relacionar a excitação elétrica rítmica do coração, o traçado do
eletrocardiograma normal e o ciclo cardíaco.
3) Entender a osteogênese e distinguir os tipos de tecidos ósseos, a sua
composição estrutural, a interação entre os seus diferentes componentes.
4) Entender a estrutura e função dos diferentes tipos de articulação.
5) Descrever os processos envolvidos na remodelação e crescimentos ósseos
e os hormônios envolvidos nos mesmos.
6) Entender a relação ossos - articulações - músculos.
7) Diferenciar macro e microscopicamente os tipos de músculos: estriado,
cardíaco e liso.
8) Entender a morfologia e ultra-estrutura das células musculares.
9) Identificar as estruturas presentes no Sistema Nervoso Central (SNC) e no
Sistema Nervoso Periférico (SNP), envolvidas no desencadeamento da
motricidade.
10) Explicar o mecanismo de contração e relaxamento das fibras musculares.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. GUYTON, A. C.; Hall, J. H. Fisiologia médica. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.
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2. JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
3. TORTORA, G. J.; GRABOWSKI, S.R. Princípios de anatomia e fisiologia. 10.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007.
4. SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2006.
5. MOORE, K. L. Anatomia orientada para a clínica. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1994.
6. HIB, Jose. Di Fiori histologia: texto e atlas. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2003.
7. PORTO, C. C. Semiologia médica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005.
8. PORTO, C. C. Exame clínico: bases para a prática médica. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
9. KIERSZEMBAUM, A. Histologia e biologia celular. 2. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.
10. BAYNES, J. W.; DOMINICZAK, M. H. Bioquímica médica. 2. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2007.
11. LENT, R. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais em
neurociência. São Paulo: Atheneu, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. PORTO, C. C. Exame clínico: bases para a prática médica. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
2. LEHNINGER, N. C. Princípios de bioquímica. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2006.
3. GOLDMAN. L.; AUSIELLO. D. Cecil tratado de medicina interna. 22. ed. Rio

de Janeiro: Elsevier, 2005.

VIII)

MANUTENÇÃO DA ESPÉCIE

EMENTA
Compreensão dos aspectos básicos da reprodução humana, a partir da
bagagem genética, provenientes de organismos da mesma espécie.

OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
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Entender que a manutenção da espécie humana depende do processo
de reprodução sexuada o que implica na partilha de material genético,
providenciado por organismos da mesma espécie classificados como "macho"
e "fêmea".

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Descrever a embriologia e morfologia dos ductos genitais e gônadas
masculina e feminina.
2) Identificar os constituintes anatômicos, vascularização e inervação da
uretra e genitália externa masculina e feminina. Diferenças estruturais entre
homens e mulheres.
3) Comparar a gematogênese no homem e na mulher.
4) Compreender o ciclo menstrual e seu controle hormonal.
5) Entender a função sexual do homem e da mulher, sua regulação e relações
endócrinas.
6) Entender os mecanismos fisiológicos da ereção e ejaculação e os fatores
que controlam ou influenciam tais mecanismos.
7) Compreender o mecanismo do coito, capacitação de espermatozóides,
fecundação e implantação do blastocisto.
8) Descrever as glândulas masculinas que contribuem para a composição do
sêmem: relações anatômicas e funcionais.
9) Entender o processo de lactação e seu controle hormonal.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. MOORE, K. L. Anatomia orientada para a clínica. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1994.
2. SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2006.
3. HIB, Jose. Di Fiori histologia: texto e atlas. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2003.
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4. GUYTON, A. C.; Hall, J. H. Fisiologia médica. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.
5. JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
6. KIERSZEMBAUM, A. Histologia e biologia celular. 2. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.
7. TORTORA, G. J.; GRABOWSKI, S.R. Princípios de anatomia e fisiologia. 10.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. BAYNES, J. W.; DOMINICZAK, M. H. Bioquímica médica. 2. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2007.
2. GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. Cecil tratado de medicina interna. 22. ed. Rio

de Janeiro: Elsevier, 2005.
3. LEHNINGER, N. C. Princípios de bioquímica. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2006.

IX)

DINÂMICA DA IMUNIDADE

EMENTA
Estudo da capacidade de defesa do organismo humano diante de agentes
agressores.

OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Entender que nós estamos constantemente expostos a agentes
agressores e que mesmo assim, na maioria das vezes, somos capazes de
resistir a eles, isso porque nosso sistema imune nos permite resistir a essas
agressões (infecções), seja através do sistema inato ou não específico e/ou
sistema imune adaptativo ou específico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Apontar os componentes do sistema de defesa, as barreiras: anatômicas,
humorais e celulares.
2) Esquematizar o papel das barreiras anatômicas na defesa do organismo:
pele e mucosas (epitélio, descamação do epitélio, movimento ciliar e
peristalse, lacrimejamento, salivação e o muco).
3) Discutir o papel dos fatores humorais no sistema imune: sistema
complemento,

sistema

da

coagulação,

lactoferrina

e

transferrina,

interferons, lisozima e interleucinas (1 e 6).
4) Discutir o papel dos receptores Toll like e NOD na resposta inata.
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5) Identificar as células e suas respectivas funções dentro do sistema de
defesa: os fagócitos (neutrófilos, eosinófilos, monócitos e macrófagos) e os
linfócitos assassinos naturais (NK) e assassinos ativados por linfocina
(LAK) e os linfócitos T e B.
6) Compreender o papel da imunidade natural (inata) na estimulação e
controle das respostas imunológicas adquiridas (adaptativa).
7) Compreender o princípio geral da imunidade adaptativa (seleção clonal de
linfócitos) e memória imunológica.
8) Conhecer a estrutura e a forma de interação das moléculas de MHC e
receptores envolvidos na resposta imune.
9) Conceituar imunidade: ativa e passiva.
10) Conhecer os mecanismos efetores das respostas imunes (humoral e
celular).
11) Revisar os grupos sanguíneos ABO e Rh(D), usando-os como modelo para
discussão de resposta humoral (antígenos heterólogos, reação cruzada,
resposta primária e secundária, interação ag-ac), dentre outros.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. MOORE, K. L. Anatomia orientada para a clínica. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1994.
2. SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2006.
3. HIB, Jose. Di Fiori histologia: texto e atlas. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2003.
4. BAYNES, J. W.; DOMINICZAK, M. H. Bioquímica médica. 2. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2007.
5. GOLDMAN. L.; AUSIELLO. D. Cecil tratado de medicina interna. 22. ed. Rio

de Janeiro: Elsevier, 2005.
6. LENT, R. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais em
neurociência. São Paulo: Atheneu, 2001.
7. GUYTON, A. C.; Hall, J. H. Fisiologia médica. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.
8. JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
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9. KIERSZEMBAUM, A. Histologia e biologia celular. 2. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.
10. KINDT, Thomas, J. Imunologia de Kuby. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
11. TORTORA, G. J.; GRABOWSKI, S.R. Princípios de anatomia e fisiologia. 10.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2006. REPETIDO NA BASICA.
2. PORTO, C. C. Exame clínico: bases para a prática médica. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
3. LEHNINGER, N. C. Princípios de bioquímica. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2006.
4. PORTO, C. C. Semiologia médica. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005.

X)

PRÁTICA EM ATENÇÃO À SAÚDE I (PAS I)

SUBEIXO: PROMOÇÃO À SAÚDE E PROTEÇÃO ESPECÍFICA
EMENTA
Análise do território de atuação de uma Unidade Básica de Saúde:
situação ambiental – condições físicas, biológicas e sociais (cultural,
econômica). Conhecimento da Rede social – instituições governamentais e
não-governamentais

(organização,

política,

mobilização).

Conhecer

os

Serviços de saúde, serviços de apoio (sociais); Análise das características da
População e seu nível de Saúde. Prática em Visitas Domiciliares: Observação e
análise das condições domiciliares e familiares. Intervenção na saúde das
famílias e indivíduos. Orientação e educação em promoção da saúde e
proteção específica. Intervenção na saúde coletiva: Desenvolvimento e
execução de projeto em equipe que vise promover a saúde daquela população.
Exercício de planejamento estratégico.
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OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Desenvolver a promoção à saúde e a proteção específica e primária em
áreas abrangidas por unidades de saúde envolvidas com a atenção primária e
preferencialmente, que utilizem da estratégia do Programa Saúde da Família.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Desenvolver nos alunos uma visão interdisciplinar sobre os problemas
concretos de uma realidade, abrangida em seu território de atuação.
2) Discutir o enfrentamento das questões de exclusão social e os aspectos
étnico-raciais.
3) Correlacionar os postulados teóricos com os dados oriundos da
observação derivada de métodos clínicos, etnográficos e epidemiológicos.
4) Capacitar os estudantes para o trabalho em equipes multidisciplinares, com
profissionais,

famílias,

grupos

sociais,

estabelecendo-se

relações

horizontais, contribuindo para a tomada coletiva de decisões e execução de
ações, visando enfrentamento dos problemas detectados em determinada
área.
5) Propiciar

que

os

alunos

desenvolvam

vínculos,

no

sentido

da

responsabilização profissional, com indivíduos, famílias e populações
atendidas.
6) Desenvolver competências de comunicação para o efetivo relacionamento
entre indivíduos, realização de entrevistas e de visitas domiciliares e
participação em reuniões com as equipes de saúde.
7) Discutir os entendimentos dos conceitos de saúde e doença e as
influências de seus determinantes neste binômio.
8) Entender os mecanismos reguladores do sistema de saúde e a dinâmica da
construção do Pacto pela Saúde.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP (Org.). Clínica médica. Barueri SP:
Manole, 2009. v. 2.
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2. BEAGLEHOLE, Robert. Epidemiologia básica. 2. ed. Santos Editora, 2003.
3. FLETCHER, R.H. et al. Epidemiologia clínica. 4. ed. Porto Alegre: Artes
Médicas, 2006.
4. VIEIRA, Sonia. Introdução à bioestatística. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus,
1991.
5. GIOVANELLA, Lígia (Orgs.). Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. Rio de
Janeiro: Fiocruz, 2008.

Inserido na Prática em Atenção à Saúde I estão os conteúdos da área de
Antropologia, conforme abaixo explicitado pelo Prof. Acácio Sidine Almeida
Santos.
A abordagem antropológica sobre a noção de saúde e doença
caracteriza-se por procurar enquadrar as nosologias individuais no seu quadro
social e cultural, e na multiplicidade de interpretações, processos sociais e
institucionais, reorganização de identidades locais, familiares e laborais a que
estes processos dão lugar. Os estudos de antropologia sobre a questão da
saúde e da doença foram inicialmente influenciados pelos trabalhos sobre
ritual e debruçaram-se sobre as práticas terapêuticas de comunidades
distintas entre si.
Atualmente, a antropologia da saúde e da doença é um campo
prioritário, onde são equacionadas questões sobre o pluralismo médico, a
leitura social da doença, o acesso diferenciado a cuidados de saúde, a
mercantilização da farmacologia como um processo de globalização, a
intervenção comunitária face às epidemias, as múltiplas relações entre
práticas terapêuticas e religiosas, entre outros. A antropologia da saúde, no
contexto do PAS I, abordará da saúde e da doença recorrendo a estudos de
caso e etnografias oriundos do universo das Unidades Básicas de Saúde.
1. História da antropologia da saúde: do estudo do ritual ao estudo dos
sistemas nosológicos (a eficácia simbólica, a ordem do discurso, o
sofrimento como resiliência)
2. Territorialidades
3. O biopoder e a biopolítica
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4. Comunicação em saúde
5. Sofrimento Social
Processo de Ensino-Aprendizagem: Os estudos serão baseados na documentação
indicada pelo professor e na etnografia produzida pelos alunos durante o trabalho de campo
realizado às quartas-feiras nas UBS.
Bibliografia
1. ALVES, P. C.; MINAYO, M. C. (Org.). Saúde e doença: um olhar
antropológico. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1994.
2. ALVES, P. C.; RABELO, M. C. (Org.). Antropologia da saúde: traçando
identidade e explorando fronteiras. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1998.
3. CAMPOS, M. S. Poder, saúde e gosto: um estudo antropológico acerca dos
cuidados possíveis com a alimentação e o corpo. São Paulo: Cortez, 1982.
4. CANESQUI, A. M. (Org.). Ciências sociais e saúde. São Paulo: HucitecAbrasco, 1997.
5. CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1990.
6. COSTA, M. C. S. A diversidade dos sistemas de cura: medicinas e medicina
oficial. Texto impresso.
7. COSTA, M. C. S. Mistura à brasileira: a questão do destino. Tese de
Doutorado, Departamento de Antropologia, FFLCH, 2000.
8. DEVEREUX, G. Normal et anormal. In: ________. Essais d'Ethnopsychiatrie
Générale. Paris: Gallimard, 1970.
9. DUARTE, L. F. D. Da vida nervosa nas classes trabalhadoras urbanas. Rio
de Janeiro:Jorge Zahar/CNPq, 1986.
10. DUARTE, L.F.D.; LEAL, O. F. (Org.). Doença, sofrimento e perturbação:
perspectivas etnográficas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1998.
11. DURHAM, E. R. A dinâmica cultural na sociedade moderna. In: CARDOSO,
F. H. (Org.). Ensaios de Opinião 2+2. Rio de Janeiro: Inúbia, 1977.
12. FOUCAULT, M. O sujeito e o poder. IN: RABINOW, P.; DREYFUS, H. Michel
Foucault, uma trajetória filosófica. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
1995.
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13. GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
__________. O saber local. Petrópolis: Vozes, 1999.
__________. Nova luz sobre a antropologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
14. GOFFMANN, E. A representação do eu na vida cotidiana. Petrópolis: Vozes,
1975.

15. GUERRIERO, S. (Org.). Antropos e psique. São Paulo: Olho D'Agua, 2001.
16. HERZLICH, C.; PIERRET, J. Malades d'hier, malades d'aujourd'hui : de la
mort collective au devoir de guérison. Paris: Pauot, 1991.

17. HEILBORN, M. L. (Org.). Sexualidade: o olhar das ciências sociais. Rio de
Janeiro: Zahar, 1999.
18. KLEINMAN, A. Anthropology and Psychiatry. The Role of Culture in Cross-Cultural
Research on Illness. British Journal of Psychiatry, 151:447-454, 1987.
19. LANGDON, E. J. Cultura e os Processos de Saúde e Doença. In: JEOLAS, L. S.;
OLIVEIRA, M. (Org.). Anais do Seminário Cultura, Saúde e Doença. Londrina:
Universidade Estadual de Londrina; Secretaria Municipal de Ação Social; Prefeitura
Municipal de Londrina, 2003.

20. LAPLANTINE, F. Antropologia da Doença. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
21. LEVI-STRAUSS, C. O feiticeiro e sua magia. In: Antropologia Estrutural. Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1973.
22. LOYOLA, M. A. Médicos e Curandeiros: conflito social e saúde. São Paulo:
DIFEL, 1984.
23. MINAYO, M. C. S. Interdisciplinaridade: uma questão que atravessa o saber,
o poder e o mundo vivido. In: Medicina, Ribeirão Preto, v. 24, n. 2, p. 70-77,
abr/ jun., 1991.

24. MINAYO, M.C.S.; SANCHES, O. Quantitativo e Qualitativo: oposição ou
complementaridade? Cadernos de Saúde Pública, v. 9, n. 3, p. 239-262,
1993.
25. MINER, H. Os ritos corporais entre os Nacirema. In: ROMNE, A. K.; De
VORE, P. L. (Eds.). You and others. Readings in Introductory Anthropology.
Winthrop Publishers, Cambridge, 1973.
26. MONTERO, P. Da doença à desordem: a magia na umbanda. Rio de Janeiro:
Graal, 1985.
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27. MORAIS, R. (Org.). Construção social da enfermidade. São Paulo: Cortez e
Morais, 1978.
28. MORIN, E. Cultura de Massas no século XX. O espírito do tempo I: Neurose.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997.
29. PERRUCCI, A. Imagens da Loucura: representação social da doença mental
na psiquiatria. São Paulo: Cortez, 1995.
30. QUEIROZ, R. da S. (Org.). O Corpo do Brasileiro. Estudos de estética e
beleza. São Paulo: SENAC, 2000.
31. RABELO, M. C. Religião e cura: algumas reflexões sobre a experiência
religiosa das classes populares urbanas. Cadernos de Saúde Pública, v. 9,
n.3, 1993.
32. RABELO, M. C. C.; ALVES, P. C. B.; SOUZA, I. M. Experiência de doença e
narrativa. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1999.
33. RODRIGUES, J. C. Tabu do corpo. São Paulo: Achiamé, 1986.
34. SEVALHO, G. Uma abordagem histórica das representações sociais de
saúde e doença. Cadernos de Saúde Pública, v. 9, n. 3, p. 349-363, 1993.
35. UCHOA, E.; VIDAL, J. M. Antropologia médica: elementos conceituais e
metodológicos para uma abordagem da saúde e doença. Cadernos de
Saúde Pública, v. 10, n. 4, p. 497-504, 1994.

36. VELHO, G. Desvio e divergência: uma crítica da patologia social. Rio de
Janeiro: Zahar, 1985.
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2º ANO
MÓDULOS:
I)

FUNÇÃO CELULAR, LESÃO CELULAR E CONSEQUÊNCIAS

EMENTA
Caracterização das principais funções celulares, diferentes tipos de
agressão e conseqüências orgânicas.
OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Rever as principais funções celulares, entender como essas funções se
alteram frente a diferentes tipos de agressão e as consequências dessa
interação (reparação ou morte celular).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Identificar os tipos de células quanto à capacidade de divisão e
regeneração: lábeis ou intermitóticas ativas (mitoses durante toda vida do
organismo, regeneração é comum, por exemplo: epitélio de revestimento,
células mielóides e linfóides), estáveis ou intermitóticas potenciais
(mitoses

ocasionais,

parenquimatoso

do

regeneração é possível,
fígado,

túbulos

renais,

por

exemplo:

glândulas

tecido

exócrinas

e

endócrinas e células mesenquimais, como ósseas e cartilaginosas) e
células permanentes, perenes ou pós-mitóticas (mitose impossível, só
cicatrização, por exemplo: células nervosas e musculares).
2) Identificar os sistemas celulares vitais: respiração aeróbica, manutenção da
integridade das membranas, síntese protéica e preservação do aparelho
genético.
3) Reconhecer os mecanismos intracelulares de sinalização.
4) Esquematizar as consequências celulares da agressão por agentes
químicos endógenos e exógenos.
5) Esquematizar as consequências celulares da agressão por agentes físicos
(mecânicos, elétricos, radioativos, térmicos, etc).
6) Esquematizar as consequências celulares da agressão por agentes
biológicos (vírus, bactérias, fungos).
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7) Esquematizar as consequências celulares da desnutrição.
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II)

INFLAMAÇÃO

EMENTA
Caracterização da inflamação como mecanismo de defesa útil (na
maioria das vezes). Estudo dos fenômenos bioquímicos, morfológicos e
fisiológicos, sucessivos, ativos e complexos, pelos quais se exterioriza a
reação vascular e tissular dos tecidos vivos a vários tipos de agressões
(resposta local, inespecífica e mesenquimal).

OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Entender que a inflamação é um mecanismo de defesa útil na maioria
das vezes e que ocorre através de um conjunto de fenômenos bioquímicos,
morfológicos e fisiológicos, sucessivos, ativos e complexos, pelos quais se
exterioriza a reação vascular e tissular dos tecidos vivos a vários tipos de
agressões. Trata-se de resposta local, inespecífica e mesenquimal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1)

Definir inflamação.

2)

Reconhecer a inflamação como importante mecanismo homeostático do
organismo.

3)

Discutir o mecanismo da inflamação e sua relação com o sistema
imunológico.

4)

Relacionar a inflamação com a reparação tecidual.

5)

Entender o mecanismo da febre, sua relação com inflamação e sua
importância como mecanismo de defesa orgânico.
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6)

Analisar a relação da inflamação e dor.

7)

Discutir a resposta de fase aguda e seu diagnóstico laboratorial.

8)

Distinguir entre inflamação aguda e crônica.

9)

Analisar as conseqüências da inflamação aguda e crônica.

10) Entender o mecanismo da inflamação crônica granulomatosa.
11) Discutir os mecanismos de agressão dos diferentes tipos de agentes
infecciosos.
12) Analisar os diferentes tipos de hipersensibilidade.
13) Definir as características propedêuticas da inflamação.
14) Discutir o mecanismo de ação e o uso clínico de analgésicos,
antitérmicos e antiinflamatórios hormonais e não-hormonais.
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III)

INFECÇÕES

EMENTA
Busca da compreensão sobre a colonização do organismo hospedeiro
por patógenos infectantes e alterações fisiológicas do hospedeiro na relação
hospedeiro-infectante.
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OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Entender que a infecção é a colonização do organismo hospedeiro
(humano) por uma espécie estranha, na qual o organismo infectante, ou
patógeno interfere na fisiologia normal do hospedeiro e pode levar a diversas
conseqüências, pois ele utiliza os recursos do hospedeiro para se multiplicar,
com maior ou menor prejuízo para o organismo humano. A resposta do
hospedeiro à infecção é a inflamação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Entender que a possibilidade de um indivíduo adquirir uma infecção é
diretamente proporcional ao número de patógenos adquiridos, à sua
virulência e à presença de hipersensibilidade a ele e inversamente
proporcional às defesas locais e sistêmicas.
2) Identificar os principais agentes infecciosos: vírus, bactérias, fungos,
parasitas, virions e príons.
3) Caracterizar a fonte da infecção: exógena ou endógena.
4) Identificar a via de transmissão da infecção: direta (pessoa para pessoa) e a
indireta (através de um meio/veículo).
5) Esquematizar os fatores responsáveis pela patogenicidade do agente
infeccioso: agressividade ou virulência, capacidade de aderir às células ou
tecidos humanos (adesinas), capacidade de penetração e disseminação
(agresinas) e a produção de toxinas (exo e endotoxinas).
6) Discutir as fases das doenças infecciosas: de incubação, de estado e de
convalescença.
7) Investigar

as

principais

manifestações

das

infecções:

febre,

linfonodomegalia, esplenomegalia, artralgias e erupções cutâneas.
8) Distinguir os principais mecanismos de defesa contra as infecções:
barreiras naturais, imunidade inata e adquirida.
9) Conceituar endemia e epidemia.
10) Diferenciar infecção comunitária da hospitalar.
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11) Diferenciar o mecanismo de ação dos principais grupos de antibióticos,
antifúngicos e antivirais.
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IV)

REPARO E REGENERAÇÃO

EMENTA
Descrição e estudo dos mecanismos de adaptação celular às agressões.
Caracterização dos tipos de degeneração celular.

OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Entender a importância da adaptação celular frente aos diferentes tipos
de agressões e os tipos de degeneração celular que podem daí advir.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Apontar as respostas celulares ao estresse e estímulos nocivos.
2) Reconhecer os mecanismos de adaptação celular às agressões e suas
conseqüências: lesões reversíveis e irreversíveis.
3) Conceituar apoptose celular.
4) Entender a importância da apoptose celular para a integridade tecidual.
5) Explicar o mecanismo de necrose: digestão enzimática (autólise e
heterólise) e desnaturação de proteínas.
6) Diferenciar os diferentes tipos de necrose: isquêmica ou de coagulação,
caseosa, liquefativa e saponificação (ou gordurosa).
7) Definir os acúmulos intersticiais e intracelulares (excesso de constituinte
celular normal, uma substância anormal ou de pigmentos).
8) Explicar os mecanismos de formação dos acúmulos intersticiais e
intracelulares.
9) Discutir os mecanismos de envelhecimento celular e suas conseqüências.
10) Avaliar as adaptações e degenerações celulares no contexto clínico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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V)

PERTURBAÇÕES HEMODINÂMICAS

EMENTA
Fundamentação sobre os mecanismos de hiperemia, congestão e
edema;

hemostasia,

hemorragia

e

trombose;

choque

hipovolêmico,

cardiogênico, séptico e anafilático; agentes hipotensores.

OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Entender o papel das perturbações hemodinâmicas no surgimento de
danos ao organismo e doenças.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Entender os mecanismos de hiperemia e congestão e suas implicações
para os tecidos e órgãos.
2) Definir edema e diferenciar os mecanismos fisiopatológicos de formação
dos seus diferentes tipos.
3) Identificar os caracteres propedêuticos do edema.
4) Discutir o mecanismo de ação dos principais grupos de diuréticos.
5) Conceituar hemostasia normal e esquematizar o seu mecanismo.
6) Reconhecer os mecanismos de hemorragia: vaso aberto e diátese
hemorrágica.
7) Identificar os tipos de hemorragia: petéquias e equimoses, hematomas,
hemorragias para o meio interno e externo.
8) Entender o conceito de trombose e o mecanismo de formação do trombo: a
tríade de Virchow.
9) Diferenciar a trombose arterial da venosa baseado nos sintomas e sinais.
10) Explicar

o

mecanismo

de

ação

dos

fármacos

trombolíticos

e

anticoagulantes.
11) Conceituar embolia e discutir os seus mecanismos de produção.
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12) Reconhecer os tipos de embolia: asséptica e séptica.
13) Conceituar infarto e diferenciar os seus tipos: anêmico, hemorrágico,
séptico e asséptico.
14) Explicar os mecanismos de choque (hipovolêmico, cardiogênico, séptico e
anafilático) e suas conseqüências para o organismo.
15) Entender a fisiopatologia da hipertensão arterial essencial.
16) Discutir o mecanismo de ação dos principais agentes hipotensores.
Analisar o mecanismo de ação dos fármacos utilizados na insuficiência
cardíaca.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. ALBERTS, B. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artmed,
2010.
2. BAYNES, J. W.; DOMINICZAK, M. H. Bioquímica médica. 2. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2007.
3. BEVILACQUA, F. et al. Fisiopatologia clínica. 5. ed. São Paulo: Atheneu,
1998.
4. DI FIORE, M. S. H. Atlas de histologia. 7. ed. reimpr. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1991.
5. DORETTO, Dario. Fisiopatologia clínica do sistema nervoso: fundamentos
da semiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2006.
6. FAILACE, Renato. Hemograma: manual de interpretação. 4. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2003.
7. FOCACCIA, R. (Ed.). Veronesi tratado de infectologia. 3. ed . rev. atual. São
Paulo: Atheneu, 2006.
8. GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis (Ed.). Cecil tratado de medicina interna.
22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
9. GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à genética. 9. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2010.

108

10. HOFFBRAND, A. V. Fundamentos em hematologia. 5. ed. Porto Alegre:
Armed, 2008.
11. JAWETZ, E.; MELNICK, J. L.; ADELBERG, E. Microbiologia médica. 21. ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
12. JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 11 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
13. KASPER, Dennis L. et al (Ed.). Harrison medicina interna. 16. ed. Rio de
Janeiro: McGraw Hill, 2006.
14. KIERSZENBAUM, A. L. Histologia e biologia celular. 2. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.
15. KINDT, T. J.; GOLDSBY, R. A.; OSBORNE, B. A. Imunologia de Kuby. 6. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2008.
16. KORF, B. R. Human genetics and genomics. 3. ed. New York: Wiley
Blackwell, 2006.
17. KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; FAUSTO, N. Robbins e Cotran patologia: bases
patológicas das doenças. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
18. LODISH, H. et al. Biologia celular e molecular. 5. ed. Porto Alegre: Artes
Médicas, 2005.
19. MOORE, K. L.; DALLEY, A. F. Anatomia orientada para clinica. 5. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
20. MURPHY, K.; TRAVERS, P.; WALPORT, M. Imunobiologia de Janeway. 7. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2009.
21. MURRAY, P. R.; ROSENTHAL, K.S.; KOBAYASHI, G. S. Microbiologia
médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
22. NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE. Massachusetts: Massachusetts
Medical Society. Periódico on-line disponível no Periódicos Capes
(http://www.periodicos.capes.gov.br) e também a revista impressa na
biblioteca.
23. NUSSBAUM, R. L.; MCINNES, R. R. Thompson & Thompson genética
médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
24. POLLARD, T. D.; EARNSHAW, W. C. Biologia celular. Porto Alegre: Elsevier,
2006.

109

25. PORTH, C. M. et al. Fisiopatologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2004.
26. PORTO, Celmo Celeno. Exame clínico. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2008.
27. PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 5. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
28. PUTZ, R.; PABST, R. (Ed.). Atlas de anatomia humana Sobotta. 22. ed. rev.
atual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan , 2006.
29. STRACHAN, T.; READ, A. P. Human molecular genetics. 3. ed. London:
Garland, 2003.
30. TORTORA , G. J.; GRABOWSKI, S. R. Princípios de anatomia e fisiologia. 9.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
31. TRABULSI, L. R. Microbiologia. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2008.
32. VERRASTRO, Therezinha (Coord.). Hematologia e hemoterapia:
fundamentos de morfologia, fisiologia, patologia e clínica. São Paulo:
Atheneu, 2006.
33. ZAGO, M. A. et al. Hematologia: fundamentos e práticas. São Paulo:
Atheneu, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. ANDREOLI, Thomas E. Cecil essentials of medicine. 6. ed. Philadelphia:
Saunders, 2004.
2. CARNEIRO, Jorge David Aivazoglou (Coord.). Hematologia pediátrica.
Barueri: Manole, 2008.
3. CARVALHO, H.F.; COLLARES BUZATO, C. B. Células: uma abordagem
multidisciplinar. São Paulo: Manole, 2005.
4. LEE, G. R. Wintrobe hematologia clinica. São Paulo: Manole, 1998.
5. LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica. 4.
ed. São Paulo: Sarvier, 2007.
6. MARSHALL, A. L.; ERNESTB, T. J.; KIPPS, W. Manual de hematologia de
Williams. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.
110

7. McPHEE, Stephen J.; GANONG, William F. Fisiopatologia da doença. 5. ed.
São Paulo: McGraw Hill, 2007.
8. NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE. Massachusetts: Massachusetts
Medical Society. Periódico on-line disponível no Periódicos Capes
(http://www.periodicos.capes.gov.br) e também a revista impressa na
biblioteca.
9. OLIVEIRA, Raimundo Antonio Gomes. Hemograma: como fazer e
interpretar. São Paulo: Livraria Medica Paulista, 2007.
10. RAMOS JÚNIOR, José et al. Semiotécnica da observação clínica. 7. ed. São
Paulo: Sarvier: 1998.
11. WATSON, J. D. et al. Biologia molecular do gene. 5. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2006.

VI)

ALTERAÇÕES GENÉTICAS

EMENTA
Fundamentação das alterações cromossômicas e gênicas na gênese de
problemas de saúde.
OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Entender a importância dos distúrbios genéticos na gênese de
problemas de saúde.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Estimar a incidência e prevalência dos distúrbios genéticos.
2) Discutir o impacto, para a saúde pública, dos distúrbios genéticos mais
prevalentes.
3) Distinguir os dois tipos principais de fisiopatogenia dos distúrbios
genéticos: rearranjo cromossômico que resulta na deleção ou duplicação
de um gene ou grupo de genes e anormalidades surgidas durante a mitose
ou meiose que resulta num número anormal de cromossomos por célula.
4) Distinguir distúrbio genético de congênito.
5) Descrever os distúrbios genéticos monogênicos mais prevalentes e seus
padrões de herança: dominante, recessiva e ligada ao cromossomo X.
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6) Entender que erros inatos do metabolismo são determinados por distúrbios
genéticos.
7) Explicar como os distúrbios envolvendo alterações no número ou na
estrutura cromossômica levam a doenças.
8) Discutir o mecanismo das anomalias congênitas mais prevalentes.
9) Examinar as técnicas de diagnóstico dos distúrbios genéticos.
10) Empregar técnicas de aconselhamento genético.
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VII) NEOPLASIAS
EMENTA
Fundamentação das alterações genéticas do ciclo celular e da apoptose e da
homeostase tecidual na origem das neoplasias
OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Entender que no organismo humano verificam-se formas de crescimento
celular controlado e não controlado, que são as chamadas neoplasias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Definir neoplasia e tumor.
2) Apontar a epidemiologia do câncer e mecanismos de prevenção.
3) Diferenciar neoplasia benigna e maligna na citologia, histologia e através
de seus padrões clínicos.
4) Caracterizar o grau de diferenciação do
moderadamente diferenciado e indiferenciado.

câncer:

diferenciado,

5) Entender a célula cancerosa: origem por mutação, formação de clone,
características, propriedades e evolução.
6) Entender a biologia do câncer: iniciação ou carcinogênese (fatores
genéticos e ambientais), crescimento, promoção e expansão clonal,
conversão e proliferação celular e progressão (invasão e metástases).
7) Discutir a relação imunologia e câncer.
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8) Avaliar a extensão do câncer através dos sistemas de estadiamento TNM.
9) Entender os princípios da cirurgia do câncer.
10) Relacionar o ciclo celular e as alterações cromossômicas e moleculares
com a terapêutica antineoplásica: quimio, imuno e radioterapia.
11) Avaliar os impactos sociais, econômicos e emocionais (fases de
enfrentamento: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação) em
portadores de câncer.
12) Discutir as influências sociais, emocionais e da religião em portadores de
câncer.
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VIII)

PRÁTICA EM ATENÇÃO À SAÚDE II (PAS II)

SUBEIXO: DIAGNÓSTICO PRECOCE E TRATAMENTO IMEDIATO
EMENTA
Estudo das evidências clínico-epidemiológicas no diagnóstico precoce
das doenças, no tratamento imediato e prevenção secundária.

OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Desenvolver, com a utilização de evidências clínico-epidemiológicas as
competências para diagnóstico precoce e instituição do tratamento imediato e
da prevenção secundária.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Capacitar os alunos para análise dos fatores de risco genético-hereditários,
comportamentais, ambientais e sociais.
2) Observar, coletar, registrar, analisar e interpretar dados de modo
sistemático.
3) Realizar atividades educativas em saúde por meio de abordagens
individuais e coletivas.
4) Discutir a influência de comportamentos individuais e coletivos na adesão
a tratamentos.
5) Debater as questões apontadas no Pacto pela Saúde no nível de seu
território de atuação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. FLETCHER, Robert H. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 4. ed.
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3. ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia & saúde. 6. ed. Rio de Janeiro:
Medsi : Guanabara Koogan, 2003.
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3º ANO
MÓDULOS:
I)

CONCEPÇÃO, ANTICONCEPÇÃO E EMBRIOGÊNESE

EMENTA
Busca de compreensão sobre genética das populações. Estudo dos
aspectos

concernentes

a

concepção,

anticoncepção

e

embriogênese.

Aprendizado sobre genitália masculina e feminina bem como fisiologia do
aparelho reprodutor feminino e masculino. Obtenção de conhecimento sobre
farmacologia da anticoncepção e dos fármacos que agem sobre o aparelho
reprodutor masculino e feminino. Caracterização da ovulação, fecundação e
nidação do ovo, bem como dos conceitos de infertilidade conjugal, fertilização
assistida e clonagem. Explicitação das etapas do desenvolvimento uterino,
funções do sistema amniótico e circulação fetal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Aplicar os conhecimentos de genética populacional.
2) Determinar o mecanismo reprodutivo, aplicando as funções dos órgãos
reprodutores masculino e feminino.
a. compor os conhecimentos de anatomia com imagem.
3) Compreender o mecanismo do coito, capacitação de espermatozóides,
fecundação e nidação do ovo.
4) Conectar os princípios de fisiologia para definir o diagnóstico de gravidez.
5) Reconhecer as causas de esterilidade conjugal.
a. abordagem psicológica da paciente infértil
b. interpretar as formas de fertilização assistida
c. aplicar conceitos de bioética relativos à definição de início da vida,
congelamento de embriões e clonagem
6) Descrever os métodos anticoncepcionais.
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a. reconhecer seu mecanismo de ação, suas indicações clínicas e efeitos
colaterais
b. compreender as definições de planejamento familiar, controle de
natalidade e paternidade responsável
c. Empregar os conhecimentos do mecanismo de ação dos hormônios para
entender o efeito de contracepção hormonal
7) Estabelecer

as

fases

da

embriologia

humana,

caracterizando

as

malformações congênitas mais comuns.
8) Entender as funções dos anexos fetais e a circulação fetal.
9) Compreender as modificações que a gravidez impõe ao organismo
materno.
10) Identificar os tipos clínicos de abortamento: suas causas e o diagnóstico;
conduta clínica na assistência à gestante; aspectos bioéticos, religiosos e
legais; aconselhamento genético.
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II)

GESTAÇÃO, PARTO E PUERPÉRIO

EMENTA
Estabelecimento de relações entre as alterações anatômicas e a
fisiologia da gravidez. Análise da assistência ao parto normal e prematuro.
Fundamentação dos cuidados de pré-natal em gestantes de alto e baixo risco.
Análise dos aspectos sociais que envolvem a gestante: trabalho, previdência e
cuidados psicológicos. Caracterização da gravidez de risco. Descrição e
estudo do puerpério.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1)

Rememorar a bacia óssea e sua importância para a assistência ao parto.

2)

Reconhecer a adaptação fisiológica do organismo materno na gestação:

a.

Classificando-a como modificações gerais e locais e relacionando-as aos
sinais e sintomas que uma grávida apresente.
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b.

Criticar a situação do mercado de trabalho para a mulher grávida, através
da análise de seus direitos e limitações profissionais.

c.

Diferenciar as situações de problemas físicos e psíquicos decorrentes da
gravidez.

d.

Debater

as

condições

que

levam

à

relação

entre

gravidez

e

comportamento social – gravidez não planejada, gravidez na adolescência
e sexualidade na gravidez.
3)

Entender a dieta e práticas de atividade física e trabalho adequadas para
cada gestante nas diferentes fases da gravidez, frente às suas novas
necessidades nutricionais e limitações decorrentes das modificações
gravídicas.

4)

Julgar os mecanismos de referência e contra-referência do SUS nas
situações de gestação de baixo e alto risco.

5)

Inventariar os exames subsidiários de uma gravidez de baixo risco, suas
indicações e interpretação frente às modificações gravídicas.

6)

Praticar o exame obstétrico normal, conhecer a rotina de um pré-natal de
baixo risco e interpretar possíveis desvios da normalidade.

7)

Saber selecionar os casos (triagem) que mereçam encaminhamento para
pré-natal de alto risco.

8)

Diagnosticar
hipertensivas,

e

identificar
síndromes

os

riscos

hemorrágicas

que
e

diabetes,
doenças

síndromes
infecciosas

determinam na gravidez.
9)

Identificar o início do trabalho de parto.

10) Conhecer a evolução clínica do trabalho de parto, e seus períodos, o
partograma e as práticas habituais na condução do parto.
11) Explicar o mecanismo de ação das drogas mais frequentemente usadas
na assistência ao parto: ergotamínicos, ocitócitos e beta-agonistas.
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III)

PERÍODO NEONATAL, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO

EMENTA
Compreensão sobre a adaptação do recém-nascido a vida extrauterina.
Prática para realizar a anamnese, exame físico da criança nas diversas fases
da infância. Entendimento do crescimento e do papel do aleitamento materno.
Prática para realizar consulta e orientação sobre imunização, alimentação e
cuidados além de verificação do desenvolvimento somático e neurológico da
criança normal. Carcaterização das patologias mais prevalentes nas diversas
faixas etárias pediátricas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Entender a adaptação do RN à vida extra uterina.
2) Realizar anamnese detalhada da criança.
3) Executar o exame físico completo do RN normal, lactente, pré-escolar e
escolar.
4) Entender o desenvolvimento somático e neurológico da criança normal.
5) Realizar a técnica de consulta pediátrica de rotina.
6) Estimular a compreensão da importância do aleitamento materno.
7) Entender e propor as técnicas de amamentação.
8) Distinguir e orientar a alimentação apropriada para cada faixa etária.
9) Entender como deve ser feita a imunização de uma criança e suas
finalidades.
10) Identificar e valorizar as medidas preventivas (puericultura) nos cuidados
da criança.
11) Distinguir as patologias mais prevalentes nas diversas faixas etárias
pediátricas.
12) Identificar uma criança desidratada e propor tratamento.
13) Diferenciar uma criança normal de uma desnutrida.
14) Relacionar-se adequadamente com as mães e saber ouvi-las.
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15) Saber orientar quanto à prevenção de acidentes nas diferentes faixas
etárias.
Reconhecer quando a criança é maltratada.
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IV)

PUBERDADE E ADOLESCÊNCIA

EMENTA
Caracterização das modificações que determinam o aparecimento da
Puberdade e Adolescência. Estudo das alterações psicológicas durante a
Puberdade

e

Adolescência.

Discussão

sobre

gravidez

e

aborto

na

Adolescência e sobre Drogas de Abuso. Análise sobre o Estatuto da Criança e
do adolescente.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1)

Identificar os marcadores hormonais do início da puberdade.

2)

Caracterizar as diferentes etapas do desenvolvimento puberal pela
classificação de Tanner.

3)

Relacionar o aparecimento dos caracteres sexuais secundários com o
período da adolescência.

4)

Identificar o impacto do período puberal sobre o crescimento físico.

5)

Relacionar as necessidades nutricionais com o desenvolvimento físico
nos diferentes graus de maturação sexual.

6)

Rever a embriologia e fisiologia do aparelho reprodutor masculino e
feminino.

7)

Conhecer as mudanças neuroendócrina que determinam o início da
puberdade.

8)

Discutir padrões atuais de erotização, sexualidade e ética e sua influência
na adolescência normal.

9)

Compreender os problemas psicossociais, religiosos, familiares e éticos
que envolvem a ocorrência de gravidez e aborto na adolescência.

10) Discutir consumo de drogas lícitas e ilícitas.
11) Conhecer comportamentos e atitudes suicidas.
12) Identificar as doenças sexualmente transmissíveis.
Conhecer e analisar o Estatuto da criança e adolescente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. BRAUNWALD, E. Harrison medicina interna. 15. ed. Rio de Janeiro: McGraw
Hill, 2002.
2. FARHAT, C. H. Imunizações: fundamentos e práticas. São Paulo: Atheneu,
2000.

140

3. GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. Cecil tratado de medicina interna. 22. ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2005.
4. LOPES, A. C. Tópicos em clínica médica. Rio de Janeiro: Medsi, c2003.
5. MARCONDES, E. (Ed.) et al. Pediatria Básica. Sarvier, 2004.
6. OSKI, F. A. (Ed.). Fundamentos de pediatria. 2. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, c2007
7. PORTO, C. C. Exame clínico. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008.
8. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA DEPARTAMENTO CIENTIFICO DE
NUTROLOGIA. Manual de orientação para alimentação do lactente, do préescolar, do escolar, do adolescente e na escola. São Paulo: Sociedade
Brasileira de Pediatria, 2006.
9. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Tratado de pediatria. Barueri:
Manole, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. ABBAS, A. K.; LICHITMANN, A. H.; PORTER, J. S. Imunologia celular e
molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2002.
2. ADAMS, R. D.; VICTOR, M.; ROPPER, A. H. Neurologia. 6. ed. Rio de
Janeiro: McGraw Hill, 1996.
3. AIRES, M. M. Fisiologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.
4. ALBERTS, B. Biologia molecular da célula. 3. ed. Porto Alegre: Artmed,
1997.
5. ASSUNÇÃO, A. P. R. Prática pneumológica. São Paulo: Atheneu, 1999.
6. BATES, B.; BICKLEY, L. S.; HOEKELMAN, R. A. Propedêutica médica. 6. ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
7. BETHLEM, N. Pneumologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 1998.
8. BEVILACQUA, F. et al. Fisiopatologia clinica. 5. ed. São Paulo: Atheneu,
1998.

141

9. BICKLEY, L. Propedêutica médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005.
10. BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo Patologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2000.
11. BRUNTON, L. L.; LAZO, J. S.; PARKER, K. L. Goodman & Gilman: as bases
farmacológicas da terapêutica. 11. ed. McGraw Hill, 2007.
12. CALICH, V.; VAZ, C. Imunologia. Rio de Janeiro: Revinter, 2001.
13. COCHARD, L. R. Atlas de embriologia humana de Netter. Porto Alegre:
Artmed, 2003.
14. COTRAN, R. S.; KUMA, V.; COLLINS, T. Robbins pathologic basis of
disease. 6. ed. Philadelphia: Saunders, 1999.
15. CRAIG, C.R.; STITZEL, R. E. Farmacologia moderna: com aplicações
clínicas. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
16. DÂNGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia humana sistêmica e segmentar
para o estudante de medicina. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2005.
17. DARNELL, J. E. Molecular cell biology. 2. ed. New York: Scientific American,
1990.
18. DEVLIN, M. T. Manual de bioquímica com correlações clinicas. 4. ed. São
Paulo: Edgar Blucher, 1997.
19. DORETTO, D. Fisiopatologia clínica do sistema nervoso: fundamentos da
semiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 1996.
20. EISENBERG, R. L. Clinical imaging an atlas of differential diagnosis. 3. ed.
Philadelphia: Lippincott-Raven, 1997.
21. FREUNDLICH, I. M.; BRAGG, D. G. A radiologic approach to diseases of the
chest. 2. ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1997.
22. FUCHS, F. D.; WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. B. C. Farmacologia
Clínica: Fundamentos da Terapêutica Racional. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2004.
23. GARDNER, D. G.; SHOBACK, D. (Ed.) Greenspan’s basic & clinical
endocrinology. 8. ed. New York: McGraw-Hill , 2007.
24. GOLDMAN, L. (Ed.) et al. Cecil tratado de medicina interna. 22. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2005. 2 v.
142

25. GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. Cecil tratado de medicina interna. 22. ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2005.
26. GRAINGER, R. G.; ALLISON, D. J. Diagnostic radiology a textbook of
medical imaging. 3. ed. New York: Churchill Livingstone, 1997.
27. GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução a genética. 7. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.
28. GROSS, J. L. et al. Rotinas diagnósticas em endocrinologia. Porto Alegre:
Artmed, 2004.
29. GUYTON, A. C.; HAL, J. H. Fisiologia médica. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.
30. HOFFBRAND, A. V. Fundamentos em hematologia. 4. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2004.
31. HOFFEE, P. A. et al. Genética médica molecular. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2000.
32. JANNINI, P.; JANNINI FILHO, P. Interpretação clínica do hemograma.10. ed.
São Paulo: Sarvier, 1995.
33. JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 7. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
34. JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Embriologia médica e comparada. 3. ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1982.
35. KANDEL, E. R.; SCHWARTZ, J. H.; JESSEL, T. M. Fundamentos da
neurociência e do comportamento. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil,
1997.
36. KASPER, D. L. (Ed.) et al. Harrison medicina interna. 16. ed. Rio de Janeiro:
McGraw-Hill, 2006. 2 v.
37. KATZUNG, B. G. Farmacologia básica e clínica. Rio de Janeiro: McGraw
Hill, 2007.
38. KELLEY, W. N. Textbook of internal medicine. 3. ed. Philadelphia:
Lippincott-Raven, 1997. 2 v.
39. LANGE, S.; STARK, P. Atlas de radiologia torácica. Rio de Janeiro: Revinter,
1999.
40. LEHNINGER, N. C. Princípios de bioquímica. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 1995.
143

41. LENT, R. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais em
neurociência. São Paulo: Atheneu, 2001.
42. MACHADO, A. B. M. Neuroanatomia funcional. 2. ed. São Paulo: Manole,
1999.
43. MONTENEGRO, M. R.; FRANCO, M. Patologia: processos patológicos
gerais. 4. ed. São Paulo: Atheneu,1999.
44. MOORE, K. L. et al. Embriologia clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
45. MOORE, L. K. Anatomia orientada para a clínica. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara, 1994.
46. MUTARELLI, E. G. Propedêutica neurológica: do sintoma ao diagnóstico.
São Paulo: Sarvier, 2000.
47. NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003.
48. PASQUINI, R.; ZAGO, M. A.; FALCÃO, R. P. Hematologia fundamentos e
práticas. São Paulo: Atheneu, 2001.
49. PETROIANU, A. Anatomia cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan,1999.
50. PORTH, C. M. et al. Fisiopatologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2004.
51. PORTO, C. C. Exame clínico. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008.
52. PORTO, C. C. Semiologia médica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005.
53. RAMOS JUNIOR, J. et al. Semiotécnica da observação clínica fisiopatologia
dos sintomas e sinais. 7. ed. São Paulo: Sarvier, 1998.
54. RANG, H. P. Farmacologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
55. ROWLAND, L. P. Merritt tratado de neurologia. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2002.
56. SADLER, T. W. Langman embriologia médica. 8. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan , 2000.
57. SILVA, P. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
144

58. TRABULSI, L. R. et al. Microbiologia. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2002.
59. VERONESI, R.; FOCACCIA, R. Tratado de infectologia. 2. ed. São Paulo:
Atheneu, 2004.
60. VERRASTRO, T. Hematologia e hemoterapia fundamentos de morfologia,
fisiologia, patologia e clinica. São Paulo: Atheneu, 1998.
61. VILAR, L. et al. Endocrinologia clínica. 2. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2001.
62. WERNER JUNIOR, H. Ressonância magnética em obstetrícia e ginecologia.
Rio de Janeiro: Revinter, 2003.
63. WILLIAMS, J. et al. Hematology. 3. ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 1986.

V)

IDADE ADULTA, TRABALHO E CONSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA

EMENTA
Estabelecimento de relações entre trabalho e saúde do indivíduo adulto.
Explicitação das ações de cidadania e responsabilidade social. Abordagem
dos aspectos étnicos de gênero. Entendimento da família como organismo
social. Aprofundamento dos aspectos de vida saudável para um indivíduo
adulto. Caracterização das medidas e índices da saúde para indivíduos adultos
saudáveis ou portadores de patologias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Trabalho & saúde
a. compreender a importância do trabalho, visto em seu contexto social,
psicológico, financeiro e familiar;
b. entender os processos de trabalho, nos setores produtivos e serviços;
c. analisar os desgastes físico e psicológico relacionados ao trabalho;
d. debater as questões relativas ao mercado de trabalho: emprego,
desemprego, sub-emprego, terceirização, particularmente relativas às
profissões de saúde;
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e. discutir os agravos da saúde relacionados ao trabalho e os acidentes de
trabalho com suas repercussões morfofuncionais e no ambiente social e
familiar;
f. investigar os riscos profissionais e acidentes relativos aos trabalhadores
da saúde;
g. interpretar as ações da vigilância em saúde, no que diz respeito ao
ambiente e ao trabalho;
h. identificar as formas de qualificação profissional e para o mercado de
trabalho.
2) Cidadania e responsabilidade social
a. debater as questões relativas aos direitos individuais e sua interface com
a coletividade (participação nas entidades de classe, movimentos sociais,
representação política);
b. identificar a importância das questões éticas nas relações pessoais,
familiares, sociais e profissionais.
3) Enfoque étnico-racial e de gênero
a. abordar os aspectos relativos ao ciclo da vida, especificamente na idade
adulta (trabalho, família, vida social, cidadania e perfil epidemiológico),
sob enfoque étnico-racial e de gênero.
4) Família como organismo social
a. analisar a constituição da família e suas repercussões na vida adulta.
5) Vida saudável
a. investigar os aspectos nutricionais, os hábitos e vícios (álcool, drogas,
tabaco), o sedentarismo, as relações sociais e o lazer nas suas
repercussões à saúde.
6) Medidas da saúde
a. parâmetros de normalidade na idade adulta – físicos e laboratoriais;
b. perfil epidemiológico dos agravos à saúde na idade adulta: doenças
crônico-degenerativas,

acidentes,

violência

intra-familiar

e

social:

aspectos orgânicos e psíquicos.
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VI) SENESCÊNCIA E MORTE
EMENTA
Explicitação do mecanismo biológico do envelhecimento. Caracterização
dasd alterações físicas, psíquicas e das relações sociais com o indivíduo
idoso. Avaliação do indivíduo idoso do ponto de vista funcional. Análise das
medidas para diminuir a morbimortalidade destes pacientes. Exame e reflexão
sobre as doenças mais freqüentes nesta faixa etária. Estudo das farmacologia
das drogas utilizadas pelos pacientes idosos. Compreensão dos aspectos
familiares, sociais e previdenciários na morte.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Entender o mecanismo biológico do envelhecimento.
2) Analisar as diferentes mudanças do organismo quando do envelhecimento,
tanto físicas, psíquicas como sociais.
3) Aplicar os preceitos do estatuto do idoso às situações presenciadas pelo
médico.
4) Discutir valores e incentivar a criação de metas pelos idosos.
5) Colaborar para que os idosos estabeleçam prioridades de vida e usem seu
tempo adequadamente.
6) Empregar estratégias para cuidar do cuidador do idoso.
7) Avaliar o idoso do ponto de vista funcional: motricidade, nutrição, visão,
audição, continência fecal e urinária, cognição, humor e capacidade de
tomar decisões.
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8) Propor medidas preventivas para reduzir a morbidade e mortalidade dos
idosos:

imunizações

nos

idosos,

controle

da

hipertensão

arterial,

prevenção do acidente vascular cerebral, prevenção da osteoporose e de
quedas acidentais.
Entender as diferenças de resposta dos idosos aos principais fármacos e
prevenir a polifarmacia.
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43. MONTENEGRO, M. R.; FRANCO, M. Patologia: processos patológicos
gerais. 4. ed. São Paulo: Atheneu,1999.
44. MOORE, K. L et al. Embriologia clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
45. MOORE, L. K. Anatomia orientada para a clínica. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara, 1994.
46. MUTARELLI, E. G. Propedêutica neurológica: do sintoma ao diagnóstico.
São Paulo: Sarvier, 2000.
47. NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003.
48. PASQUINI, R.; ZAGO, M. A.; FALCÃO, R. P. Hematologia fundamentos e
prática. São Paulo: Atheneu, 2001.
49. PETROIANU, A. Anatomia cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan,1999.
50. PORTH, C. M. et al. Fisiopatologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2004.
51. PORTO, C. C. Semiologia médica. 5. ed. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan, 2005.
52. RAMOS JUNIOR, J. et al. Semiotécnica da observação clínica: fisiopatologia
dos sintomas e sinais. 7. ed. São Paulo: Sarvier, 1998.
53. RANG, H. P. Farmacologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
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54. REZENDE, J. Obstetrícia. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
55. ROWLAND, L. P. Merritt tratado de neurologia. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2002.
56. SILVA, P. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
57. VERONESI, R.; FOCACCIA, R. Tratado de infectologia. 2. ed. São Paulo:
Atheneu, 2004.
58. VERRASTRO, T. Hematologia e hemoterapia fundamentos de morfologia,
fisiologia, patologia e clinica. São Paulo: Atheneu, 1998.
59. VILAR, L. et al. Endocrinologia clínica. 2. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2001.
60. WERNER JUNIOR, H. Ressonância magnética em obstetrícia e ginecologia.
Rio de Janeiro : Revinter, 2003.
61. WILLIAMS, J. et al. Hematology. 3. ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 1986.

VII)

PRÁTICA EM ATENÇÃO À SAÚDE III (PAS III)

SUBEIXO: ANÁLISE DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
EMENTA
Caracterização dos programas de atenção à saúde e da atenção integral.
Estudo da rede de atenção em seus diferentes níveis e nas diferentes fases da
vida. Análise da influência de fatores determinantes da saúde e da doença,
além dos biológicos.

OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Desenvolver a reflexão crítica sobre os serviços de saúde (incluindo os
suplementares) e seus programas oferecidos à população.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Atuar em outros cenários condizentes com o eixo curricular em
desenvolvimento (creches, asilos, escolas, albergues, etc.)
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2) Capacitar o aluno para avaliar os serviços de saúde e os programas ali
desenvolvidos.
3) Participar do planejamento e execução das campanhas e nas ações de
promoção, prevenção e de diagnóstico precoce das afecções prevalentes
nas diversas fases do ciclo de vida.
4) Perceber os elementos sociais, culturais, ambientais, nutricionais e
psicológicos que interferem no desenvolvimento em cada fase do ciclo da
vida.
5) Identificar e discutir a influência da religiosidade no processo saúdedoença em cada fase da vida.
6) Discutir o setor de saúde suplementar e sua regulação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA :
1. BEAGLEHOLE, Robert. Epidemiologia básica. 2. ed. Santos Editora, 2003.
2. FLETCHER, R. H. et al. Epidemiologia clínica. 4. ed. Porto Alegre: Artes
Médicas, 2006.
3. GIOVANELLA, Lígia (Org.). Políticas e sistema de saúde no Brasil. Rio de
Janeiro: Fiocruz, 2008.
4. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP (Org.). Clínica médica. Barueri SP:
Manole, 2009. v. 2.
5. VIEIRA, Sonia. Introdução à bioestatística. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus,
1991.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE. Disponível em:
<http://regional.bvsalud.org>
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Portal da Saúde. Disponível em:
<http://www.portal.saude.gov.br>
3. CRIANÇA SEGURA. Disponível em: <http://www.cirancasegura.org.br>
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Inseridos na Prática em Atenção à Saúde III estão os conteúdos da área de
Introdução ao Pensamento Teológico, conforme abaixo explicitado no seu
plano de ensino.
EMENTA
Introdução ao Pensamento Teológico parte do referencial da Teologia e
das Ciências da Religião para desenvolver reflexões sobre os fundamentos da
existência humana em sua relação de alteridade e transcendência.

OBJETIVO GERAL
•

Desenvolver formas de compreensão, a partir das categorias da Teologia,
da finitude e vulnerabilidade humana de modo a fundamentar a formação
humanística do estudante de Medicina.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Analisar os significados de saúde, dor e sofrimento para as grandes
religiões.
2. Esclarecer os fundamentos teológicos da saúde a partir da dignidade
humana, da solidariedade e da compaixão.
3. Compreender as contribuições do saber teológico à constituição dos
valores éticos na saúde.
4. Elaborar os princípios da espiritualidade médica esclarecendo sua
necessidade à convivência cotidiana com os mistérios da vida que
circundam esta atividade profissional.

METODOLOGIA
As atividades desenvolvem-se através de:
1. encontros mensais com o grupo inteiro do 3º ano do curso de Medicina.
2. encontros semanais em pequenos grupos nas atividades da Prática em
atenção à Saúde ( PAS III).
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AVALIAÇÃO
Questões no Salto Triplo
Resenhas de textos
Apresentação de trabalhos nos encontros mensais
Atividades realizadas nos cenários de prática do PAS
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Dimensões antropológica e teológica da saúde: religião, magia e ciência.
2. Significados e fatores de cura na tessitura da vida.
•

Enigma a ser perenemente decifrado.

•

Ressignificação da vida e reinserção na sociedade.

•

Relações médico-paciente.

3. Elaboração sócio-histórica do corpo:
•

Apropriação pelas religiões

•

Instrumentalização pelas ciências da saúde.

4. Dor e sofrimento = análise pelas grandes religiões.
5. A vulnerabilidade humana e a experiência religiosa.
6. Saúde e salvação:
•

Interfaces históricas e lingüísticas

•

Fundamentos Bíblicos

•

As curas de Jesus de Nazaré

Espiritualidade Médica: princípios e práticas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. BÍBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2001.
2. MOLTMANN, J. O espírito da vida. Petrópolis: Vozes,1999.
3. QUEIRUGA, A. T. Esperança apesar do mal. São Paulo: Paulinas, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
1.

ALVES, R. Transparências da eternidade. Campinas/SP: Verus, 2002.

2.

CELAM. Documento de Aparecida. São Paulo: Paulinas, 2007.
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3.

CROSSAN, J. D. O Jesus histórico. Rio de Janeiro: Imago, 1994.

4.

ELIAS, N. A. A solidão dos moribundos seguida do envelhecer e morrer.
Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

5.

ESTRADA, J. A. A impossível teodicéia: a crise de fé em Deus e o
problema do mal. São Paulo: Paulinas, 2004.

6.

GADAMER, H. G. O caráter oculto da saúde. Petrópolis: Vozes, 2006.

7.

GESCHE, A. O mal. São Paulo: Paulinas, 2003.

8.

HAIGHT, R. Dinâmica da Teologia. São Paulo: Paulinas, 2004.

9.

JOÃO PAULO II. Salvifici Dolores. Petrópolis: Vozes, 1984.

10. KUBLER-ROSS, E. Sobre a morte e o morrer. São Paulo: Martins Fontes,
1996.
11. LELOUP, J. Y. O corpo e seus Símbolos. Petrópolis: Vozes, 2003.
12. MIRANDA, E. E. de. O Corpo: território do sagrado. São Paulo: Loyola,
2000.
13. MOLTMANN, J. Ciência e sabedoria. São Paulo: Loyola, 2007.
14. PERESTRELLO, D. A medicina da pessoa. São Paulo: Atheneu, 2006.
15. PESSINI, L. Bioética: um grito pela dignidade do viver. São Paulo:
Paulinas, 2006.
16. SACKS, O. Um antropólogo em Marte. São Paulo: Cia das Letras, 2006.
17. SANCHES, R. M. Escolhi a vida: desafios da AIDS mental. São Paulo: Olho
D’água,1997.
18. SCHROR, S.; STAUBLI, T. Simbolismo do corpo na Bíblia. São Paulo:
Paulinas, 2003.
19. SONTAG, S. Doença como metáfora: AIDS e suas metáforas. São Paulo:
Cia das Letras, 2007.
20. VERGELY, B. O sofrimento. Bauru: Edusc, 2000
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4º ANO
MÓDULOS:
I)

MEDICINA DO ADULTO

EMENTA
Estudo do método clínico e caracterização da adequada aplicação e
indicação de procedimentos laboratoriais e do uso de propedêutica armada em
pacientes adultos. Elaboração de diagnósticos apropriados. Fundamentação
das estratégias terapêuticas, considerando complicações e sequelas.

OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Aplicar o método clínico, solicitar os exames complementares de forma
judiciosa para estabelecer os diagnósticos e planejar estratégias terapêuticas,
preventivas e de reabilitação, abordando os principais sintomas e sinais (dor,
icterícia, febre, edema, tosse, dispnéia, palpitações, cianose, anemias,
convulsões e perda involuntária de peso corporal, hemoptise e hematêmese),
levando-se em conta suas características propedêuticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1)

Conhecer e identificar os principais sinais e sintomas, correlacionando-os
com seus mecanismos fisiopatológicos.

2)

Conhecer

as

doenças

sistêmicas

prevalentes:

infecto-contagiosas,

músculo-esqueléticas, dermatológicas, endocrinológicas, neoplásicas,
cardiovasculares,
urogenitais,

hematológicas

nefrológicas,

e

auto-imunes,

psiquiátricas,

neurológicas,

pneumológicas

e

gastroenterológicas.
3)

Identificar as urgências e emergências nessas áreas e suas inter-relações.

4)

Associar a presença dos sinais e sintomas com as doenças e os sistemas
envolvidos.

5)

Conhecer as patologias que ocorrem na sua área geográfica de atuação.
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6)

Analisar e organizar as informações sobre essas patologias na
comunidade onde atua.

7)

Atuar em uma equipe de saúde.

8)

Opinar na prevenção e cura, no âmbito individual e comunitário.

9)

Identificar aspectos culturais da comunidade, na lida com algumas
doenças.

10) Atuar em aspectos sociais, ambientais, culturais e biológicos junto às
equipes de saúde.
11) Compreender doenças e seus condicionantes culturais, sociais, e
variáveis etiológicas.
12) Desenvolver ações preventivas para as doenças prevalentes.
13) Construir o diagnóstico valorizando o método clínico.
14) Considerar, inclusive, os hábitos, dietas e tratamentos advindos da
cultura popular nos planejamentos estratégicos.
15) Utilizar adequada e criteriosamente os exames complementares.
16) Planejar e executar, sob supervisão, o tratamento clínico (medicamentoso
ou psíquico) e/ou cirúrgico adequados para as afecções prevalentes.
17)

Minimizar complicações e sequelas; participar da reabilitação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. BORGES, D. R.; HOTSHILD, J. A. Atualização terapêutica. 22. ed. São Paulo:
Artes Médicas, 2005.
2. BOUCHIER, I..A..D.; ELLIS, H.; FLEMING, P. R. French’s diagnóstico
diferencial em clínica médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2002.
3. BRAUNWALD, E. et al. Harrison’s principles of internal medicine. 15. ed.
New York: McGraw-Hill, 2001.
4. FRISOLI, A. J. et al. Emergências: manual de diagnóstico e tratamento. 2.
ed. São Paulo: Sarvier, 2000.
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5. GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. Cecil tratado de medicina interna. 22. ed. São
Paulo: Elsevier, 2005.
6. TIERNEY, L. M.; McPHEE, S. J.; PAPADAKIS, M. A. Current medical
diagnosis & treatment. 42. ed. New York: Lange: McGraw-Hill, 2003.
7. COSTA, S. I. F.; GARRAFA, V.; OSELKA, G. (Org.). Iniciação à bioética.
Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. ALDEN MARCH BIOETHICS INSTITUTE. Bioethics.net. Disponível em:
<http://bioethics.net>.
2. BIOÉTICA. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1993-2006. Disponível
em: < http://www.portalmedico.org.br/bioetica/index.php>.
3. BMJ (Clinical Research Edition. London: British Medical Association, 1988.
Periódico on-line disponível no Periódicos Capes <http://www.bmj.com/> a
partir de 1994.
4. BVS Biblioteca Virtual em Saúde. Disponível em: <http://www.bvs.br>.

5. FREE medical journals: promoting free access to medical journals.
Disponível em: <http://www.freemedicaljournals.com/>.
6. HEALTH on the Net Foundation. Disponível em: <http://www.hon.ch/MedHunt>.

7. NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE. Massachusetts: Massachusetts
Medical Society, 1928. Disponível a partir de 1993 no Periódicos Capes
<http://www.periodicos.capes.gov.br>, também temos a revista impressa na
biblioteca desde 1970.
8. NORTHERN Light Strategic Research Portals. Disponível em:
<http://www.northernlight.com>.
9. PUBMED. Disponível em: <http://www.pubmed.gov>.
10. SciELO Scientific Electronic Library Online. Disponível em:
<http://scielo.org.br>.

II)

MEDICINA NA EMERGÊNCIA

EMENTA
Caracterização do risco iminente à vida e seus critérios. Aplicação das
medidas

iniciais

de

tratamento

e

intervenção.

Fundamentação

do
164

encaminhamento para tratamento definitivo. Discussão sobre trabalho em rede
de serviços e em equipe.

OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Aplicar os critérios da avaliação inicial dos pacientes com risco iminente
de vida, com agravos à saúde de natureza clínica ou vítimas de trauma, para
promover a reanimação desses pacientes junto com as medidas iniciais de
tratamento, até o encaminhamento para o tratamento definitivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
A ênfase estará principalmente na avaliação inicial dos pacientes
vítimas da violência interpessoal, dos acidentes de transporte, dos portadores
de dor abdominal ou torácica aguda e das vítimas dos acidentes vasculares
cerebrais.
Essa construção do módulo busca atingir os seguintes objetivos:
1) Conhecer os princípios do suporte avançado à vida dos pacientes
politraumatizados.
2) Conhecer os princípios do suporte avançado à vida dos pacientes com
parada cardiorrespiratória.
3) Conhecer os princípios do diagnóstico: clínico, laboratorial, com recursos
de imagem e do tratamento inicial do abdome agudo.
4) Conhecer os princípios do diagnóstico: clínico, laboratorial, com recursos
de imagem e do tratamento inicial do infarto agudo do miocárdio e das
arritmias cardíacas
5) Conhecer os princípios do diagnóstico: clínico, laboratorial, com recursos
de imagem e do tratamento inicial doas acidentes vasculares cerebrais.
6) Conhecer a rede de cuidados para as vítimas de agravos urgentes à saúde
e os mecanismos para referenciar esses pacientes.
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7) Capacitar-se do ponto de vista técnico e humano para atuar em uma equipe
de saúde.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. BORGES, D. R.; HOTSHILD, J. A. Atualização terapêutica. 22. ed. São Paulo:
Artes Médicas, 2005.
2. BOUCHIER, I. A. D.; ELLIS, H.; FLEMING, P. R. French’s diagnóstico
diferencial em clínica médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2002.
3. BRAUNWALD, E. et al. Harrison’s principles of internal medicine. 15. ed.
New York: McGraw-Hill, 2001.
4. FRISOLI, A. J. et al. Emergências: manual de diagnóstico e tratamento. 2.
ed. São Paulo: Sarvier, 2000.
5. GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. Cecil tratado de medicina interna. 22. ed. São
Paulo: Elsevier, 2005.
6. KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. São Paulo: Atheneu; 1998.
7. RICCA, A. B.; KOBATA, C. M. Guias de medicina ambulatorial e hospitalar:
pequenas cirurgias. Barueri: Manole, 2004.
8. COSTA, S. I. F.; GARRAFA, V.; OSELKA, G. (Org.). Iniciação à bioética.
Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1998.

IBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. ATALLAH, N. A. et al. Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar/ Unifesp:
medicina de urgência. Barueri: Manole, 2004.
2. BIOÉTICA. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1993-2006. Disponível
em: < http://www.portalmedico.org.br/bioetica/index.php>.
3. BMJ (Clinical Research Edition. London: British Medical Association, 1988.
Periódico on-line disponível no Periódicos Capes <http://www.bmj.com/> a
partir de 1994.
4. BVS Biblioteca Virtual em Saúde. Disponível em: <http://www.bvs.br>.

5. FREE medical journals: promoting free access to medical journals.
Disponível em: <http://www.freemedicaljournals.com/>.
6. HEALTH on the Net Foundation. Disponível em: <http://www.hon.ch/MedHunt>.
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7. NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE. Massachusetts: Massachusetts
Medical Society, 1928. Disponível a partir de 1993 no Periódicos Capes
<http://www.periodicos.capes.gov.br>, também temos a revista impressa na
biblioteca desde 1970.
8. NORTHERN Light Strategic Research Portals. Disponível em:
<http://www.northernlight.com>.
9. PUBMED. Disponível em: <http://www.pubmed.gov>.
10. SciELO Scientific Electronic Library Online. Disponível em: <http://scielo.org.br>.

III)

MEDICINA DA CRIANÇA

EMENTA
Reflexão, estudo e caracterização das etapas do desenvolvimento.
Fundamentação e aplicação do método clínico; indicação adequada da
propedêutica armada e de exames laboratoriais. Estudo e elaboração de
estratégias terapêuticas condizentes com a idade. Abordagem adequada do
adolescente.
OBJETIVOS GERAIS DO MÓDULO
Avaliar as diversas etapas de desenvolvimento da criança: RN, lactente,
pré-escolar, escolar e adolescente, identificando os agravos à saúde, seu
diagnóstico e tratamento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Rever ações de promoção e prevenção de saúde nas diferentes
etapas do crescimento: aleitamento e alimentação; cuidados sócioambientais e de higiene; identificação e prevenção de acidentes e maus
tratos; vacinação, prática de exercícios físicos; conhecimento e respeito ao
estatuto da criança e do adolescente.
2) Conhecer e discutir meios de promoção da saúde mental (avaliar estrutura
e dinâmica familiar).
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3) Conhecer os princípios do diagnóstico das doenças na infância e
interpretar os resultados obtidos: clínico, laboratorial e de imagem.
4) Conhecer os princípios do tratamento das doenças da infância nas
diferentes faixas etárias e encaminhar ao especialista quando necessário.
5) Discutir os aspectos éticos, legais e psicossociais que envolvem a
abordagem clínica, laboratorial e terapêutica da criança e do adolescente.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. BORGES, D. R.; HOTSHILD, J. A. Atualização terapêutica. 22. ed. São Paulo:
Artes Médicas, 2005.
2. CARVALHO, E. S.; CARVALHO, W. B. Terapêutica e prática pediátrica. 2. ed.
São Paulo: Atheneu, 2000.
3. MARCONDES, E. et al. Pediatria básica. 9. ed. São Paulo: Sarvier, 2002.
4. MORAIS, M. B.; CAMPOS, S. O.; SILVESTRINI, W. S. Guia de medicina
ambulatorial e hospitalar: pediatria. Barueri: Manole, 2005.
5. SUCUPIRA, A. C.; KOBINGER, M. E. B. A. Pediatria em consultório. 2. ed.
São Paulo: Sarvier, 2000.
6. COSTA, S. I. F.; GARRAFA, V.; OSELKA, G. (Org.). Iniciação à bioética.
Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. BRICKS, L. F.; CERVI, M. C. Atualidades em doenças infecciosas: manejo e
prevenção. São Paulo: Atheneu, 2002. (SPSP – Série Atualizações)
2. DEL PRIORE, M. História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 1999.
3. MONTEIRO, C. A. Velhos e novos males da saúde no Brasil. 2. ed. São
Paulo: Hucitec, 2000.
4. WAKSMAN, R.; GIKAS, R. M. C. Segurança na infância e adolescência. São
Paulo: Atheneu, 2002. (SPSP – Série Atualizações)
5. BMJ (Clinical Research Edition. London: British Medical Association, 1988.
Periódico on-line disponível no Periódicos Capes <http://www.bmj.com/> a
partir de 1994.
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6. BVS Biblioteca Virtual em Saúde. Disponível em: <http://www.bvs.br>.

7. FREE medical journals: promoting free access to medical journals.
Disponível em: <http://www.freemedicaljournals.com/>.
8. HEALTH on the Net Foundation. Disponível em: <http://www.hon.ch/MedHunt>.

9. NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE. Massachusetts: Massachusetts
Medical Society, 1928. Disponível a partir de 1993 no Periódicos Capes
<http://www.periodicos.capes.gov.br>, também temos a revista impressa na
biblioteca desde 1970.
10. NORTHERN Light Strategic Research Portals. Disponível em:
<http://www.northernlight.com>.
11. PUBMED. Disponível em: <http://www.pubmed.gov>.
12. SciELO Scientific Electronic Library Online. Disponível em:
<http://scielo.org.br>.

IV)

MEDICINA DA MULHER

EMENTA
Discussão sobre a fisiopatologia dos processos infecciosos genitais
baixos. Estudo da história natural do câncer de colo uterino, fatores de risco,
diagnóstico precoce e a prevenção do câncer ginecológico. Caracterização
diagnóstica e tratamento da neoplasia cervical uterino. Descrição do
atendimento de pré-natal de baixo e alto risco. Indicação de exames
subsidiários na gestação. Reconhecimento, durante a gravidez, d as situações
de maior prevalência na morbi-mortalidade materna e neonatal.

OBJETIVOS GERAIS DO MÓDULO
Apresentar ao graduando do quarto ano médico o atendimento à mulher
durante a fase da gravidez (obstetrícia) e no reconhecimento do rastreio do
câncer de colo uterino.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Diagnóstico de suspeição da gravidez, indicação dos exames subsidiários
conforme a fase da gravidez.
2) Diagnóstico obstétrico de normalidade.
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3) Atenção à gestante no pré-natal de baixo risco com orientação dos exames
subsidiários.
4) Reconhecimento de situações de pré-natal de alto risco e conhecimento do
processo de referenciamento.
5) Saber as condições infecciosas com associação de desenvolvimento do
câncer de colo uterino.
6) Noções da história natural do câncer de colo uterino, evolução das
pacientes, sobrevida e causa mortis.
7) Conhecimento da classificação de Bethesda para a colpocitologia oncótica.
8) Indicações de colposcopia e biópsia.
9) Tratamento do câncer de colo uterino nas várias fases da doença.
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V)

MEDICINA DO IDOSO

EMENTA
Aprofundamento

das

questões

clínicas,

multidimensionais

e

multiprofissionais mais frequentes nos idosos; atendimento ao idoso e
planejamento terapêutico.

OBJETIVOS GERAIS DO MÓDULO
A instituição desse módulo se deve à expectativa de que nos próximos
anos a população de idosos irá dobrar (2006 - 19 milhões, previsão para 2025 32 milhões) e que os serviços de saúde e os médicos deverão estar
preparados para atender às necessidades dessa população.
O objetivo geral desse módulo será o de qualificar os estudantes a
avaliar a condição de saúde do idoso o que significa capacitá-los para
diferenciar as particularidades dos idosos em relação aos jovens, com ênfase
na compreensão da necessidade de prevenir e otimizar a sua funcionalidade,
tanto na valorização das informações como na tomada de decisões.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
Os estudantes deverão se familiarizar com as condições geriátricas mais
comuns e ter conhecimento básico dos fatores de risco, causas, sinais e
sintomas, diagnóstico diferencial, avaliação inicial, princípios terapêuticos e
estratégias de prevenção.
Objetiva-se

que

os

estudantes

percebam

que

essas condições

geriátricas mais comuns, em geral, não constituem risco de vida iminente,
porém comprometem gravemente a qualidade de vida, alterando a capacidade
funcional e o grau de autonomia da pessoa, constituindo desordem crônica,
com múltiplas etiologias, envolvendo razoável complexidade terapêutica.
O estudante deverá entender o tratamento do idoso como um processo
multidimensional e multiprofissional, que visa, em geral, não acrescentar anos
à vida, mas promover a saúde e a qualidade de vida.
Instabilidade postural e quedas.
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- Fatores de risco para quedas em idosos.
- Conseqüências das quedas na vida do idoso.
- Prevenção de quedas no idoso.
Incontinência urinária.
- Fisiopatologia da incontinência urinária no idoso.
- Causas reversíveis de incontinência urinária no idoso.
- Conseqüências da incontinência urinária no idoso.
Imobilidade.
- Fatores de risco para imobilidade.
- Complicações do repouso prolongado e/ou imobilidade no idoso.
- Estratégias de prevenção da imobilidade e de suas complicações.
Insuficiência cerebral.
- Depressão: sintomas mais freqüentes de depressão no idoso, doenças ou
condições associadas com sintomas de depressão e princípios de terapia
da depressão nos idosos.
- Demência: esquecimento normal versus patológico, causas reversíveis de
demência, doença de Alzheimer e demência vascular. Princípios do
tratamento dos distúrbios da função cerebral nos idosos.
- Delírio: etiologia, fatores de risco, quadro clínico, evolução, diagnóstico
diferencial entre delírio e demência e princípios de terapia.
Iatrogenia (polifarmacia).
- Fatores de risco para reações adversas a drogas.
- Sintomas clínicos como possíveis efeitos adversos de medicamentos.
- Principais interações farmacológicas iatrogênicas entre os idosos.
- Prevenção de iatrogenia em idosos.
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VI)

PRÁTICA EM ATENÇÃO À SAÚDE IV (PAS IV)

SUBEIXO: AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO SISTEMA DE ATENÇÃO À
SAÚDE
EMENTA
Identificação e avaliação dos processos e princípios inerentes ao
sistema de atenção à saúde. Discussão dos pontos críticos que prejudicam a
efetividade do sistema de saúde. Desenvolvimento de projeto de intervenção
para melhoria do sistema, especialmete para situações que envolvem o
diálogo entre os níveis de atenção à saúde no SUS.
OBJETIVO GERAL DO MÓDULO
Desenvolver plano de avaliação sobre os serviços e as políticas de saúde
praticadas em seu território de atuação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO
1) Discutir os princípios norteadores dos serviços de saúde e analisar sua
aplicação local, bem como das políticas de saúde.
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2) Propor, após pactuação com o serviço de saúde, a criação e o
desenvolvimento de um plano de avaliação voltado para análise da
efetividade do sistema de atenção à saúde (em aspectos como: acesso,
cobertura, equidade, integralidade, universalidade, adesão, referencia e
contra-referência, custo-benefício, impacto, dentre outros).
3) Acompanhar e participar da aplicação e analisar os resultados.
4) Oferecer os resultados para o serviço de saúde, acompanhado da
proposição de estratégias de superação dos pontos negativos encontrados
e de fortalecimento dos pontos positivos.
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MÓDULO DE ESTUDOS ELETIVOS E ADICIONAIS
OBJETIVO GERAL
Permitir a individualização do aprendizado, a flexibilização do currículo e
a incorporação de instrumental diferenciado e de qualidade ao futuro médico.
Sempre que possível, o relacionamento entre o eixo condutor daquele ano do
currículo e o módulo eletivo/adicional deve ser preservado e intencionalmente
buscado.

Estudos Eletivos
Obedecem a regulamento próprio (Anexo 6) e devem ser escolhidos,
obrigatoriamente por todos os alunos de um rol de possibilidades oferecidas,
podendo ser cursadas na própria Instituição ou em outras, conveniadas. Se
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realizados

intra-muros,

as

propostas

ao

serem

encaminhadas

aos

Departamentos de origem dos professores proponentes (especificamente do
coordenador da atividade eletiva, se mais de um departamento estiver
envolvido) devem conter ementa, justificativa de sua relevância para a
formação do aluno e plano de ensino, englobando cronograma, procedimentos
de avaliação e recuperação. Quando os estudos ocorrem em instituições
conveniadas também devem obedecer ao plano de atividades proposto.
São realizados do 2º ao 5º ano do curso, sendo que no 2º, 3º e 4º anos
ocorrem no fim do primeiro semestre, mas este período pode ser alterado para
melhor distribuição das atividades acadêmicas, a critério da coordenação de
curso. Dentre as possibilidades a serem oferecidas deve constar a de Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS), atendendo ao disposto no ato do Reitor N.º
172/2009.
Já no 5º ano, período do Internato, os estudos eletivos devem ter a
característica de treinamento em serviço. Tais estudos têm sua programação
de datas definida na matriz horária dos alunos do 5º ano, para favorecer que
pequenas turmas possam usufruir das atividades práticas.
As cargas horárias dos estudos eletivos, nos diferentes anos do curso
de Medicina estão dispostos na tabela abaixo.

Ano do
Curso

Carga Horária

2º

80

3º

78

4º

56

5º

120

Estudos Adicionais
Também estão englobados conjuntamente no regulamento dos estudos
eletivos (anexo 6) e correspondem a áreas consideradas como necessárias
para a complementação da formação do estudante e são obrigatórias a todos
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os alunos dos anos de graduação em que são oferecidos, conforme tabela
abaixo. Podem ser desenvolvidos com atividades presenciais ou à distância.
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Ano do
Curso

Estudos Adicionais

Carga Horária

2º

Português para
Medicina

60

3º

Inglês para Medicina

60

4º

Informática para
Medicina

60

PORTUGUÊS PARA MEDICINA
EMENTA
Língua Portuguesa com enfoque em situações textuais-discursivas da
área da Medicina de modo a aperfeiçoar competências e habilidades de leitura
e produção de textos.
I – OBJETIVOS
 Aprimorar a competência comunicativa do futuro médico, no sentido de
capacitá-lo a usar a Língua Portuguesa adequadamente em situações
discursivas atinentes aos domínios acadêmico e profissional.
 Aperfeiçoar a competência leitora de textos que contemplem temas da área
da Saúde.
 Produzir formas de registro de leituras pelo processo de sumarização de
textos.
 Fornecer as diretrizes gerais para a produção, estruturação e padronização
do texto acadêmico-científico, pressuposto a toda atividade de pesquisa.
 Reconhecer, na língua em uso, o papel que a gramática normativa
desempenha na construção de sentidos.

II – CONTEÚDOS
 A modalização lingüística na interação médico-paciente.
 Produção textual: técnicas de seleção e sumarização de informações.
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 Estratégias de comunicação oral.
 Características centrais na HPMA (História Pregressa na Moléstia Atual):
coesão semântica e expedientes descritivos e narrativos.
 Estrutura textual de gêneros acadêmicos.
 Procedimentos de elaboração de textos acadêmicos.
 Características da linguagem científica.
 Conscientização da adequação idiomática de acordo com o contexto, pela
correlação de habilidades desenvolvidas pelo estudo de textos que
contemplem temas referentes à área médica.
 Novas regras do Acordo Ortográfico.


186

Cronograma (exemplar para o ao de 2010)
Período:

Conteúdos

horas/relógio

04/02
3 horas
11/02
3 horas

18/02
5 horas

25/02
3 horas
04/03
4 horas
11/03
3 horas

18/03
4 horas

 Apresentação do curso: objetivos em linhas gerais, cronograma,
critérios de avaliação

Modalidade
Presencial
9h às 12h
Presencial

 Aplicação da Análise de Necessidades
 Devolutiva da Análise de Necessidades
 Material de apoio: Dicas para emprego de pronomes demonstrativos
 Questionário: Pronomes demonstrativos [1 hora]
 Questionário: Referência bibliográfica [1 hora]
 Material de apoio: Dicas para participação no fórum
 Fórum: Regulamentação do exercício da medicina [3 horas]
 Texto: Bioética em cuidados paliativos
 Material de apoio: Como fazer citação
 Tarefa: Citação direta e paráfrase
 Sistematização/Revisão: Como fazer referência bibliográfica
 Revisão gramatical: emprego da vírgula [3 horas]
 Tarefa: Postagem de HPMA [a distância: 1 hora]
 Material de apoio: Dicas para sumarização de ideias e produção de
resumo
 Texto: O doente em fase terminal
 Tarefa: Produção de resumo
 Acordo ortográfico
 Material de apoio: acordo ortográfico
 Link de apoio: Ortografa!
 Exercícios de retextualização com base nos problemas detectados na
análise de necessidades e nas atividades realizadas
 Exercícios: o acordo em uso [a distância: 1 hora]

9h às 12h

A Distância

A Distância
Presencial
9h às 12h

A Distância

Presencial
9h às 12h

25/03
3 horas

 Material de apoio: Cacoetes da linguagem médica
 Questionário: Atividades de retextualização

A Distância

01/04
3 horas
8/04
3 horas

 Material de apoio: Emprego de pronomes relativos
 Questionário: Pronomes relativos

A Distância

15/04
4 horas
22/04
3 horas
29/04
3 horas
6/05
3 horas
13/05
4 horas
20/05
3 horas
27/05
3 horas
3/06
3 horas
10/06
3 horas

 Avaliação
 Painel de textos: Prontuário e garatujas médicas
 Planejamento do texto
 Produção textual
 Comprovante de agendamento de consulta
 Questionário: correspondência oficial
 Avaliação
 Texto de apoio: Paralelismo sintático e semântico
 Questionário: Prática linguageira - paralelismo
 Linguagem modalizada para enfrentar assuntos difíceis
 Tarefa: Casos linguísticos [3 horas]
 A modalização em texto da vida em sociedade
 Questionário: Marcas linguísticas da modalização [1 hora]
 Características centrais na HPMA (História Pregressa na Moléstia
Atual): coesão semântica e expedientes descritivos e narrativos
 Expedientes de coesão referencial.
 Revisão dos conteúdos

Presencial
9h às 12h
A Distância
A Distância
Presencial
9h às 12h
A Distância

A Distância
Presencial
9h às 12h
A Distância

 Avaliação do curso

A Distância

 Recuperação

A Distância
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Metodologia






Resolução de problemas por meio de pesquisas e atividades práticas.
Pesquisas com base em variadas fontes: bibliotecas, Internet, entre outras.
Exercícios pontuais sobre aspectos abordados no conteúdo.
Aulas presenciais [para apoio] e a distância.
Atividades práticas de análise lingüística e de produção de gêneros textuais do
domínio discursivo acadêmico-científico.
 Planejamento, escrita e reescrita de textos.

IV – AVALIAÇÃO
Instrumentos utilizados:
 Análise lingüística de textos orais e escritos.
 Produções textuais.
 Participação nos fóruns de discussão.
 Exercícios realizados em ferramentas do Moodle.
V – RECURSOS NECESSÁRIOS






Acervo da biblioteca
Datashow (projetor multimídia)
Acesso à Internet
Laboratório de Informática
Ambiente de aprendizagem Moodle

VI – BIBLIOGRAFIA
Básica:
1. MARTINS, E. (Org.). Manual de redação e estilo. São Paulo: O Estado de São Paulo,
1990.
2. MEURER, J. L.; MOTTA-ROTH, D. (Org.). Gêneros textuais e práticas discursivas.
Bauru-SP: EDUSC, 2002.
3. OSELKA, G. (Coord.). Bioética clínica: reflexões e discussões sobre casos
selecionados. São Paulo: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
- Centro de Bioética, 2008.
4. SERAFINI, M. T. Como escrever textos. São Paulo: Globo, 1991.
Complementar:
1. ALVES, Rubem. Filosofia da linguagem. São Paulo: Brasiliense, 1981.
2. CINTRA, A. M. M.; PASSARELLI, L. G. Ensino de leitura na educação lingüística
continuada de professores de português. In: LEFFA, V. J. (Org.). Pesquisa em
Lingüística Aplicada: temas e métodos. Pelotas: Educat, 2006, p. 145-186.
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3. CITELLI, Adilson. Palavras, meios de comunicação e educação. São Paulo: Cortez,
2006.
4. GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. São Paulo: FGV, 2005.
5. PORTO, Celmo Celeno. Iniciação ao exame clínico. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1976.

INGLÊS PARA MEDICINA
Ementa: Língua Inglesa em situações textuais-discursivas na área da Medicina
de modo a desenvolver competências e habilidades de leitura.

I. Objetivos
Geral:
Adquirir competência para a compreensão de textos acadêmicos na área de
Medicina bem como ferramental básico de tradução que o auxilie na leitura de
textos da área em tela.
Específicos:
• Distinguir diferentes funções da leitura.
• Distinguir diferentes tipos de compreensão (global, específica, detalhada).
• Adquirir competência leitora de textos que contemplem temas da área da
Saúde.
• Identificar as relações de sentido que se estabelecem no texto.
• Usar estratégias básicas de tradução como apoio à compreensão textual.
• Buscar e selecionar resumos da área médica, em língua inglesa, em portais
especializados.
II. Conteúdos principais
1. Processo de leitura
A importância do conhecimento prévio e das predições
Leitura de textos, hipertextos e hipermidia
Estratégias adequadas à leitura superficial para informação rápida,
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leitura para localização de informações específicas, leitura detalhada para
seleção de informações principais e secundárias.

2.Gêneros do discurso relevantes para médicos e estudantes de medicina
Contextos de uso e propósitos comunicativos
Leitura de conjuntos de gêneros interligados no âmbito de atividades
comunicativas individuais e em grupo

3. Linguagem científica em artigos científicos e artigos de divulgação científica
na área médica


Subjetividade e objetividade;



Pessoa gramatical;



Tempo verbal;



Seleção lexical.

Programa e Cronograma (exemplar para 2010)

Período:
4AS FEIRAS, 3
HORAS- AULA
Fevereiro
03/02

10/02
17/02

24/02
Em fevereiro: 12
horas-aula

Conteúdos

Modalidade

Análise de Necessidades
Para que finalidades e em que contextos acadêmicos e (pré) profissionais o estudante de Medicina da PUCSP
quer/precisa utilizar o inglês?
Do conjunto de finalidades apuradas, quais parecem ser
prioritárias para a maioria dos alunos pesquisados?
Fórum de discussão sobre o resultado da Análise de
Necessidades
Leitura de textos de divulgação na área médica.
Leitura de Notas sobre Artigos e Textos de Divulgação
Científica.
Leitura de um artigo para seleção de informação.
Leitura de textos complementares para busca de
informações específicas sobre os medicamentos indicados
para tratamento, recomendações ao paciente e conselhos
sobre dieta.
Organização de notas informativas no caderno digital.
Leitura Crítica: reflexão sobre técnicas de comunicação
com o paciente, com foco nas técnicas mais importantes,
pouco importantes, modelagem de técnicas utilizadas por
médicos experientes, semelhança de técnicas já observadas
com as que o texto descreve, boas técnicas ou bons
conselhos para uma boa comunicação que estão faltando

Presencial

Moodle
Moodle

Moodle
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Março
3/3
10/3
17/3

24/3

31/3
Em março: 15
horas-aula
Abril
7/4
14/4

21/4

28/4
Em abril: 12
horas-aula
Maio
5/5
12/5

19/5

26/5
Em maio: 12
horas-aula
Junho
2/6
9/6

16/6
23/6
Em junho: 12
horas-aula
Total:
63 horas-aula

no artigo.
Participação em fórum de discussão, a partir de instruções
precisas sobre as características de uma boa discussão
online. Tema: técnicas de comunicação com o paciente.
Retomada dos textos lidos até o momento para elaboração
de um roteiro de entrevista com um paciente.
Leitura orientada de um texto sobre leitura, relação entre
leitura e escrita, estratégias de leitura, tipos de cursos de
leitura e aquisição de vocabulário. Exercícios de
compreensão de leitura.
Gêneros do discurso em interação (parte 1): Leitura de um
caso médico com apresentação do paciente, resultados de
exames pertinentes, discussão do caso e doenças
relacionadas aos sintomas apresentados. Exercícios de
compreensão baseados na estrutura de cada gênero.
Gêneros do discurso em interação (parte 2): Leitura de um
caso médico com apresentação do paciente, resultados de
exames pertinentes, discussão do caso e doenças
relacionadas aos sintomas apresentados. Exercícios de
compreensão baseados na estrutura de cada gênero.
Fórum de discussão a partir de um texto sobre Atividade e
Linguagem num Hospital. Os trios que podemos observar. A
interdependência no trabalho e na linguagem.
Protocolos médicos: estrutura genérica. Exercícios de
compreensão no plano da estrutura discursiva.

Moodle

Moodle
Moodle

Moodle

Moodle

Moodle

Moodle

Leitura de Protocolos médicos com exercícios de predição e
inferência

Moodle

Exercicios de formação de palavras no contexto de protocolos
médicos

Moodle

Leitura de Texto sobre a confiabilidade da informação
encontrada na internet. Exercício de compreensão de
informações principais para construção de resumo.
Apresentação de um problema para encaminhamento de
soluções mediadas por busca de informações. Exercícios
de buscas individuais e organização de resultados em
grupos.
Apresentação dos resultados das buscas e
encaminhamentos de soluções para o problema. Discussão
dos encaminhamentos em fórum de discussão.
Exercícios de compreensão com ênfase na organização da
informação: a organização pelos conteúdos, a organização
pela interação e a organização lógica.
Fórum para solução de questões pendentes, resolução de
dúvidas, revisão de conceitos centrais.
Exercício completo de compreensão de leitura com acesso
a diferentes níveis de detalhamento, explicitação de pelo
menos dois propósitos diferentes na esfera da escrita e
observação de aspectos textuais especialmente relevantes
para o texto em questão.
Semana preparatória para a Avaliação Final – discussão de
questões levantadas pelo exercício da semana anterior.
Avaliação final

Moodle

Moodle

Moodle

Moodle

Moodle
Moodle

Moodle
Presencial
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III. Metodologia
• Resolução de problemas por meio de pesquisas e atividades práticas.
• Pesquisas com base em fontes variadas
• Exercícios sobre aspectos específicos do conteúdo
• Aulas a distância com atividades práticas de leitura de generos médicos

IV. Instrumentos a serem utilizados na avaliação
• Verificações de compreensão de leitura de resumos e artigos
• Observação qualitative da participação nos fóruns de discussão.
• Exercícios realizados no ambiente educacional de aprendizagem Moodle.
• Desempenho e participação nas sessões presenciais.
• Avaliação final

V. Recursos necessários:
• Acervo da biblioteca
• Datashow (projetor multimídia)
• Acesso à Internet
• Laboratório de Informática
• Ambiente de aprendizagem Moodle

VI. Bibliografia
1. THE FREE ONLINE LIBRARY: medical protocols. Disponível em:
<http://www.thefreelibrary.com/Medical+protocols-s147953>
2. SCIENCE DAILY: health & medicine. Disponível em:
<http://www.sciencedaily.com/articles/health_medicine/>
3. BNET HEALTH CARE: top industry news, statistics, research and trends.
Disponível em: <http://industry.bnet.com/healthcare/>
194

4. MEDICAL SEARCH ENGINE: OmniMedicalSearch.com. Disponível em:
<http://www.omnimedicalsearch.com/>
5. MEDSTORY: intelligent search for health & medicine. Disponível em:
<http://www.medstory.com/>
6. D’ALESSANDRO, M. P. (Org.) Medicalstudent.com: a digital library of
authoritative medical information for the medical student and all students of
medicine. Disponível em: <http://www.medicalstudent.com/>
7. D’ALESSANDRO, D. M.; D’ALESSANDRO, M. P. (Org.) Pediatric education: a
pediatric digital library and learnig collaboratory. Disponível em:
<http://www.pediatriceducation.org/>
8. BASTURKMEN, Helen. Ideas and options in English for specific purposes.
Mahwah, New Jersey: Lawrence Earlbaum Associates, 2006.

INFORMÁTICA PARA MEDICINA
EMENTA
O curso aborda a utilização dos recursos da Informática como ferramenta de
apoio para as atividades acadêmicas por meio dos recursos de softwares para
edição de texto (Word), para Apresentação (Power Point) e Planilhas
eletrônicas (Excel) que possibilitem o desenvolvimento de atividades e
aplicação na área médica. Softwares de aplicação específica na área médica
para interpretação de imagens, prontuários eletrônicos e sistemas específicos
para clínica médica. Para apoio a pesquisa científica através da Internet
buscando filtrar as informações de forma otimizada em sites.

Objetivos
Integrar o conjunto de tecnologias da informação nas atividades da área
médica.

Objetivos Específicos
O curso apresenta os conceitos básicos de informática e a importância dos
atuais sistemas de informação aplicados à área médica, como prontuário
eletrônico, sistemas de apoio a decisão e repositórios de informações. O curso
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ainda tem como objetivo específico apresentar novos conceitos tecnológicos
de grande importância para pesquisas e também para a rotina dos
profissionais da área da saúde, como mobilidade e redes sociais.

Metodologia
Aulas expositivas associadas a exercícios práticos baseados em problemas.

Conteúdo Programático
1. Introdução a Informática
- Estrutura de funcionamento de um computador (arquivos, sistemas
operacionais, aplicações).
- Conceito de sistemas de informação e suas ações na área médica.
- Evolução Histórica (Internet x Web x Web 2.0)

2. Aplicativos para automação de escritório
- Editor de Texto (Word)
- Planilha Eletrônica (Excel)
- Apresentação (PowerPoint)
- Banco de Dados (Access).
- Google Docs, Google Calendar

3. Aplicações médicas
- Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP)
- Sistemas de Apoio a Decisão e Hipóteses Diagnósticas (ePocrates)
- Leitores para documentos médicos (Isilo)
- Repositório para documentos médicos (Medical Isilo Depot)

4. Mobilidade e Medicina
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- Importância da mobilidade
- Tipos de dispositivos móveis
- Aplicações Médicas (MedCalc e CID-10)

5. Informática aplicada a pesquisas científicas
- Introdução a pesquisa científica na Internet.
- Utilização de filtros informacionais.
- Principais fontes relevantes de informação na área médica (Scielo, NCBI,
BVS, Google Acadêmico)

6. Tecnologia e Inovação na área médica
- Conceito de Inteligência Coletiva x Inteligência Conectiva na Web.
- Redes sociais e os profissionais da área da saúde.
- Conceito de Medicina 2.0.
- Visualizador de conteúdos (ManyEyes).
- Google Health.
- Tendências tecnológicas.

Bibliografia Básica
1. CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. 8. ed. São Paulo:
Pearson Education, 2004.
2. SABATTINI, Renato. A revolução da Internet na medicina. In: Prática Médica,
1999. Disponível em: < http://www.sabbatini.com/renato/papers/pratica-medica01.htm>
3. LEVY, P. A Inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São
Paulo: Loyola, 1998.
4. BENKLER, Y. The wealth of networks: how social production transforms
markets. New Haven: Yale University Press, 2006.
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5. RHEINGOLD, H. The virtual community. Cambridge, Massachusetts: MIT
Press, 2004.
6. RECUERO, R. Redes sociais na Internet. Porto Alegre: Sulina, 2009.

Bibliografia Complementar:
1. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Relatório
de Desenvolvimento Humano 2009. Disponível em: <
http://www.pnud.org.br/rdh/>
2. RHEINGOLD, H. Smart mobs: the next social revolution. Cambridge,
Massachusetts: Perseus, 2006.
3. GOOGLE. Table Fusion. Disponível em: <tables.googlelabs.com/>. Acesso em:
02 fev. 2010.

MATRIZ HORÁRIA SEMANAL

As atividades acadêmicas responsáveis pelo desenvolvimento dos
módulos acima descritos dão distribuídas durante a semana, formando um
conjunto harmônico regido pelos objetivos de aprendizagem do módulo e do
ano em curso. A distribuição e a freqüência das atividades podem variar na
dependência das necessidades didáticas (por exemplo, as sustentações
aplicadas têm maior frequência nos primeiros anos, as habilidades aumentam
a partir do 3º ano, é introduzida uma sessão tutorial intermediária no 4º ano).
Os componentes da matriz horária correspondem às seguintes
atividades acadêmicas, conforme já citado no primeiro objetivo geral da
organização curricular (PRIORIZAR
DA EDUCAÇÃO TRADICIONAL)

A EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA EM DETRIMENTO

e mais abaixo estão descritas suas aplicações

metodológicas correspondentes.
1)

Tutoria

5)

Prática em atenção à saúde

2)

Sustentações aplicadas

6)

Reflexão sobre a prática médica

3)

Sustentações teóricas

7)

Estudo autodirigido

4)

Habilidades

8)

Área do aluno
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1) TUTORIA
Atividade integrante da estratégia da Aprendizagem Baseada em
Problemas. Os tutores são a coluna vertebral do sistema. Para ser tutor é
necessário aos docentes, em sua maioria, adquirir toda uma série de
habilidades inteiramente novas. Em vez de dar ao estudante a informação e
todos os dados, mediante aulas e anotações, os tutores devem aprender a
facilitar a aprendizagem e, indiretamente, guiar o processo de aprendizagem
do aluno. Devem permitir que os estudantes determinem, por eles mesmos, o
que precisam aprender e, ao mesmo tempo, que saibam quais recursos lhes
serão

necessários,

especialmente

os

recursos

humanos

atuantes

e

disponíveis. Em vez de dizer-lhes exatamente o que devem aprender e em que
sequência devem fazê-lo, o tutor deve ajudá-los a determinar isto de forma
independente. A habilidade do tutor deve fazer que a aprendizagem seja um
processo centrado no estudante e não no docente. Trata-se de facilitar a
aprendizagem, em vez de oferecer conhecimento pronto e acabado. Ele deve
guiar, em vez de dirigir. O tutor deve dar constantemente ao estudante a
oportunidade de aprender a aprender.
Adquirir essa competência depende de formação específica. Esta
formação vem sendo garantida em cursos de capacitação que ocorrem desde
2004, coordenados pelo Prof. Newton Carlos Polimeno, consultor da antiga
Comissão de Reforma Curricular e hoje da Comissão de Coordenação
Didática, subsidiado anteriormente pela verba do Promed, e que contou
também com a colaboração primordial da Profa. Dra. Regina Giffone Marsiglia,
docente da PUCSP.
Os professores que atuam como tutores tiveram (e continuarão a ter)
formação inicial baseada em curso ativo teórico-prático de vinte horas (Módulo
I), seguido pela prática como tutor na aprendizagem baseada em problemas
nos grupos que hoje estão em atividades do 1º ao 4º anos do curso médico
(Módulo II).
O tutor deve manter vivas e ativas a aprendizagem e as discussões dos
estudantes mediante uma estimulação indireta, utilizando perguntas do tipo: O
que acontece? O que você pensa sobre isso? Por que você disse isto? Que
quer dizer com isso? Você está de acordo com o comentário do seu colega?
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Você poderia, com suas próprias palavras, repetir o que seu colega disse? Não
entendi o que você quis dizer. Você está seguro do que disse? Vale a pena
estudar esse tema? Etc.
Os tutores também devem praticar (entre si e com os estudantes) os
conceitos básicos da dinâmica de pequenos grupos, controlando o estudante
mais dinâmico que domina o grupo, o tímido que não se atreve a contribuir, os
conflitos intragrupais, a raiva, as frustrações e outros problemas. Devem fazer
isso usando as habilidades requeridas de líderes de pequenos grupos:
perguntando, questionando, identificando, estimulando, discutindo.
O trabalho do tutor é complexo e representa um desafio. E todo esse
processo tem que ser continuamente praticado. Desta forma, a reunião
bissemanal (do 1º ao 3º ano e semanal no 4º ano) entre os tutores visa dar
continuidade ao processo de formação dos tutores, capacitando-os durante a
ação, permitindo que os professores exponham acontecimentos durante a
sessão tutorial de seu grupo e as intervenções levadas a efeito. Ao fazer essa
apresentação, o tutor estará fazendo uma reflexão sobre sua ação e, através da
socialização desses fatos, propiciará que cada um dos outros tutores faça sua
própria reflexão e passem a fazer reflexões durante a ação.
Essas reuniões também têm a função de: (1) permitir a elucidação de
dúvidas quanto aos problemas construídos para aquele módulo, os objetivos e
os recursos de aprendizagem a serem sugeridos aos estudantes; (2) receber
as avaliações e sugestões dos tutores em relação aos problemas e à própria
configuração do módulo educacional; e (3) discutir e compartilhar qualquer
tipo de dúvida dos tutores, sejam elas em relação à metodologia, à função do
tutor, etc.

2) SUSTENTAÇÕES APLICADAS
Espaços

destinados

para

oportunizar

aos

estudantes

atividades

executadas sob a tutela da aprendizagem baseada na prática e que possam
contribuir para o alcance dos objetivos de aprendizagem do módulo em
desenvolvimento, ilustrar e dar suporte ao processo de aprendizagem, aplicar
na prática aquilo que foi aprendido na teoria e oferecer oportunidade para
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melhorar entendimento sobre tópicos específicos. Por envolver trabalho
prático com instrumentos, experimentos, procedimentos, etc. de forma
complementar às demais atividades didáticas, vai além do que pode ser
apreendido apenas pelo acesso a textos, uma vez que aquele tópico é melhor
elucidado pela aplicação ou demonstração prática.
As sustentações aplicadas são preparadas para fazer com que os
estudantes aumentem a rede semântica que começou a ser construída pelos
problemas apresentados e devem sempre mostrar a relação de importância
entre a prática e o assunto em estudo.
3) SUSTENTAÇÕES TEÓRICAS
Tem os seguintes objetivos: prover a visão geral do módulo (de forma
contextualizada, propiciando conexões entre diferentes temas abordados no
módulo em desenvolvimento ou entre os módulos), favorecer o entendimento
de tópicos difíceis; prevenir ou corrigir concepções incorretas; apresentar
assuntos para os quais os estudantes ainda não têm conhecimentos prévios;
expor experiências pessoais ou informações inexistentes ou de difícil acesso.
Devem obedecer aos objetivos de aprendizagem do módulo e do ano em curso
e utilizar de diversas estratégias apropriadas para abordagem em grandes
grupos, uma vez que é ministrada a toda turma de alunos, como: aula
expositiva dialogada, mesas de discussão e debate, reuniões anátomoclínicas, etc.

4) HABILIDADES
Assim como as sustentações aplicadas, utilizam da aprendizagem
baseada na prática, mas com o diferencial de se destinarem a aquisição de
habilidades fundamentais à prática médica no âmbito de seu envolvimento
com o paciente ou o usuário do sistema de saúde e seus familiares. Portanto,
abrange

treinamento

supervisionado

para

atingir

competências

sobre

comunicação, aplicação adequada da semiologia, embasadas na postura ética
e respeitosa nos diversos ambientes de trabalho e para com todos os
envolvidos no processo de atenção à saúde.
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Duas áreas do conhecimento são aqui agregadas, pois exercem
importante papel na aquisisção de habilidades e competências fundamentais à
formação médica: a Enfermagem e a Psicologia. Ambas estão incorporadas às
atividades de habilidades no 1º e 2º anos do curso.
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5) PRÁTICA EM ATENÇÃO À SAÚDE (PAS)
O conjunto das atividades da Prática em Atenção à Saúde, desenvolvidas
do 1º ao 4º anos do curso (PAS I, II, III e IV) formam um módulo vertical na
estrutura curricular e que tem as seguintes características:



É realizado em vários cenários de práticas, devendo priorizar a atenção
básica nos quatro primeiros anos, sem excluir os demais níveis de atenção.



Integra-se horizontalmente com as demais atividades do ano do curso por
meio do desenvolvimento de um subeixo próprio.



Utiliza de diversos equipamentos pertencentes ao sistema de saúde ou
outros equipamentos sociais, tais como: unidades básicas de saúde,
unidades do Programa de Saúde da Família, escolas, centros comunitários
(creches,

asilos),

ambulatórios,

pronto-atendimentos

e

policlínicas,

hospitais.



Emprega a estratégia metodológica da problematização, já descrita no
primeiro objetivo geral da organização curricular (PRIORIZAR

A EDUCAÇÃO

PROBLEMATIZADORA EM DETRIMENTO DA EDUCAÇÃO TRADICIONAL).



Tem continuidade vertical no estágio curricular do Internato da área de
Saúde Coletiva I e II.



Integra-se no 1º ano co curso com os conteúdos de Antrolologia e no 3º
ano

com

os

de

Introdução

ao

Pensamento

Teológico

que

são

desenvolvidos nos cenários do módulo PAS.

6) REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA MÉDICA
A partir do 4º ano do curso, em que o atendimento a pacientes torna-se
rotineiro nas atividades de Habilidades, nos módulos de Medicina do Adulto,
da Mulher, da Criança, do Idoso e na Emergência, os alunos passam a usufruir
de um espaço preservado e abrigado para a reflexão sobre a prática médica.
A reflexão ocorre em dois momentos: um com o professor da área
específica do módulo em desenvolvimento e outro com professor da área de
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Psiquiatria. O contexto é dado pelos casos vistos pelos alunos que estão em
módulos diferentes e que são por eles apresentados.
Além do objetivo de compartilhar estes casos, busca-se o olhar
integrador entre a visão biológica e as facetas éticas, legais, humanas, entre
outras, presentes naquele atendimento. E que, na ocasião do atendimento, não
puderam ser trabalhados, seja por questão de tempo, espaço ou outras
condições. Tenta-se sedimentar, neste exercíco de reflexão, aquilo que possa
ter passado desapercebido durante o treinamento prático, mas que, nem por
isso, é menos importante.
Então, temas como a Morte, a Propaganda e a Publicidade Médica,
Prontuário Médico, Estado Vegetativo Persistente, Autonomia, Alta a Pedido,
Atestado

Médico,

atendimento

a

Pacientes

Testemunhas

de

Jeová,

Abortamento, Sigilo Médico, a Beneficência e a Não Maleficência, as
competências das Comissões de Ética Médica e dos Comitês de Ética em
Pesquisa, Cuidados Paliativos, Doação de Órgãos, Reprodução Assistida,
entre outros são aqui analisados. Além deles, o trabalho e a reflexão com os
componentes psicológicos ou mesmo psiquiátricos de alguns casos motivam
o aluno a integrar as áreas de conhecimento.

7) ESTUDO AUTODIRIGIDO
Corresponde aos períodos em que os alunos fazem a busca ativa e
individual das soluções necessárias para o esclarecimento das hipóteses
levantadas na sessão de tutoria em que o problema foi aberto, bem como dos
pontos necessários para a concretização da problematização no módulo do
PAS ou outras tarefas induzidas pelos professores nas diferentes atividades
didáticas (repetição de treinamentos, elaboração de portfólios, etc). Pode
compreender: estudo em livros e periódicos, na biblioteca, on-line, em casa,
nos laboratórios, hospitais e ambulatórios e/ou consultoria com especialistas
da área em questão.
A função dos consultores é atuar como um recurso de aprendizagem
(Barrows, 1985) e o encontro entre o professor-consultor e os estudantes que
o procuram se chama consultoria. Em termos gerais, os consultores ajudam o
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estudante em sua aprendizagem, não através de aulas tradicionais ou de
outros métodos em que os estudantes atuem passivamente, mas sim
possibilitando ao estudante e a seu grupo entender os pontos que estão pouco
claros depois de terem realizado seus próprios estudos sobre um tema
específico. Eles ajudam a corrigir conceitos, tornando-os mais adequados às
situações que estão sendo enfocadas pelos estudantes e a clarificar conceitos
que não foram entendidos durante o trabalho grupal e/ou individual.
A consultoria pode ser recomendada pelos tutores ou outros
professores e também os consultores podem encaminhar os alunos para
outros docentes com mais experiência em certos pontos, se necessário.
O consultor deve agir com bom senso, pois, se os alunos o procuram e
não recebem nada, eles se frustam e não voltarão. Uma boa forma de atuar é
ter outras fontes de informação disponível, além daquelas que constam na
bibliografia do módulo. Como especialista na área, ele deve sabe escolher uma
fonte bibliográfica em que o tema estudado esteja mais claro ou mais sintético,
ou que apresente um avanço recente.
A melhor forma para buscar o consultor é ter uma boa pergunta, que é
metade do caminho na busca de uma boa resposta. Os tutores e o grupo
devem delinear com clareza a pergunta que desejam ver respondida e que será
o ponto de partida para a consultoria. Assim, a proposição da pergunta é
fundamental.
Os consultores fundamentalmente auxiliam o estudante mediante uma
análise crítica dos recursos que ele utilizou (e que não permitiram resolver
suas dúvidas); ajudam-no a entender e a utilizar a informação obtida. Uma vez
que a informação foi estudada, os consultores podem induzir a reflexão sobre
essa informação para que o estudante possa entender um conceito ou um
mecanismo.
Esses consultores devem estar disponíveis em horários e locais
divulgados aos alunos. Com isso, pretende-se estimular os estudantes a
buscar informações atuais, a procurá-las com outros colegas, fazendo-os
perceber que não saber tudo não é um demérito, reforçando o trabalho em
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equipe. Os consultores permitem, quase sempre, uma contextualização mais
precisa.
Em princípio, todos os professores podem ser consultados no processo
de busca de informação.

8) ÁREA DO ALUNO
Espaço de apropriação do aluno para construção de seu projeto pessoal
e desenvolvimento de atividades que ele julgar necessárias, como monitorias,
iniciação científica, atividades esportivas ou culturais, participação em ligas
acadêmicas, participação em projetos de extensão ou culturais, atividades do
Centro Acadêmico Vital Brazil, etc. Algumas destas atividades, obedecendo a
critérios estabelecidos pelo colegiado do Curso de Medicina, comporão as
chamadas “atividades complementares”.

7. Laboratórios como cenário de aprendizagem (a partir de 2010)
Os laboratórios da FCMS que já estavam sendo preparados para serem
interdisciplinares mesmo antes da reforma curricular, ganham novas
configurações e aplicações neste novo formato.
Nas áreas em que o aprendizado morfológico (anatômico e histológico)
é vital – como é o caso, dentre outros, de Anatomia, Histologia, Biologia
Celular, Anatomia Patológica –, o uso dos laboratórios como sustentação para
o aprendizado desenvolvido com metodologias ativas tem características
integradoras. Isto também se aplica às áreas de Bioquímica, Parasitologia,
Imunologia, Microbiologia e Farmacologia. A busca pela integração foi o que
motivou a viabilização de um laboratório especial, o Morfo-Funcional. Nas
áreas em que predominam o aprendizado de habilidades, elas são
desenvolvidas nos laboratórios de Simulação de Procedimentos, de Técnica
Cirúrgica, além dos ambulatórios e hospitais e outros equipamentos de saúde.
8. Estágio curricular – Internato (a partir de 2010)
O Curso de Medicina compreende, historicamente, um estágio curricular
de treinamento prático supervisionado, que recebe o nome de “Internato”. Nas
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diretrizes curriculares, tal estágio é enfatizado como obrigatório e “etapa
integrante da graduação (...), de treinamento em serviço, em regime de
Internato, em serviços próprios ou conveniados, e sob supervisão direta dos
docentes da própria Escola/Faculdade” (art. 7º, § 1º).
Corresponde ao único integrante do curso médico que mereceu
detalhamento de carga horária nas diretrizes curriculares, devendo perfazer
35% da carga horária total do curso. Também foi assinalado que deve incluir
“necessariamente aspectos essenciais nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia,
Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria e Saúde Coletiva, devendo incluir atividades
no primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção em cada área. Estas
atividades devem ser eminentemente práticas e sua carga horária teórica não
poderá ser superior a 20% do total do estágio” (art. 7º, § 1º). Assim, depreendese a necessidade da inclusão de plantões em unidade de emergência, além das
atividades com pacientes portadores de afecções consideradas eletivas.
Tendo como referenciais esses dados das diretrizes curriculares e a
própria concepção do atual projeto pedagógico, é que se propõe o Internato
com as seguintes características:
1. OBJETIVOS GERAIS
Modificado do Manual do Internato, MEC, Série Cadernos de Ciências da
Saúde, n. 7, 1984:
i.

Representar a última etapa da formação escolar do médico geral;

ii.

Propiciar a aquisição de capacidade para resolver ou bem encaminhar
os problemas de saúde da população que vai servir;

iii.

Oferecer

oportunidades

conhecimentos

para

adquiridos

ampliar,

nos

integrar

ciclos anteriores

e

aplicar

os

do curso de

graduação;
iv.

Permitir treinamento de técnicas e habilidades indispensáveis ao
exercício de atos médicos básicos;

v.

Promover o aperfeiçoamento de atitudes adequadas à assistência aos
pacientes;

vi.

Possibilitar a prática da assistência integrada pelo estímulo à interação
dos diversos profissionais da equipe de saúde;
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vii.

Permitir experiências em atividades resultantes da interação escola
médica–comunidade;

viii.

Estimular o interesse pela promoção, preservação da saúde e
prevenção de doenças;

ix.

Desenvolver a consciência das limitações, das responsabilidades e
dos deveres éticos do médico perante o paciente, a instituição e a
comunidade;

x.

Incutir a necessidade da educação continuada.

2. CARGA HORÁRIA:
A duração do internato se estende pelos últimos quatro semestres do
curso (dois anos), com seis horas diárias e abrangendo aproximadamente 48
semanas no 5º ano e 40 semanas no 6º ano. Pequenos ajustes em dias se
fazem necessários devidas aos feriados e recessos.
Durante o internato também ocorrem plantões nas unidades de
emergência (noturnos nos dias de semana, diurnos e noturnos em fins de
semana e feriados). Como sugestão, os plantões noturnos podem ser
cumpridos das 19h00 às 24h00 e os diurnos, das 08h00 às 18h00. A definição
dos horários de plantões deve ser objeto de estudo anual da Comissão de
Coordenação Didática e por ela fixado para o ano seguinte, considerando-se a
disponibilidade dos campos de estágios, acomodações e demandas dos
serviços.
Considerando a ocorrência de feriados, mutáveis a cada ano do
calendário, propõe-se a seguinte distribuição horária nos dois anos:

5º ano: 1440 h, acrescidas de 240 h de plantões, somando 1680 h;
6º ano: 1200 h, acrescidas de 160 h de plantões, somando 1360 h.
Assim, a carga horária total do Internato totaliza 3040 h.

209

3. DESENVOLVIMENTO:
São previstos:
3.1. Estágios rotativos nas cinco áreas que se repetirão no primeiro e
segundo anos do Internato, embora com enfoques diferenciados. O rodízio
tem a finalidade de criar oportunidades para a frequência aos cenários mais
adequados visando o atendimento aos objetivos do Internato, bem como
propiciar que os campos de estágio recebam um número de alunos
condizente e apropriado ao espaço físico e às atividades que ali se realizam.
Estão designadas com o algarismo romano I as áreas que ocuparão o 5º
ano e como II, as áreas que ocuparão o 6º ano. As cinco áreas são:
a) Clínica Médica I e II;
b) Clínica Cirúrgica I e II;
c) Ginecologia e Obstetrícia I e II;
d) Pediatria I e II;
e) Saúde Coletiva I e II: em continuidade aos módulos anteriores de
Prática em Atenção à Saúde (PAS) que transcorrem do 1º ao 4º anos. A Saúde
Coletiva I divide seus horários com a Psiquiatria, área alocada no
Departamento de Medicina e pertencente à Clínica Médica I no 5º ano e a
Saúde Coletiva II divide seus horários com a Clínica Cirúrgica II no 6º ano.

3.2.

Manutenção de espaços destinados ao desenvolvimento de atividades

ELETIVAS, no 5º ano apenas, que podem ocorrer na própria Instituição ou
em outra, conveniada, mesmo que estrangeira, com duração de quatro
semanas.

4. METODOLOGIA:
Deve obedecer aos seguintes pressupostos:
a) aprendizagem baseada na prática / treinamento em serviço com
atividades eminentemente práticas, sob supervisão, incluindo os
plantões e contemplar aspectos reflexivos na e sobre as ações (reflexão
na ação e sobre a ação);
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b) utilização dos diferentes níveis de atenção à saúde, preferencialmente
direcionando o nível secundário aos 5º anistas e o terciário aos 6º
anistas, sem abandonar o nível primário;
c) contemplar visitas à Unidade Regional de Emergência em cada área ou
sub-área do estágio, além de Interconsultas;
d) propiciar

integração

entre

diferentes

áreas

(clínicas,

cirúrgicas,

tocoginecologia, pediatria e saúde coletiva, além daquelas biológicas e
humanas de suporte à profissão médica). Deve-se propor, sempre que
possível, ações interdisciplinares, como: ambulatórios, visitas, reuniões
científicas, projetos conjuntos, entre outras possibilidades.
e) inclusão de atividades de tutoria e/ou teóricas, utilizando-se de
estratégias didáticas diversas e evitando-se a mera exposição de temas,
direcionadas à discussão crítica e aplicada a casos concretos das
diretrizes,

consensos

das

diferentes

especialidades.

Conforme

estipulado pelas diretrizes curriculares, as atividades teóricas não
podem ultrapassar 20% do total do estágio.

5. AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES:
Durante o estágio curricular da 5º e 6º anos, serão utilizadas as
seguintes formas de avaliação, em consonância com o já praticado nos anos
anteriores:
a) Formativa, aplicada pelos instrumentos:
i) Prova de progressão: composto pela mesma avaliação cognitiva a
que se submetem todos os alunos, numa mesma ocasião, com
devolutivas sigilosas sobre o rendimento individual e comparativo
entre os pares do mesmo ano e de anos distintos.
ii) Portfolio clínico: composto de, no mínimo, um caso clínico,
vivenciado pelo aluno em cada área ou subárea do estágio, contendo
história, exame físico e conduta tomada (incluindo avaliação
laboratorial, de imagem e por métodos gráficos, além da terapêutica),
amparada por dados de literatura, que devem ser citados e
comentados. Preferencialmente, tais casos devem compor as
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apresentações para discussão em grupo, como nas reuniões clínicas
e anátomo-clínicas. Cada aluno deve receber feedback do trabalho
efetuado pelo docente responsável e designado.
b) Somativa, em que aluno deve obter conceito SUFICIENTE para ser
promovido, com a aplicação dos seguintes instrumentos:
i) Prova em Estações: uma por área do Internato, por ano (Clínica
Médica I, Clínica Cirúrgica I, Pediatria I, Gineco-Obstetrícia I, Saúde
Coletiva I no 5º ano e Clínica Médica II, Pediatria II, Gineco-Obstetrícia
I, Saúde Coletiva II, Clínica Cirúrgica II no 6º ano). Havendo
necessidade, será indicada, ao aluno, a realização de estudos para
recuperação de seu rendimento insatisfatório, que será objeto de
nova avaliação no fim do ano.
ii) Mini-exame Clínico (Mini-Cex ou Mini-Avaliação Clínica, instrumento
em anexo - Anexo 7): cada aluno deve completar três desses
instrumentos em cada uma das áreas do Internato e obter suficiência
em todos os quesitos, até o fim de cada estágio.
iii) Prova escrita (teste de múltipla escolha), com conteúdos específicos
para o Internato, uma no fim do 5º ano e outra no fim do 6º ano,
porém englobando ambos os conteúdos na mesma prova. Ela deve
conter no mínimo 10 testes por área, formulados de forma integrada,
de diferentes graus de dificuldade. Para ser considerado suficiente, o
aluno deve mostrar desempenho mínimo de 50% de acertos, no 5º
ano e de 55% no 6º ano. Estes números se baseiam naqueles obtidos
tanto em nossa série histórica, como nos de outras instituições,
quanto ao rendimento na prova de progressão, mas devem ser
revistos periodicamente. Se não forem obtidos os percentuais acima
especificados, o aluno deverá submeter-se a estudos de recuperação
e será novamente avaliado nos temas anteriormente considerados
insuficientes, na forma escrita OU oral (com banca examinadora com
pelo menos três docentes da área), antes de findar o ano letivo.
6. ÁREAS COMPONENTES DO INTERNATO:
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6.1. 5º ano:
6.1.1. Clínica Médica I: abrange as seguintes subáreas, que compõem os
rodízios –
6.1.1.1.

Moléstias Infecciosas e Dermatologia;

6.1.1.2.

Neurologia, Fisiatria e Reumatologia;

6.1.1.3.

Cardiologia e UTI;

6.1.1.4.

Psiquiatria (que divide seus horários com a Saúde Coletiva

I).
6.1.2. Eletiva: obedece a regulamento próprio (aprovado pelo então
Conselho Departamental da Faculdade de Ciências Médicas, em
anexo – Anexo 6).
6.1.3. Clínica Cirúrgica I: abrange as seguintes subáreas, que compõem
os rodízios –
6.1.3.1.

Ortopedia;

6.1.3.2.

Otorrinolaringologia, Oftalmologia e Anestesiologia;

6.1.3.3.

Urologia, Cirurgia Plástica e Cirurgia Vascular.

6.1.4. Saúde Coletiva I
6.1.5. Pediatria I
6.1.6. Ginecologia e Obstetrícia I
Conforme tabela abaixo, o total de alunos será dividido em três turmas
(A, B e C) e os rodízios acontecerão a cada oito semanas. Utilizamos o
calendário de 2010 para apresentação com o suposto número de alunos:
INTERNATO 5º ano - 2010: três turmas em rodízio cada oito semanas

11/01 a 07/03

08/03 a 02/05

05/05 a 27/06

28/06 a 22/08

Clínica

Clínica Cirúrgica I;

Pediatria I;

Médica I e

Saúde Coletiva I e

Ginecologia e

Eletiva

Psiquiatria

Obstetrícia I

A

B1

B2

C1

C2

34 alunos

17 alunos

17 alunos

17 alunos

17 alunos

A

B2

B1

C2

C1

34 alunos

17 alunos

17 alunos

17 alunos

17 alunos

B

C1

C2

A1

A2

34 alunos

17 alunos

17 alunos

17 alunos

17 alunos

B

C2

C1

A2

A1

34 alunos

17 alunos

17 alunos

17 alunos

17 alunos
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23/08 a 24/10

25/10 a 19/12

C

A1

A2

B1

B2

34 alunos

17 alunos

17 alunos

17 alunos

17 alunos

C

A2

A1

B2

B1

34 alunos

17 alunos

17 alunos

17 alunos

17 alunos

A seguir, estão as tabelas que mostram o desenvolvimento do Internato
nas áreas apontadas:
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Estágio de Clínica Médica I e de Estudos Eletivos

TURMA

A

B

C

NEURO

MI

PERÍODO
4 semanas

CARDIO

FISIATRIA

DERMATO
8 / 9 alunos

UTI

REUMATO

8 / 9 alunos

8 / 9 alunos

ELETIVA
8 / 9 alunos

11/01 a 07/02

A1a

A1b

A2a

A2b

08/02 a 07/03

A1b

A1a

A2b

A2a

08/03 a 04/04

A2a

A2b

A1a

A1b

05/04 a 02/05

A2b

A2a

A1b

A1a

03/05 a 30/05

B1a

B1b

B2a

B2b

31/05 a 27/06

B1b

B1a

B2b

B2a

28/06 a 25/07

B2a

B2b

B1a

B1b

26/07 a 22/08

B2b

B2a

B1b

B1a

23/08 a 26/09

C1a

C1b

C2a

C2b

27/09 a 24/10

C1b

C1a

C2b

C2a

25/10 a 21/11

C2a

C2b

C1a

C1b

22/11 a 19/12

C2b

C2a

C1b

C1a

Subáreas: Moléstias Infecciosas (MI) e Dermatologia
Internato – 5º Ano
Estágio de Clínica Médica I
MI / Dermatologia

08h00
às
11h00s

13h30
às
15h30
15h30
às
16h30

2ª feira
Enfermaria
MI,
interconsulta
s outras
clínicas e
Pronto
Socorro
MI geral
pediátrica e
hepatite

3ª feira
Enfermaria
MI,
interconsulta
s outras
clínicas e
Pronto
Socorro

4ª feira
Enfermaria
MI,
interconsulta
s outras
clínicas e
Pronto
Socorro

Hepatites

DST e MI
geral* adulto

Seminário

Seminário

Seminário

5ª feira
Enfermaria
MI,
interconsulta
s outras
clínicas e
Pronto
Socorro

6ª feira
Enfermaria
MI,
interconsulta
s outras
clínicas e
Pronto
Socorro
Tuberculose

ANATOMO CLINICA
Seminário
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Subáreas: Neurologia, Fisiatria e Reumatologia

2ª feira
08h00
às
12h00

Internato – 5º Ano
Estágio de Clínica Médica I
Neurologia / Fisiatria e Reumatologia
3ª feira
4ª feira
5ª feira
Neurologia
Enfermaria /
Seminário

Neurologia
Enfermaria/

Reumato

13h30
às
15h30

Ambulatório

Ambulatório
Reumato
Fisiatria
Anestesiologia

Neurologia
Enfermaria

6ª feira

Neurologia
Neurologia
Enfermaria /
Enfermaria /
Ambulatório Neuroradiologia
Cefaléias
*

Fisiatria
Reumato
Ambulatório

ANÁTOMOCLÍNICA

Reumato
Ambulatório

Subáreas: Cardiologia e Terapia Intensiva (UTI)

2ª feira

Internato – 5º Ano
Estágio de Clínica Médica
UTI / Cardiologia
3ª feira
4ª feira

5ª feira

6ª feira

Cardiologia
Enfermaria /
Hemodinâmica /
CC HSL /
Teste
Ergométrico

Cardiologia
Enfermaria /
ECG /
Ambulatório
Arritmia

10h00
às
12h00

Inter
Clínica

ECG

Inter
Clínica

Inter
Clínica

ECG

13h30
às
15h30

UTI

Ambulatório

UTI

ANÁTOMOCLÍNICA

UTI

08h00
às
10h00

Cardiologia
Enfermaria /
Teste
Ergométrico

Cardiologia
Cardiologia
Enfermaria /
Reunião
Hemodinâmic
Cardiologia
a / CC HSL /
e Cll.
Teste
Cirúrgica
Ergométrico
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Estágio de Clínica Cirúrgica I

Período
8 semanas
11/01 a 17/01
18/01 a 31/01
01/02 a 14/02
15/02 a 28/02
01/03 a 07/03
08/02 a 14/03
15/03 a 28/03
29/03 a 11/04
12/04 a 25/04
26/04 a 02/05
03/05 a 09/05
10/05 a 23/05
24/05 a 06/06
07/06 a 20/06
21/06 a 27/06
28/06 a 04/07
05/07 a 18/07
19/07 a 01/08
02/08 a 15/08
16/08 a 22/08
23/08 a 29/08
30/09 a 19/09
20/09 a 03/10
04/10 a 17/10
18/10 a 24/10
25/10 a 31/10
01/11 a 14/11
15/11 a 28/11
29/11 a 12/12
13/12 a 19/12

Urologia / C. Vascular/ C.
Otorrino / Oftalmo /
Plástica
Anestesiologia
5 a 6 alunos
5 a 6 alunos
A1 – Sustentações Aplicadas *
A1.1
A1.2
A1.3
A1.1
A1.2
A1.3
A1 – Optativa **
A2 – Sustentações Aplicadas *
A2.1
A2.2
A2.3
A2.1
A2.2
A2.3
A2 - Optativa **
B1 – Sustentações Aplicadas *
B1.1
B1.2
B1.3
B1.1
B1.2
B1.3
B1 – Optativa **
B2 – Sustentações Aplicadas *
B2.1
B2.2
B2.3
B2.1
B2.2
B2.3
B2 - Optativa **
C1 – Sustentações Aplicadas *
C1.1
C1.2
C1.3
C1.1
C1.2
C1.3
C1 – Optativa **
C2 – Sustentações Aplicadas *
C2.1
C2.2
C2.3
C2.1
C2.2
C2.3
C2 – Optativa **

Ortopedia
5 a 6 alunos
A1.3
A1.2
A1.1

A2.3
A2.2
A2.1

B1.3
B1.2
B1.1

B2.3
B2.2
B2.1

C1.3
C1.2
C1.1

C2.3
C2.2
C2.1


•

* Sustentações aplicadas: os 17 alunos das turmas (A1, A2, B1, B2, C1,
C2) desenvolverão atividades por uma semana, embasadas na estratégia
de aprendizagem baseada na prática, nas áreas que, em seguida,
estagiarão por duas semanas (Urologia, Vascular, Otorrino, Oftalmo,
Anestesio e Ortopedia).

•

** Optativa: os alunos de cada sub-turma optam internamente e se
dividem para frequentar, por mais uma semana, uma das sub-áreas
deste estágio de seu interesse.
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Subáreas: Urologia/ Cirurgia Vascular/ Cirurgia Plástica
Internato – 5º Ano
Estágio de Clínica Cirúrgica II
Urologia / Cirurgia Vascular / Cirurgia Plástica
2ª feira
3ª feira
4ª feira
5ª feira
07h30
às
11h30

13h30
às
15h30

6ª feira

Urologia
HSL

C. Vascular
Ambulatório
Enfermaria /
Discussão de
Casos

C. Vascular
Centro
Cirúrgico
CHS

Urologia
CHS

Urologia
Centro
Cirúrgico
CHS

C. Vascular
Hemodinâmica
HSL

C. Vascular
Ambulatório
CHS

C. Plástica
Ambulatório
CHS

C. Plástica
Centro
Cirúrgico
HSL

Urologia
Centro
Cirúrgico
CHS

Subáreas: Otorrinolaringologia/ Oftalmologia / Anestesiologia

2ª feira

Internato – 5º Ano
Estágio de Clínica Cirúrgica II
Otorrino / Oftalmo / Anestesio
3ª feira
4ª feira
5ª feira

08h0
às
12h00

Otorrino
Ambulatório

Otorrino
Ambulatório

Otorrino
Oftalmo
Ambulatório Ambulatório

13h30
às
15h30

Anestesio
Lab. Técnica
Cirúrgica

Otorrino
Ambulatório

Oftalmo
Ambulatório

Anestesio
Centro
Cirúrgico
HSL

6ª feira
Oftalmo
Ambulatório

Anestesio
Centro
Cirúrgico
HLMB

Subárea: Ortopedia

2ª feira

Internato – 5º Ano
Estágio de Clínica Cirúrgica II
Ortopedia
3ª feira
4ª feira
5ª feira

08h0
às
12h00

Cirurgia
HSL

Reunião Clínica

13h30
às
15h30

Ambulatório
CHS

Ambulatório
CHS

Cirurgia
HSL

Cirurgia
HSL

Ambulatório Ambulatório
CHS
CHS

6ª feira
Cirurgia
HSL

Ambulatório
CHS
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Estágio de Saúde Coletiva I e da Subárea da Clínica Medica I: Psiquiatria: 17
alunos, com rodízio a cada 8 semanas.

Internato – 5º Ano
Estágio de SAÚDE COLETIVA I e
Subárea de Clínica Médica I: Psiquiatria
2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Subárea da Clínica Médica I: Psiquiatria

08H00
às
11h00

Ambulatório
Ambulatório Hosp. Jardim
Seminário
das Acácias

Ambulatório
URE

Ambulatório
Seminário

Educação
Continuada para
Profissionais da
Rede

Saúde Coletiva I

13h00
às
16h00

STE

EC#

VD#

AC#

SF#

CSE

EE

CSE

CSE

CSE

OMC

CSE

Acamados

VSC

Acamados

Observações: atividades em rodízio
STE – Suporte Teórico em Epidemiologia, CSE - Centro de Saúde Escola,
OMC – Orientação Médica Coletiva, EC – Educação Continuada,
EE – Exercícios Epidemiológicos, VD – Visita Domiciliar , AC – Ação Comunitária ,
VSC - Vigilância em Saúde Coletiva, SF – Saúde da Família

# atividades que podem ser integradas compondo a Saúde Mental
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Estágio de Pediatria I: 17 alunos em rodízio a cada 8 semanas
Internato – 5º Ano
Estágio de PEDIATRIA I

08h00 às
12h00

13h30 às
15h30

2ª feira
UBS

3ª feira
UBS

4ª feira
UBS / Vd

5ª feira
UBS

6ª feira
UBS

PA

PA

CI

PA

PA

Berçário
UBS

Berçário
UBS

Berçário

Berçário

Berçário

CI
Ambulatório

Discussão de
Casos
Todos os alunos

Seminário

CI
Ambulatório
Berçário

Berçário

Todos os alunos

Discussão de
Casos
Todos os alunos

UBS: Unidade Básica de Saúde
Vd: Visita domicilar
CI: Cirurgia infantil
PA: Pronto-atendimento
Estágio de Obstetrícia I: 8 a 9 alunos em rodízio a cada oito semanas
Internato – 5º Ano
Estágio de OBSTETRÍCIA I
A1

Enfermaria Hospital Santa Lucinda (atenção secundária) 4 alunos

2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

08h00 às
09h00

evolução com
residente

evolução com
residente

evolução com
residente

evolução com
residente

Curso
educação
continuada
em GO

09h00 às
10h00
10h00 às
12h00

visita com
docente

visita com
docente

visita com
docente

seminário GO

seminário GO

seminário GO

Seminário

Enfermaria
residentes/ plant

Enfermaria
residentes/ plant

visita com
docente
Reunião
científica
Enfermaria
residentes/
plant

13h30 às
15h30
A2

visita
Enfermaria
residentes/
plant

Enfermaria Hospital Santa Lucinda (atenção secundária) 4 alunos

2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

8 às 9
horas

Imagem/Centro
Obstétrico

Imagem/Centro
Obstétrico

Imagem/Centro
Obstétrico

Imagem/Centro
Obstétrico

Curso
educação
continuada
em GO

9às 10
horas

seminário GO

seminário GO

seminário GO

Reunião
científica

CO

13:30 às
15:30h

Seminário

CSE

CSE

CSE

CSE
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Estágio de Ginecologia I: 8 a 9 alunos em rodízio a cada oito semanas
Internato 5º Ano
Estágio de Ginecologia I
A1

EMERGÊNCIA sala 60 Hospital Regional (3 alunos)

2ª feira
08h00 às 10h00

3ª feira

atendimento atendimento atendimento
urgência
urgência
urgência

10h00 às 12h00

seminário
GO

13h30 às 15h30

Seminário

15h30 às 18h00

4ª feira

seminário
GO

seminário
GO

atendimento atendimento
urgência
urgência
atendimento
urgência

19h00 às 24h00

5ª feira

6ª feira

atendimento
urgência

Curso educação
continuada em
GO

Reunião
Científica

atendimento
urgência

atendimento
urgência

atendimento
urgência

plantão urgência - em rodízio para todos os 8 a 9 alunos

A2

Centro de Saúde Escola (CSE) e AMBULATÓRIO (3 alunos)

2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

08h00 às 10h00

CSE

CSE

CSE

CSE

Curso educação
continuada em
GO

10h00 às 12h00

seminário
GO

seminário
GO

seminário
GO

Reunião
Científica

Ambulatório

13h30 às 15h30

Seminário

Ambulatório

Ambulatório

CSE

estudo autodirigido

A3
2A. FEIRA
08h00 às 10h00
10h00 às 12h00
13h30 às 15h30

OUTROS CENÁRIOS (3 alunos)
3A. FEIRA
4A. FEIRA
5A. FEIRA

visita URE/
visita URE/
visita URE/
interconsulta interconsulta interconsulta
seminário
GO
cirurgia
Hospital
Evangélico

seminário
GO
cirurgia
Hospital
Evangélico

seminário
GO
cirurgia
Hospital
Evangélico

6A. FEIRA

visita URE/
interconsulta

Curso educação
continuada em
GO

Reunião
Científica

visita URE/
interconsulta

UROGINECO

estudo autodirigido
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6.2. 6º ano:
6.2.1. Clínica Médica II: abrange as seguintes subáreas, que compõem
os rodízios –
6.2.1.1.

Endocrinologia, Nutrição e Oncologia;

6.2.1.2.

Hematologia e Análises Clínicas;

6.2.1.3.

Urgências e Emergências Clínicas: tanto na Unidade

Regional de Emergência (URE), quanto em Pronto-Atendimento
(PA);
6.2.1.4.

Nefrologia e Geriatria;

6.2.1.5.

Pneumologia, Cirurgia de tórax e Imagem.

6.2.2. Clínica Cirúrgica II: abrange as seguintes subáreas, que compõem
os rodízios –
6.2.2.1.

Clínica e Cirurgia do aparelho Digestório;

6.2.2.2.

Urgências e Emergências Cirúrgicas.

6.2.3. Saúde Coletiva II
6.2.4. Pediatria II
6.2.5. Ginecologia e Obstetrícia II

INTERNATO 6º ano - 2011
Clínica
Clínica

Clínica

Cirúrgica

Pediatria

Médica IIa

Médica IIb

II e Saúde

II

Coletiva II
10/01 a 06/03

07/03 a 01/05

02/05 a 26/06

27/06 a 21/08

22/08 a 23/10

Ginecologia
e
Obstetrícia

A

E

D

C

B

20 alunos

20 alunos

20 alunos

20 alunos

20 alunos

B

A

E

D

C

20 alunos

20 alunos

20 alunos

20 alunos

20 alunos

C

B

A

E

D

20 alunos

20 alunos

20 alunos

20 alunos

20 alunos

D

C

B

A

E

20 alunos

20 alunos

20 alunos

20 alunos

20 alunos

E

D

C

B

A

20 alunos

20 alunos

20 alunos

20 alunos

20 alunos
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24/10 a 28/10

Atividades Acadêmicas

O número total de alunos será dividido em cinco turmas, que
obedecerão a rodízio entre as áreas a cada oito semanas, conforme tabela
abaixo, acrescida de mais uma semana para atividades acadêmicas de
avaliação, entre outras. Utilizamos o calendário de 2011 para apresentação a
seguir.
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A
1ª semana

JAN

FEV

01 a 09

F

31/01 a 06

2ª semana

10 a 16
17 a 23

4ª semana

24 a 30

CM a
CM a
CM a

07 a 13

3ª semana

14 a 20
21 a 27

MAR

CM
CM
CM
CM

a
a
a
a

B

JAN

14 a 20
21 a 27

FEV

01 a 09

F

31/01 a 06

2ª semana

10 a 16
17 a 23

4ª semana

24 a 30

G/O
G/O
G/O

07 a 13

3ª semana

1ª semana

07 a 13

28 a 03/04

5ª semana

14 a 20
21 a 27

07 a 13
14 a 20
21 a 27

C

JAN

FEV

01 a 09

F

31/01 a 06

10 a 16

07 a 13

3ª semana

17 a 23

4ª semana

24 a 30

PED
PED
PED

14 a 20
21 a 27

PED
PED
PED
PED

5ª semana

MAR
28/02 a 06
07 a 13
14 a 20
21 a 27
28 a 03/04

D

JAN

FEV

1ª semana

01 a 09

F

31/01 a 06

2ª semana

10 a 16

07 a 13

3ª semana

17 a 23

4ª semana

24 a 30

CC/SC
CC/SC
CC/SC

14 a 20
21 a 27

CC/SC
CC/SC
CC/SC
CC/SC

5ª semana

PED
PED
PED
PED

14 a 20
21 a 27
28 a 03/04

E

JAN

FEV

1ª semana

01 a 09

F

31/01 a 06

2ª semana

10 a 16

07 a 13

3ª semana

17 a 23

4ª semana
5ª semana

24 a 30

CM b
CM b
CM b

14 a 20
21 a 27

11 a 17
18 a 24
25 a 01/05

b
b
b
b

28/02 a 06
07 a 13
14 a 20
21 a 27
28 a 03/04

09 a 15
16 a 22
23 a 29

11 a 17
18 a 24
25 a 01/05

a
a
a
a

02 a 08
09 a 15
16 a 22
23 a 29
30 a 05/06

11 a 17
18 a 24
25 a 01/05

CM b
CC/SC
CC/SC
CC/SC
CC/SC

02 a 08
09 a 15
16 a 22
23 a 29
30 a 05/06

ABR
11 a 17
18 a 24
25 a 01/05

09 a 15
16 a 22
23 a 29

ABR
11 a 17
18 a 24
25 a 01/05

27 a 03/07

b
b
b
b
b

CM
CM
CM
CM
CM

a
a
a
a
a

02 a 08
09 a 15
16 a 22
23 a 29
30 a 05/06

CM a = CLÍNICA MÉDICA IIa

11 a 17
18 a 24
25 a 31

15 a 21
22 a 28

13 a 19
20 a 26
27 a 03/07

11 a 17
18 a 24
25 a 31

01 a 07
08 a 14
15 a 21
22 a 28
29 a 04/09

JUL

CM a
CM a
CM a
CM b

06 a 12
13 a 19
20 a 26
27 a 03/07

11 a 17
18 a 24
25 a 31

b
b
b
b

01 a 07
08 a 14
15 a 21
22 a 28
29 a 04/09

JUN

JUL

G/O
G/O
G/O
CM a

06 a 12
13 a 19
20 a 26
27 a 03/07

11 a 17
18 a 24
25 a 31

a
a
a
a

15 a 21
22 a 28
29 a 04/09

JUN
06 a 12
13 a 19
20 a 26
27 a 03/07

JUL

PED
PED
PED
G/O

04 a 10
11 a 17
18 a 24
25 a 31

CM b = CLÍNICA MÉDICA IIb

10 a 16

05 a 11

F

03 a 09

12 a 18

PED
PED
PED

10 a 16

05 a 11

F

03 a 09

12 a 18

CC/SC
CC/SC
CC/SC

10 a 16

26 a 02/10

01 a 07
08 a 14
15 a 21
22 a 28
29 a 04/09

OUT

19 a 25
26 a 02/10

19 a 25
26 a 02/10

17 a 23

PED
PED
PED

24 a 28

AT. ACAD.

OUT

17 a 23

CC/SC
CC/SC
CC/SC

24 a 28

AT. ACAD.

SET

CM a
CM a
CM a
CM b
CM b

OUT

17 a 23

CM b
CM b
CM b

24 a 28

AT. ACAD.

05 a 11

F

03 a 09

12 a 18

CM b
CM b
CM b

10 a 16

05 a 11

F

03 a 09

12 a 18

CM a
CM a
CM a

10 a 16

19 a 25
26 a 02/10

AGO

G/O
G/O
G/O
G/O

AT. ACAD.

G/O
G/O
G/O

19 a 25

SET

CM b
CM b
CM b
CC/SC
CC/SC

08 a 14

24 a 28

12 a 18

SET

CC/SC
CC/SC
CC/SC
PED
PED

01 a 07

G/O
G/O
G/O

03 a 09

AGO

CM
CM
CM
CM

04 a 10

17 a 23

F

AGO

CM
CM
CM
CM

04 a 10

OUT

05 a 11

AGO

CC/SC
CC/SC
CC/SC
CC/SC

04 a 10

JUN

PED
PED
PED
PED
PED

08 a 14

JUL

CM b
CM b
CM b
CC/SC

06 a 12

SET

PED
PED
PED
G/O
G/O

01 a 07

29 a 04/09

MAI

CC/SC
CC/SC
CC/SC
CC/SC

AGO

PED
PED
PED
PED

04 a 10

JUN

CM
CM
CM
CM
CM

G/O
G/O
G/O
G/O
G/O

02 a 08

30 a 05/06

04 a 10

20 a 26

MAI

PED
PED
PED
PED

04 a 10

13 a 19

MAI

G/O
G/O
G/O
G/O

04 a 10

JUL

CC/SC
CC/SC
CC/SC
PED

06 a 12

MAI

CM
CM
CM
CM

04 a 10

JUN

CC/SC
CC/SC
CC/SC
CC/SC
CC/SC

02 a 08

30 a 05/06

MAR

CM
CM
CM
CM

b
b
b
b

ABR

PED
G/O
G/O
G/O
G/O

MAR
28/02 a 06
CC/SC
07 a 13

MAI

CM
CM
CM
CM

04 a 10

ABR

G/O
CM a
CM a
CM a
CM a

28/02 a 06

28 a 03/04

2ª semana

a
b
b
b
b

MAR

G/O
G/O
G/O
G/O

5ª semana

1ª semana

ABR

CM
CM
CM
CM
CM

28/02 a 06

SET

G/O
G/O
G/O
CM a
CM a

19 a 25
26 a 02/10

OUT

17 a 23

CM a
CM a
CM a

24 a 28

AT. ACAD.

PED = PEDIATRIA II
G/O = GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA II

alunos

número total sub-turma

dias 1 a 13 dias 14 a 26 dias 27 a 40

alunos

número
total

sub-turma

dias 1 a 13

dias 14 a 26 dias 27 a 40

1a7

7

X

ENO

HAC

URE

1a7

7

X

NG

PTI

PA

8 a 14

7

Y

URE

ENO

HAC

8 a 14

7

Y

PA

NG

PTI

15 a 20

6

Z

HAC

URE

ENO

15 a 20

6

Z

PTI

PA

NG

CLÍNICA MÉDICA IIa

CLÍNICA MÉDICA IIb

Endocrino, Nutrição, Onco: ENO

Nefro, Geriatria: NG

Hemato, Análises Clínicas: HAC

Pneumo, Cir.Tórax, Imagem: PTI

Unidade Regional Emergência: URE

Pronto-Atendimento: PA

CC = CLINICA CIRURGICA II
SC = SAÚDE COLETIVA II

F=férias

AT.ACAD. = Atividade Acadêmica
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A seguir, estão as tabelas que mostram o desenvolvimento do Internato
nas áreas apontadas:

Estágio de Clínica Médica IIa: rodízio de 7 a 8 alunos a cada 13 a 14 dias
CLÍNICA MÉDICA IIa (CM a)
número total

subturma

dias 1 a
13

1a7

7

X

ENO

HPC

URE

8 a 14

7

Y

URE

ENO

HPC

15 a 20

6

Z

HPC

URE

ENO

alunos

dias 14 a dias 27 a
26
40

SUBÁREAS: ENO: Endocrinologia, Nutrição, Oncologia
HPC: Hematologia, Patologia Clínica
URE: Unidade Regional Emergência

Estágio de Clínica Médica IIb: rodízio de 7 a 8 alunos a cada 13 a 14 dias
CLÍNICA MÉDICA IIb (CMb)
número total

subturma

dias 1 a
13

dias 14 a
26

dias 27 a 40

1a7

7

X

NG

PTI

PA

8 a 14

7

Y

PA

NG

PTI

15 a 20

6

Z

PTI

PA

NG

alunos

SUBÁREAS: NG: Nefrologia, Geriatria
PTI: Pneumologia, Cirurgia de Tórax, Imagem
PA: Pronto-Atendimento

Os estágios abaixo serão delineados com detalhes neste semestre e
encaminhados em seguida:
Estágio de Saúde Coletiva II
Estágio de Clínica Cirúrgica II
Estágio de Pediatria II
Estágio de Ginecologia II
Estágio de Obstetrícia II

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS e HABILIDADES NAS ÁREAS COMPONENTES
DO INTERNATO

1.1. CLÍNICA MÉDICA I
EMENTA: Estudo e orientação sobre as Urgências e Emergências clínicas.
Estudo e orientação sobre as Doenças crônico-degenerativas e infectocontagiosas prevalentes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. reconhecer as situações de risco eminente à vida;
2. instalar as medidas de sustentação à vida;
3. identificar e diagnosticar as patologias clínicas, em especial as
doenças crônico-degenerativas prevalentes;
4. propor e conduzir o tratamento inicial das patologias clínicas, em
especial das doenças crônico-degenerativas e infecto-contagiosas
prevalentes;
5. orientar

com

eficiência

os

cuidados

médicos,

nutricionais,

higiênicos e psicológicos (em associação com a Saúde Mental)
necessários para manutenção da saúde e sua recuperação;
6. compreender os fatores que interferem na adesão aos tratamentos
propostos (em associação com a Saúde Coletiva e Saúde Mental).
HABILIDADES:
-

capacidade de integração de conhecimentos clínicos e epidemiológicos
(em associação com a Saúde Coletiva);

-

realizar consultas médicas completas, indicando exames e terapêutica
apropriada para cada caso atendido, se necessários e de acordo com os
protocolos de atendimento locais;

-

saber avaliar os riscos e benefícios das intervenções diagnósticas e
terapêuticas, baseando-se nos conhecimentos da medicina baseada em
evidências;

-

observação, coleta, registro, análise e interpretação de dados de modo
sistemático (em associação com a Saúde Coletiva);

-

capacidade de realizar o adequado encaminhamento de pacientes que
necessitam de cuidados em outros níveis de atenção à saúde.
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1.2.

CLÍNICA CIRÚRGICA I

EMENTA: Estudo e orientação sobre as Emergências traumáticas e não
traumáticas. Estudo das afecções cirúrgicas de urgência e da Cirurgia
ambulatorial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. reconhecer

as

situações

de

risco

eminente

à

vida

no

politraumatizado e nas emergências não traumáticas;
2. instalar as medidas de sustentação à vida;
3. reconhecer as situações de urgência nas afecções cirúrgicas não
traumáticas;
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4. instalar o atendimento inicial ao grande queimado e proporcionar
treinamento para prestar o primeiro atendimento em todos os tipos
de queimaduras;
5. propiciar treinamento em intervenções cirúrgicas simples, como:
exérese de unhas, drenagem de abscessos, suturas simples de
ferimentos superficiais, curativos e desbridamentos, entre outros;
6. propiciar treinamento para atendimento adequado das lesões
ortopédicas prevalentes;
7. orientar

com

eficiência

os

cuidados

médicos,

nutricionais,

higiênicos e psicológicos (em associação com a Saúde Mental)
necessários para manutenção da saúde e sua recuperação;
8. compreender os fatores que interferem na adesão aos tratamentos
propostos (em associação com a Saúde Coletiva e Mental).
HABILIDADES:
-

realização de consultas médicas completas, indicando exames e
terapêutica apropriada para cada caso atendido, se necessários e de
acordo com os protocolos de atendimento locais;

-

promoção e realização adequada de técnicas de assepsia e antisepsia;

-

realização supervisionada de técnicas de anestesia apropriada às
cirurgias simples;

-

capacidade

de

integração

de

conhecimentos

clínicos

e

epidemiológicos (em associação com Saúde Coletiva);
-

avaliação dos riscos e benefícios das intervenções diagnósticas e
terapêuticas, baseando-se nos conhecimentos da medicina baseada
em evidências;

-

observação, coleta, registro, análise e interpretação de dados de
modo sistemático (em associação com a Saúde Coletiva);

-

manter comportamento adequado em ambientes cirúrgicos;

-

capacidade de realizar o adequado encaminhamento de pacientes
que necessitam de cuidados em outros níveis de atenção à saúde.
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15. WEINSTEIN, S. L.; BUCKWALTER, J. A. Ortopedia de turek: princípios e sua
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1.3. GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA I
EMENTA: Situações de maior prevalência em tocoginecologia: estudo dos
processos infecciosos genitais femininos altos (Doença Inflamatória Pélvica) e
baixos

(vulvovaginites).

Compreensão dos

(dismenorréia,

tensão

pré-menstrual,

anticoncepção.

Atendimento

à

mulher

distúrbios

da

metrorragia).
no

climatério.

menstruação

Orientação
Aplicação

de
de
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procedimentos que orientem a prática de prevenção do câncer ginecológico e
diagnóstico precoce de neoplasia mamária.
Atendimento à mulher durante o pré-natal, caracterizando-se a adaptação do
organismo feminino à gestação, diagnósticos em obstetrícia. Investigação de
causas de abortamento. Realização da assistência ao parto normal e
puerpério.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. executar a anamnese em ginecologia, exame físico ginecológico
completo, reconhecendo as estruturas anatômicas in vivo.
2. reconhecer achados de um exame físico ginecológico normal.
3. saber conduzir a orientação para estabelecer o diagnóstico para as
doenças ginecológicas mais prevalentes.
4. executar consultas e acompanhamento pré-natal normal.
5. saber reconhecer as condições que escapem da normalidade na
evolução do pré-natal, encaminhando a paciente para assistência
especializada.
6. diagnosticar o trabalho de parto, sabendo seguir o partograma,
reconhecendo os limites da normalidade.
7. prestar a assistência ao parto normal, com e sem episiotomia.
8. compreender os fatores do gênero feminino que interferem na adesão
aos tratamentos propostos (em associação com a Saúde Coletiva e
Saúde Mental).

HABILIDADES
-

realização da consulta ginecológica completa, elaborando hipóteses
diagnóstica, diagnóstico diferencial e exames subsidiários adequados ao
caso.

-

realização da consulta obstétrica completa, indicando exames e terapêutica
apropriada, se necessários e de acordo com os protocolos de atendimento
locais.

-

realização da consulta de paciente grávida em atendimento eventual por
intercorrência ou porque está em trabalho de parto, reconhecendo as
situações que impliquem em maior risco materno ou fetal.
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-

capacidade de integração de conhecimentos clínicos e epidemiológicos
(em associação com a Saúde Coletiva).

-

avaliação adequada dos riscos e benefícios das intervenções diagnósticas
e terapêuticas, baseando-se nos conhecimentos da medicina baseada em
evidências.

-

observação, coleta, registro, análise e interpretação de dados de modo
sistemático (em associação com a Saúde Coletiva).

-

capacidade de realizar o adequado encaminhamento de pacientes que
necessitam de cuidados em outros níveis de atenção à saúde.
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1.4.

PEDIATRIA I

EMENTA: Estudo e orientação sobre as Urgências e Emergências em Pediatria.
Discussão das doenças pediátricas prevalentes. Prática em Puericultura.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. reconhecer as situações de risco eminente à vida;
2. instalar as medidas de sustentação à vida;
3. conduzir e realizar os cuidados iniciais ao recém-nascido;
4. executar eficientemente a puericultura (em suas dimensões de
cuidados médicos, higiênicos, nutricionais, psicológicos);
5. reconhecer o crescimento e desenvolvimento normal;
6. assistir e conduzir o tratamento das patologias pediátricas
prevalentes;
7. compreender os fatores que interferem na adesão aos tratamentos
propostos (em associação com Saúde Coletiva e Saúde Mental).
HABILIDADES:
-

realização da consulta pediátrica completa, indicando exames e
terapêutica apropriada, se necessários e de acordo com os
protocolos de atendimento locais;

-

observação, coleta, registro, análise e interpretação de dados de
modo sistemático (em associação com a Saúde Coletiva).

-

capacidade

de

integração

de

conhecimentos

clínicos

e

epidemiológicos (em associação com a Saúde Coletiva);
-

avaliação adequada dos riscos e benefícios das intervenções
diagnósticas e terapêuticas, baseando-se nos conhecimentos da
medicina baseada em evidências;

-

capacidade de realizar o adequado encaminhamento de pacientes
que necessitam de cuidados em outros níveis de atenção à saúde;

-

comportar-se adequadamente no berçário e demais ambientes
pediátricos.
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13. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Pediatria: prevenção e controle de infecção hospitalar. Brasília, DF, 2005.
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1.5.

SAÚDE COLETIVA I

EMENTA: Estudo e aplicação dos programas de atenção à saúde: criança,
mulher, adulto, idoso. Caracterização e aplicação dos processos de vigilância
à Saúde. Elaboração do diagnóstico em saúde e definição de políticas locoregionais.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Promover a aprendizagem integrada ao trabalho cotidiano, voltada
para as necessidades de saúde de pessoas e populações, à gestão
do sistema único de Saúde (SUS) e à participação popular em
saúde, buscando a qualificação das práticas profissionais e da
própria organização de trabalho.
2. Conhecer noções de planejamento estratégico.
3. Definir áreas e populações de risco em determinado território.
4. Compreender os fatores que interferem na adesão aos tratamentos
propostos.
HABILIDADES:
-

trabalho eficiente com os sistemas de informação em saúde: SIAB (Sistema
de Informação em Atenção Básica);

-

capacidade de integração de conhecimentos clínicos e epidemiológicos;

-

realização

de

consultas

médicas

completas,

indicando

exames

e

terapêutica apropriada para cada caso atendido e de acordo com os
Programas de Saúde;
-

observação, coleta, registro, análise e interpretação de dados de modo
sistemático.
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15. FRANCO, T. B.; BUENO, W. S.; MERHY, E. E. O Acolhimento e os processos
de trabalho em saúde: o caso de Betim, MG. Cadernos de Saúde Pública,
RJ, v. 15, n. 2, p. 345-353, 1999.
16. ANDERSON, M. I. P.; RODRIGUES, R. D. Formação em Medicina de Família e
Comunidade. Cadernos ABEM, v. 4, p. 30-37, 2008.
17. Protocolos municipais de Saúde da Criança, Saúde da Mulher e Saúde do
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1.6. CLÍNICA MÉDICA II
EMENTA:

Estudo

e

prática

em

especialidades

clínicas:

atendimento

secundário e terciário. Desenvolvimento da Educação Continuada.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. assistir aos pacientes internados nas enfermarias de Clínicas
Médicas dos hospitais de ensino;
2. assistir aos pacientes atendidos em ambulatórios de especialidades
clínicas;
3. participar do acompanhamento de pacientes após alta hospitalar (em
associação com a Saúde Coletiva);
4. participar dos programas de educação continuada dos profissionais
de saúde, no âmbito dos hospitais e outros locais de ensino.
HABILIDADES:
-

capacidade de realizar o adequado encaminhamento de pacientes que
necessitam de cuidados em outros níveis de atenção à saúde;

-

realização

de

consultas

médicas

completas,

indicando

exames

e

terapêutica apropriada para cada caso atendido, se necessários e de
acordo com protocolos de atendimento locais;
-

capacidade de enfretamento das situações de mau prognóstico, do ponto
de vista pessoal e familiar (em associação com a Saúde Mental).
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Disponível em: <http://pallipedia.org>.
5. AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Disponível em:
<http://www.diabetes.org/>.
6. SOCIEDADE BRASIELIRA DE DIABETES. Disponível em:
<http://www.diabetes.org.br/>.
7. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA.
Disponível em: <http:www.endocrino.org.br>.
8. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE. Disponível
em: <http://www.abeso.org.br>.
9. BRASIL. Ministério da Saúde. Portal da Saúde. Disponível em: <http://www.
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1.7.

CLÍNICA CIRÚRGICA II

EMENTA: Estudo e prática em especialidades cirúrgicas: atendimento
secundário e terciário. Desenvolvimento da Educação Continuada.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. assistir aos pacientes internados nas enfermarias de Clínicas
Cirúrgicas

dos

hospitais

de

ensino,

inclusive

durante

os

procedimentos cirúrgicos;
2. acompanhar os procedimentos e cuidados anestésicos antes, durante
e após o ato cirúrgico;
3. assistir aos pacientes atendidos em ambulatórios de especialidades
cirúrgicas;
4. orientar com eficiência os cuidados médicos, nutricionais, higiênicos e
psicológicos

necessários

para

manutenção

da

saúde

e

sua

recuperação;
5. participar do acompanhamento de pacientes após alta hospitalar (em
associação com a Saúde Coletiva);
6. participar dos programas de educação continuada dos profissionais de
saúde, no âmbito dos hospitais e outros locais de ensino.

HABILIDADES:
-

capacidade

de

integração

de

conhecimentos

clínicos

e

epidemiológicos (em associação com a Saúde Coletiva);
-

realizar

consultas

médicas

completas,

indicando

exames

e

terapêutica apropriada para cada caso atendido, se necessários e de
acordo com os protocolos de atendimento locais;
-

capacidade de realizar o adequado encaminhamento de pacientes
que necessitam de cuidados em outros níveis de atenção à saúde;

-

capacidade de enfretamento das situações de mau prognóstico, do
ponto de vista pessoal e familiar (em associação com a Saúde
Mental);

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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1.8.

GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA II

EMENTA: Fundamentação e prática no atendimento da mulher, grávida ou não,
nas situações que necessitem assistência em nível secundário e terciário.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

atender pacientes internadas e/ou atendidas em ambulatórios de
nível secundário e terciário na área de ginecologia;
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2.

participar

como

instrumentador

cirúrgico

nas

cirurgias

ginecológicas;
3.

participar dos programas de educação continuada dos profissionais
de saúde;

4.

identificar as situações que trazem risco à gestação, ao parto e ao
recém-nascido;

5.

participar do atendimento no pré-natal de risco, sabendo a conduta a
ser tomada nas intercorrências clínicas que modifiquem a evolução
da gestação e naquelas situações em que a gravidez modifique a
evolução do processo mórbido;

6.

participar da indicação da via de parto, participando como
instrumentador nos partos operatórios.

HABILIDADES:
-

capacidade de integração de conhecimentos clínicos e epidemiológicos
(em associação com a Saúde Coletiva);

-

capacidade

de

realizar

consultas

médicas

completas,

indicando e

interpretando exames subsidiários, bem como a terapêutica apropriada
para cada caso atendido, de acordo com protocolos sistematizados;
-

reconhecimento da anatomia, microbiologia e farmacologia aplicadas;

-

aplicação da técnica adequada para colheita de colpocitologia oncótica e
exames para estudo da microbiota vaginal;

-

capacidade de enfrentamento das situações de mau prognóstico, do ponto
de vista pessoal e familiar (em associação com Saúde Mental).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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Guanabara Koogan, 1974.
8. MATTINGLY, Richard F.; THOMPSON, John D. Te Linde ginecologia
operatoria. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1985.
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Philadelphia: W. B. Saunders, 1986.
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14. DELASCIO, D.; GUARIENTO, A. Obstetrícia normal Briquet. 3. ed. reimpr.
rev. ampl. São Paulo: Sarvier, 1994.
15. ZUGAIB, M. (Ed.). Zugaib obstetricia. Barueri: Manole, 2008.
16. MONTENEGRO, C. A. B. Rezende obstetrícia fundamental. 11. ed Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
17. REZENDE, J. Obstetricia. 10. ed. reimpr. Rio de Janeiro : Guanabara
Koogan, 2007.
18. PEIXOTO, S. Peixoto pré-natal. 3. ed. São Paulo: Roca, 2004.
19. CAMANO, L.; SOUZA, E. Assistência ao parto e tocurgia: manual de
orientação. São Paulo: Ponto: FEBRASGO, 2002.
1.9.

PEDIATRIA II

EMENTA: Fundamentação do atendimento em níveis secundário e terciário.
Desenvolvimento da Educação continuada.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. acompanhar e participar da assistência a pacientes pediátricos
internados e/ou atendidos em ambulatórios de nível secundário e
terciário;
2. orientar com eficiência os cuidados médicos, nutricionais, higiênicos
e psicológicos necessários para manutenção da saúde e sua
recuperação;
3. participar dos programas de educação continuada dos profissionais
de saúde, no âmbito dos hospitais e outros locais de ensino.
HABILIDADES:
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- capacidade de integração de conhecimentos clínicos e epidemiológicos (em
associação com a Saúde Coletiva);
- realização de consultas pediátricas completas, indicando exames e
terapêutica apropriada para cada caso atendido, se necessários e de acordo
com os protocolos de atendimento locais;
- capacidade de enfretamento das situações de mau prognóstico, do ponto de
vista pessoal e familiar (em associação com Saúde Mental).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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Koogan, 1990.
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Neonatologia. Manual de neonatologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter,
c2000.
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Paulo: Sarvier, 2006.
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Guanabara Koogan, 2006.
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1993.
11. SETIAN, N. Endocrinologia pediátrica: aspectos físicos e metabólicos do
recém nascido ao adolescente. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2002. v. 1.
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Nutrologia.Obesidade na infância e adolescência: manual de orientação .
Rio de Janeiro, 2008. Disponível em:
<http://www.sbp.com.br/PDFs/Man%20Nutrologia_Obsidade.pdf>.
2. ARAÚJO, Teo W.; CALAZANS, G. (Org). Prevenção das DST/Aids em
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saúde. São Paulo: Secretaria Estadual de Saúde, 2007. Disponível em:
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sobre o Manejo da Asma. Jornal Brasileiro de Pneumologia, Brasília, DF, v.
28, supl. 1, 2002. Disponível em:
<http://www.jornaldepneumologia.com.br/portugues/suplementos_caps.asp
?id=52>.
6. STIRBULOV, R.; BERND, L. A. G.; SOLÉ, D. (Ed.). IV Diretrizes Brasileiras
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32, supl. 7, 2006. Disponível em:
<http://www.jornaldepneumologia.com.br/portugues/suplementos_caps.asp
?id=39>.
7. SOCIEDADE DE PEDIATRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Manual de
Follow-up do recém-nascido de alto risco: rotinas. Rio de Janeiro,
1988/1990.
8. OLIVEIRA, A. Guia de atuação frente a maus-tratos na infância e na
adolescência. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2001.
9. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde.
Assistência e controle das doenças diarreicas. 3. ed. Brasília, DF, 1993.
Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_diarreicas.pdf>.
10. YAMAMOTO, R. M. (Org.). Manual de atenção a saúde da criança indígena
brasileira. Brasília, DF: Fundação Nacional de Saúde, 2004.
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Brasília, DF, 1993. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/partes/infeccoes_respiratorias
1.pdf>.
12. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual
dos centros de referência para imunobiológicos especiais. 3. ed. Brasília,
DF, 2006. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_centro_referencia_imu
nobiologicos.pdf>.
13. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Pediatria: prevenção e controle de infecção hospitalar. Brasília, DF, 2005.
(Série A. Normas e Manuais Técnicos). Disponível em>
<http://www.sbp.com.br/img/manuais/manual_pediatria[1].pdf>.
14. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamento de nutrologia.
Manual de orientação: alimentação do lactente, alimentação do pré-escolar,
alimentação do escolar, alimentação do adolescente, alimentação na
escola. Rio de Janeiro, 2006. Disponível em:
<http://www.sbp.com.br/img/manuais/manual_alim_dc_nutrologia.pdf>.
7.11. SAÚDE COLETIVA II:
EMENTA: Atendimento e Internação Domiciliar: pacientes após alta hospitalar,
em Cuidados Paliativos ou Acamados. Desenvolvimento e participação da
Educação Permanente para Profissionais de Saúde.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Participar do atendimento domiciliar em todas as suas modalidades;
2. Promover a articulação da atenção especializada hospitalar com a
atenção dos profissionais de Saúde da Família e das Unidades
Básicas de Saúde;
3. Participar das atividades e processos de educação permanente dos
profissionais de saúde.
HABILIDADES:
- capacidade de manter bom relacionamento médico-paciente e seus
cuidadores no contexto do atendimento domiciliar;
- capacidade de enfretamento das situações de mau prognóstico, do ponto de
vista pessoal, familiar e social (em associação com a Saúde Mental).
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9. Atividades complementares: natureza, acompanhamento e avaliação,
articulação com os demais componentes curriculares (a partir de 2010)
O projeto pedagógico do curso de Medicina prevê o desenvolvimento de
120 horas como atividades complementares, estipuladas na tabela abaixo com
sua correspondente pontuação horária. Tal pontuação foi decidida em
diferentes reuniões dos órgãos colegiados que tomaram como referência
arbitrária 85 horas necessárias para a conclusão dos projetos de Iniciação
Científica, atividade comumente praticada no curso de Medicina. Todas as
demais atividades foram pontuadas de acordo com este referencial. A
viabilização das atividades complementares é enfatizada na medida em que
existem as chamadas Áreas do Aluno, espaços que não concorrem com os
demais componentes da matriz horária.
Natureza: a descrição está sumarizada no quadro abaixo, onde constam
também os requisitos para sua validação (pelas comissões dos respectivos
anos de graduação e coordenação didática) e a pontuação correspondente..
A articulação com o Projeto Pedagógico se faz na medida em que as
principais atividades complementares empregam estratégias metodológicas
baseadas na Educação Problematizadora, já referidas anteriormente. Assim,
por exemplo, a Iniciação Científica utiliza, por sua própria natureza, da
Aprendizagem Baseada na Pesquisa ou Projetos e as monitorias exercitarão a
Aprendizagem Baseada na Prática.
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES: NATUREZA, REQUISITOS, DURAÇÃO E PONTUAÇÃO

Atividades

Requisitos
Aprovação pelos
departamentos
correspondetes e
coordenação do curso
Ser aluno de IC aprovado
pelo colegiado superior
pertinente da PUCSP /
CNPq / outras agências
governamentais

Tempo

Pontuação

Mínimo: 1 semestre
Máximo: 2 semestres

40 horas

Mínimo: 1 ano

85 horas por IC

Ciência da coordenação
do curso

Não se aplica

100 horas por
publicação

Ciência da coordenação
do curso

Não se aplica

Desenvolvimento de trabalho
apresentado em Eventos Científicos
(nacionais ou internacionais) ou
universitários, patrocinados por
sociedades reconhecidas

Ciência da coordenação
do curso

Não se aplica

Participação em Eventos Científicos
(nacionais ou internacionais) ou
universitários, patrocinados por
sociedades reconhecidas

Ciência da coordenação
do curso

Não se aplica

Estágios curriculares não obrigatórios

Aprovação pela
coordenação do curso e
cumprimento de
regulamento próprio

Mínimo: 30 horas
Máximo: 60 horas

Total de horas do
estágio concluído

Proficiência reconhecida em língua
estrangeira

Aprovação pela
coordenação do curso

Curso concluído

20 horas por
língua estrangeira

Representação discente* em órgãos
colegiados com presença em 75% das
reuniões

Representação
reconhecida pelas normas
regimentais da PUC-SP

Mínimo: 1 ano

Órgãos em
Sorocaba: 40
horas; Órgãos em
São Paulo: 60
horas

Monitorias

Iniciação Científica concluída (IC)

Publicação de trabalho em períódico
internacional ou nacional (com Qualis A
ou B)
Publicação de trabalho em periódico
nacional (com Qualis C)

Participação em atividades de extensão,
comunitárias ou culturais, pertinentes ao
currículo do aluno e à formação profissional
que o curso propõe

Aprovação pela
coordenação de curso e
Conselho da FCMS

Não se aplica

70 horas por
publicação
Internacional: 55
horas por
trabalho;
Nacional: 20
horas por
trabalho; Locoregional: 10 horas
por trabalho
Internacional: 02
horas por evento;
Nacional: 01 hora
por evento; Locoregional: 01 hora
por evento

2 horas por
atividade até 40
horas

Participação em atividades científicas,
pertinentes ao currículo do aluno e à formação
profissional que o curso propõe

Aprovação pela Comissão
de Coordenação Didática,
após análise das
Não se aplica
comissões dos anos de
curso ou de Internato

Mínimo: 12 horas
Máximo: 20 horas

Prova de Progressão

Participação anual

02 horas por ano
de participação

Não se aplica

*para o membro titular e suplente (desde que atuante), não havendo a possibilidade de
acumular representações concomitantemente ou sequencialmente (para a mesma
representação ou qualquer outra)
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10. Sistema de gestão, avaliação do Projeto Pedagógico e processo de autoavaliação do curso (a partir de 2010)
O organograma abaixo apresentado mostra a estrutura operacional hoje
existente na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde no que se refere aos
Departamentos (Cirurgia, Enfermagem, Medicina, Morfologia e Patologia,
Ciências Fisiológicas e Ciências do Ambiente), Coreme (Comissão de
Residência Médica) e coordenação do Curso de Medicina. Também hoje já
funcionam as Comissões do 1º, 2º, 3º e 4º anos e a de Internato, a de
Elaboração de Problemas e a de Avaliação.
O desenho do presente projeto requer esta estruturação organizacional,
como apontado no organograma para subsidiar a Comissão de Coordenação
Didática em seu papel de gerenciamento do funcionamento do curso.
O Projeto Pedagógico deve ser acompanhado em sua implantação pela
Comissão de Coordenação Didática, composta pelo coordenador e pelo vicecoordenador do curso, bem como por representantes das Comissões: do 1º ao
4º anos, de Internato, de Avaliação e de Elaboração de Problemas, além da
representação discente. Suas atribuições e funções estão designadas no
Regime Didático-Escolar do Curso de Medicina e suas atividades são
regulamentadas formalmente.
Dois pontos merecem destaque:
(1) Como o conteúdo do curso é planejado de forma articulada, os
professores deverão pactuar seu planejamento de modo conjunto.
Assim, o controle das atividades e a verificação da qualidade de seu
cumprimento ficam muito mais visíveis aos demais professores,
alunos e órgãos competentes no modelo atual.
(2) Como a Comissão de Avaliação se ocupa do acompanhamento do
processo e de sua avaliação sistemática, há um controle mais
refinado das falhas e consequente proposição para correções de
trajetórias.
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AUTO-AVALIAÇÃO DO CURSO
Vários instrumentos são disponibilizados para avaliação do módulo e da
qualidade do problema. As atividades didáticas são avaliadas pelos alunos,
por intermédio da plataforma Moodle, sempre ao findar cada módulo.
Além disso, a meta-avaliação coordenada pela Comissão de avaliação é
referenciada pelos objetivos de aprendizagem de cada ano e de cada módulo.
Segue no anexo 8 o regulamento da Comissão de Avaliação.
Acreditamos que com as modificações no sistema de avaliação em
relação ao que se fez no passado, não só o aluno, mas também os docentes e
o próprio curso, em todos os seus aspectos, são continuamente avaliados. O
intuito de tais análises é o de permitir a reflexão continuada sobre os pontos
que norteiam o novo currículo e permitir o seu frequente repensar.
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Sistema de gestão e avaliaçãodo Projeto Pedagógico

Direção FCMS
Conselho da FCMS

Coordenação didática
do curso

Comissão
de
Avaliação

Comissões
do 1º, 2º, 3º
e 4º anos

Coordenações dos Tutores

COREME

Departamento
Ciências do
Ambiente

Comissão
de Internato

Departamento
Ciências
Fisiológicas

Comissão de
Elaboração
Problemas

Coordenações das Habilidades
Coordenações das Sustentações Teóricas

Coordenações das Sustentações
Aplicadas

Coordenações da Prática em
Atenção à Saúde

Departamento
Cirurgia

Departamento
Enfermagem

Departamento
Medicina

Departamento
Morfologia e
Patologia

11. Processo de avaliação do ensino e da aprendizagem (formação) do aluno
Segundo o PPI, a “avaliação reveste-se de fundamental importância,
uma vez que expressa a responsabilidade conjuntamente assumida da
instituição, dos corpos docente, discente e técnico-administrativo em face do
processo de formação. Nesse sentido, a dinâmica avaliativa também necessita
de revisão frente aos novos cenários societários e educacionais. (...) Nessa
medida, o Projeto de Graduação da PUC-SP deve ter como uma de suas metas
prioritárias a renovação dos processos de avaliação, numa perspectiva
formativa e continuada“ (p. 7-8).
Ainda, no mesmo documento,
“A implementação do Projeto Pedagógico Institucional deverá, também,
modificar o sistema de avaliação discente e docente, os processos e
procedimentos acadêmicos e de administração escolar.
Quanto à avaliação discente, a avaliação formal baseada em produtos préestabelecidos no programa do curso, quase sempre restritos a provas e
trabalhos acadêmicos, deverá dar lugar a uma avaliação processual e
contínua, tendo como referência a maior diversidade possível de
experiências pedagógicas, o que, por sua vez, conduzirá à necessidade de
criação de novos instrumentos e estratégias. (...)
Ainda focalizando a avaliação discente, vale recolocar a distinção proposta
pela UNESCO sobre a educação no século XXI que aponta como objeto do
processo de avaliação os quatro pilares da educação: o aprender a

conhecer, o aprender a fazer, o aprender a ser e o saber viver juntos.”
[Delors, 2000]” (PPI, pp. 21-22 – grifos nossos. Ver também Antunes, 2001).

Aprender a conhecer supõe, acima de tudo, aprender a aprender.
Aprender a fazer é um componente essencial na formação médica, é a
possibilidade de aquisição de habilidades necessárias ao desempenho
profissional do futuro médico. E, finalmente, o saber ser é se tornar apto a agir
com autonomia, discernimento e responsabilidade social.
Assim, as avaliações utilizadas no currículo do curso de Medicina estão
em consonância com o que é preconizado pelo PPI da PUC-SP.

A proposta do projeto pedagógico centra o processo de aprendizagem
no estudante, que assume um papel ativo e responsável pelo seu aprendizado.
Além disso, a orientação do projeto pedagógico se dá pelos objetivos
específicos de cada ano do curso. São eles que guiam e norteiam o processo
avaliativo.
Para que a avaliação do processo de ensino-aprendizagem integre-se de
forma completa e coerente com os princípios do currículo, entendemos que a
avaliação deve assumir um papel central no controle da qualidade de todo o
processo. É muito importante, então, que os resultados da avaliação sejam
analisados criticamente para que suas interpretações possam ser utilizadas de
forma adequada.
Os diversos instrumentos de avaliação utilizados têm como objetivo
contemplar o caráter formativo e o somativo dos processos avaliativos, que
estão abaixo delineados.
(1) AVALIAÇÃO FORMATIVA
“As avaliações formativas consistem na prática da avaliação contínua
realizada durante o processo de ensino-aprendizagem, com a finalidade de
melhorar as aprendizagens em curso, por meio de um processo de regulação
permanente” (Romanowski; Wachowitz, 2003).
A avaliação formativa deve ser utilizada para monitorar o processo
ensino-aprendizagem, provendo feedback contínuo, tanto para o estudante
quanto para o professor. Em relação aos estudantes, reforça o êxito no
aprendizado e permite que dificuldades sejam identificadas e rotas sejam
corrigidas. Para os professores, a avaliação formativa permite que, por meio
das devolutivas constantes feitas pelos alunos, suas atuações possam ser
repensadas.
Na avaliação formativa, a auto-avaliação assume papel preponderante.
Nesse processo, o papel mediador, tanto do professor quanto dos membros
dos grupos de aprendizagem, é muito importante. Para Valdés (2002), o debate
e as discussões beneficiam a cognição e constituem uma situação social de
aprendizagem.
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Finalizando, segundo Vera Lúcia Câmara F. Zacharias (2005), são
objetivos da avaliação formativa:
•

Conhecer as competências curriculares, o estilo de aprendizagem, os
interesses e as técnicas de trabalho de cada estudante;

•

Julgar o grau de aprendizagem, tanto em relação a cada estudante em
particular quanto em relação ao grupo de estudantes;

•

Adequar o processo de ensino tendo em vista os objetivos propostos.

(1.1) Instrumentos utilizados para a Avaliação Formativa nas diversas
atividades didáticas

(1.1.1) Modelos estruturados
São modelos com tópicos pré-definidos que avaliam a qualidade da
participação dos alunos, dos professores e dos problemas utilizados
especificamente

nas

sessões

de

tutoria,

em

pequenos

grupos,

da

Aprendizagem Baseada em Problemas.
•

Auto-avaliação do desempenho dos estudantes

•

Auto-avaliação do desempenho dos tutores

•

Avaliação do tutor pelo estudante

•

Avaliação dos estudantes em campos abertos

•

Avaliação interpares: corresponde à avaliação do estudante por outro
estudante ou de um professor por outro professor; trata-se de avaliação
formativa que procura reforçar as qualidades, além de apontar as
fragilidades e formas para que elas possam ser superadas.
A avaliação interpares deve ser centrada na tarefa e no desempenho dos

indivíduos responsáveis por ela.
Em relação à tarefa, devem ser utilizados os seguintes indicadores:
- Se a tarefa ofereceu metas comuns e permitiu o envolvimento de todos;
- Se o grau de dificuldade da tarefa foi adequado;
- Se as atividades propostas foram suficientemente diversificadas para
se adequar às diferenças individuais no grupo;
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- Se o suporte necessário (material didático, fontes de informação,
recursos humanos, etc.) foi suficiente para que o grupo cumprisse sua
tarefa;
- Se os objetivos propostos foram alcançados;
- Se a tarefa foi cumprida no tempo estabelecido;
- Se o trabalho grupal foi cooperativo;
- Se os componentes puderam desfrutar do resultado obtido quando
concluída a tarefa.
Em relação ao desempenho individual, devem ser utilizados os
seguintes indicadores, para avaliar se o indivíduo:
- Participa do trabalho em grupo;
- Deixa os demais participarem e decidirem;
- Trabalha de maneira autônoma;
- É ágil no trabalho;
- Ajuda os demais e se deixa ajudar por eles;
- Ajuda a manter a coesão do grupo;
- Faz avaliações honestas e não corporativas.

(1.1.2) Portfólio
O portfólio é uma seleção representativa dos trabalhos produzidos pelo
estudante e que se pode apresentar para a avaliação. É uma compilação
apenas dos trabalhos que o aluno considere relevantes e que, portanto, foram
submetidos previamente ao seu crivo pessoal. Com isto, garante-se a sua
liberdade e estimula-se o seu senso crítico.
O portfólio deve ser considerado como um meio de o estudante
aprender enquanto o constrói. Deve ser simultaneamente uma estratégia que
facilita a aprendizagem e que permite sua avaliação. (Chaves, 2000).
Como instrumento de avaliação formativa, o portfólio possibilita que os
professores considerem o trabalho de forma processual.
Os indicadores (Alves, 2000) para a constituição dos portfólios são:
•

Registrar aspectos considerados pessoalmente relevantes;
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•

Identificar os processos e os produtos de atividades;

•

Ilustrar modos de trabalho nos vários cenários de práticas e/ou de
estudos, como bibliotecas, laboratórios e outros;

•

Anotar os principais conceitos dos temas estudados, interpretando-os;

•

Incluir referências de aprendizagem diversificadas;

•

Estabelecer um diálogo com os professores e vice-versa sobre os
avanços, as dificuldades, as angústias, etc.
Como o portfólio é constantemente apreciado pelo professor, exige uma

concepção de avaliação, isto é, um novo olhar sobre o que foi planejado e o
que se efetivou. Portanto, nessa atividade, a expectativa da nota é superada
por outro tipo de registro, que corresponde aos relatórios escritos pelos
professores no próprio corpo do portfólio. Esses relatórios (parciais) reforçam
aspectos positivos e sugerem, aos estudantes, opções para o incremento de
aprendizagem ou para a superação de dificuldades.

Especificamente no Internato, o portfólio assume uma característica
clínica, voltada às áreas ou subáreas dos diferentes estágios, conforme
descrito no item 8. Estágio curricular (subitem 5 - Avaliação, 2, ii).

(1.1.3) Provas de Progressão
Por provas de progressão, entende-se a realização de testes de múltipla
escolha (100 a 150 testes) para avaliação cognitiva, uma vez ao ano. São
aplicados simultaneamente para todos os alunos, do primeiro ao sexto ano do
Curso de Medicina, que, dessa maneira, respondem às mesmas questões. Tais
questões são modificadas anualmente, mas se preservará a mesma
distribuição percentual por critério de dificuldade. Assim, há necessidade de
se criar um amplo banco de questões a serem utilizadas.
Esses testes visam à avaliação longitudinal do progresso do aluno
durante o curso e deverão conter número equilibrado de questões entre
Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria, Saúde
Coletiva, além das áreas anteriormente descritas como básicas.
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Os resultados deste teste, embora não utilizados para promoção dos
alunos, são excelentes indicadores de seu aprendizado ao longo do curso e
em relação ao universo de seus pares.

(2) AVALIAÇÃO SOMATIVA
As avaliações somativas são aplicadas para analisar se o estudante
pode progredir ao longo dos anos do curso de graduação, confrontando seu
desempenho com os objetivos de aprendizagem específicos de acad ano do
curso.
Têm como objetivo “determinar o grau de domínio do aluno em uma
área de aprendizagem“, o que “permite outorgar uma qualificação, que, por
sua vez, pode ser utilizada como sinal de credibilidade da aprendizagem
realizada e por isso é denominada de avaliação creditativa” (Miras e Sole,
1996).
Tem ainda o propósito de classificar os alunos ao final de um período de
aprendizagem (ano, semestre, mês, módulo), de acordo com a existência ou
não de aproveitamento (Bloom, Hasting e Madaus, 1983, apud Patre, 2005).
As oportunidades de recuperação que são aconselhadas aos estudantes
após a avaliação de seus rendimentos considerados insatisfatórios obtidos
pela aplicação dos instumentos abaixo descritos correspondem ao caráter
formativo da avaliação somativa, item fundamental para compor o conceito de
que

os

processos

avaliativos

são

excelentes

oportunidades

para

a

aprendizagem.

(2.1) Instrumentos utilizados para a Avaliação Somativa nas diversas atividades
didáticas

(2.1.1) Salto triplo
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É considerado um método de avaliação orientado por processo (Sá,
2001). O salto triplo é um exercício apresentado ao aluno, em que se observa e
se mensura seu trabalho de aprendizagem diante de um problema.
O objetivo do salto triplo é o de avaliar as habilidades de resolução de
problemas, a habilidade de aprendizagem autodirigida, além do conhecimento
sobre as diversas áreas exploradas, prévios e também atuais.
Na primeira etapa do salto triplo (primeiro salto), os estudantes individualmente e por escrito – “discutem” uma situação-problema, da mesma
forma que na tutoria. Na segunda etapa (segundo salto), buscam e selecionam
os materiais de aprendizagem sobre tal situação. Na terceira etapa (terceiro
salto), eles devem responder a questões formuladas sobre os conteúdos do
problema.

(2.1.2) ESTAÇÕES (Avaliação objetiva e estruturada em estações)
Esta estratégia é composta de múltiplas estações de avaliação, em que
a performance e diversas competências, inclusive as clínicas, são exploradas.
Similar aos testes práticos em ciências básicas e práticas laboratoriais, as
estações avançam quando contextualizam e avaliam o estudante em diversas
áreas. Consistem em várias paragens, cada uma contando com 5 a 30 minutos
para sua execução, nas quais o estudante é orientado a desempenhar uma
tarefa específica e bem definida, tal como tomar uma história clínica de um
paciente simulado ou real, avaliar uma prescrição, realizar um segmento do
exame físico, correlacionar achados microscópicos com os de imagem e/ou
macroscópicos e/ou obtidos em uma história clínica, laudar um exame
radiológico, descrever dados de um exame clínico, dentre inúmeras outras
possibilidades.
As estações podem ser de dois tipos: estações com observadores e
estações com instrumentos escritos. Na primeira, o estudante é avaliado por
instrutores que analisam sua performance e lhe conferem escores. Nas
estações com instrumentos escritos, solicita-se ao estudante que, baseado
numa tarefa proposta (por exemplo, correlacionar o diagnóstico de uma lâmina
às alterações encontradas em um exame de tomografia computadorizada e
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uma história clínica), responda a certas questões escritas, que serão avaliadas
posteriormente seguindo o critério de notas ou da Escala de Likert (Sá, 2001).
Este instrumento é utilizado para avaliar os conteúdos distribuídos em
diversos momentos pedagógicos: Prática em Atenção à Saúde; Sessões de
Tutoria; Sustentações Teóricas e Aplicadas; e Habilidades.
No Internato, a prova em Estações é aplicada ao findar cada área do
Internato em cada um dos anos (5º e 6º).
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(2.1.3) Provas escritas
São consideradas instrumentos de avaliação cognitiva e abrangem
questões discursivas, interpretativas e de múltipla escolha. Têm como objetivo
avaliar a capacidade individual dos estudantes de analisar e sintetizar
respostas às perguntas formuladas com base nos conteúdos estudados nas
diferentes atividades. Este instrumento pode ser aplicado ao final dos vários
momentos educacionais.
No internato, a prova escrita (teste de múltipla escolha) envolve
conteúdos específicos para o Internato e é realizada uma no fim do 5º ano e
outra no fim do 6º ano, porém englobando ambos conteúdos na mesma prova.
Ela deve conter no mínimo 10 testes por área do Internato, formulados de
forma integrada, de diferentes graus de dificuldade. Para ser considerado
suficiente, o aluno deve mostrar desempenho mínimo de 50% de acertos, no 5º
ano e de 55% no 6º ano. Estes números se baseiam naqueles obtidos tanto em
nossa série histórica, como nos de outras instituições, quanto ao rendimento
na prova de progressão, mas devem ser revistos periodicamente. Se não forem
obtidos os percentuais acima especificados, o aluno deverá submeter-se a
estudos de recuperação e será novamente avaliado nos temas anteriormente
considerados insuficientes, na forma escrita OU oral (com banca examinadora
com pelo menos três docentes da área), antes de findar o ano letivo.

(2.1.4) Relatórios finais
Valendo-se dos relatórios parciais feitos das análises dos portfólios, o
professor fará um relatório final ao término dos momentos educacionais em
que esse instrumento é aplicado.

(2.1.5) Mini-exame Clínico (Mini-Cex)
Validado por vários trabalhos na literatura, é aplicado no Internarto
em que cada aluno deve completar três desses intrumentos em cada uma
das áreas e obter conceito satisfatório em todos os quesitos até o fim do
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estágio naquela área e naquele ano (conforme explicitado no item 8.
Estágio curricular).
QUADRO-RESUMO DA APLICAÇÃO DOS INTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO, SEGUNDO SEU
CARÁTER.

Formativa

Somativa

Auto-avaliação

Salto triplo

Avaliação interpares

Estações

Avaliação pelo tutor

Provas escritas

Portfólio

Relatório final

Prova de Progressão

Mini-Cex

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO, SEGUNDO AS COMPETÊNCIAS AVALIADAS.

Instrumento

Cognitivo

Habilidades

Atitudes

Auto-avaliação

x

Avaliação interpares

x

Avaliação pelo tutor

x

x

Salto triplo

x

x

Estações

x

x

x

Prova escrita

x

Mini-exame clínico

x

x

x

Portfólio

x

x

x

Prova de progressão

x
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO APLICADOS DO 1º AO 4º ANOS, SEGUNDO
PERIODICIDADE*

Instrumento

Semanal

Auto-avaliação

x

Avaliação interpares

x

Avaliação pelos
tutores

x

Mensal e
Anual

A cada dois
módulos

Salto triplo

x

Prova escrita

x

Semestral

Prova de progressão

Anual

x

Estações

x

Portfólio

x

Relatório final

X

* Pode sofrer ajustes dependendo do ano letivo, com divulgação anual

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO APLICADOS NO INTERNATO, SEGUNDO
PERIODICIDADE

Instrumento
Mini-exame Clínico

Periodicidade
Três, ao fim dos estágios em cada uma das áreas do
Internato por ano

Prova escrita

Uma prova ao fim do 5º ano e uma ao fim do 6º ano

Teste progressivo

Anual

Estações

Uma por área do Internato por ano

Portfólio clínico

Um por área do Internato por ano
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RELAÇÃO ENTRE ATIVIDADES ACADÊMICAS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
SOMATIVA

Instrumentos de Avaliação
Relatório
Final

MiniExame
Clínico*

x

x

Atividades Acadêmicas

Estações

Salto triplo

Provas
Escritas

Prática em Atenção a Saúde

x

x

x

Tutorias

x

x

x

x

Sustentações Teóricas

x

x

x

Sustentações Aplicadas

x

x

x

Reflexão sobre a prática
médica
Habilidades

x

x

x

x

x

x

x

x

* aplicado no Internato, guarda a possibilidade de avaliar atividades acadêmicas realizadas em
anos prévios da graduação.

(3) CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO
O processo de avaliação a que o aluno é submetido é contínuo e afere
seu rendimento mediante a atribuição dos conceitos SATISFATÓRIO ou
INSATISFATÓRIO em cada uma das modalidades de avaliação. Para ser
aprovado o aluno deve obter desempenho satisfatório em todas as
modalidades de avaliação e frequência de igual ou superior a 75% em cada
uma das atividades acadêmicas presenciais programadas para cada um dos
módulos dos quatro primeiros anos. No internato, a frequência exigida é de
100%, havendo a possibilidade de reposição de faltas consideradas
justificadas, após a análise e aprovação pela Comissão de Internato, até o
limite de 25%.

(4) PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
O estudante terá, durante todo o ano letivo e nas várias atividades
oferecidas, oportunidades de recuperação para melhoria de desempenhos
considerados insatisfatórios.
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Ao aluno é dado, sistematicamente, o conhecimento de seu rendimento
pelos diferentes instrumentos de avaliação, seja de característica formativa ou
somativa.

Todo

desempenho

considerado

insatisfatório

gera

o

aconselhamento e até o acompanhamento para que o aluno se submeta aos
estudos e atividades de recuperação. Após esta etapa, o estudante fará uma
primeira e até uma segunda avaliação, aplicadas sob modalidades que
contemplem os temas e as competências em que seu desempenho anterior
havia sido considerado insatisfatório. Havendo a necessidade de uma segunda
avaliação dos estudos de recuperação, ela se dará ao findar o segundo
semestre letivo do ano em curso.

(5) CRITÉRIOS DE REPROVAÇÃO
Como

os

diversos

instrumentos

de

avaliação

somativa

julgam

globalmente e de forma integrada o aprendizado e o rendimento do aluno, são
considerados reprovados no ano os estudantes que, submetidos aos
processos de recuperação e às novas avaliações do rendimento destes
processos, mantiverem o conceito insatisfatório em qualquer uma dessas
avaliações, confrontado com os objetivos específicos do ano em curso.
Também são considerados reprovados os alunos que ultrapassem o limite
estabelecido de faltas.
b) Regime Escolar
a) Componentes da organização curricular:
Vide, no quadro abaixo, os conteúdos do currículo com as respectivas
cargas horárias, organizados em módulos, que se integram por meio de eixos
temáticos norteadores.
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Matriz Curricular do Curso de Medicina
Ano do Curso

Módulos

Módulos Verticais

- Introdução ao Estudo da Medicina e
Suporte Básico à Vida
- Água e Eletrólitos Corporais:
Prática em
Importância e Regulação
1º
- Metabologia Humana
Atenção à
- Gases Corporais
Saúde I *
Eixo temático:
- Eliminação de Resíduos
Mecanismos
- Sensações, Reações e Ritmos
Subeixo:
Regulatórios
Biológicos
Promoção à Saúde e
Fundamentais
Proteção Específica
da Vida Humana - Eletricidade e Movimento: Geração,
Condução e Efeitos
- Manutenção da Espécie
- Dinâmica da Imunidade
Carga horária do 1º ano: 1.285 horas (*inclui 60h Antropologia)

2º
Eixo temático:
Agressões ao
Organismo,
Mecanismos de
Defesa e
Adoecimento

- Função Celular, Lesão Celular e
Reparação
- Inflamação
- Infecções
- Reparo e Regeneração
- Perturbações Hemodinâmicas
- Alterações Genéticas
- Neoplasias

Prática em
Atenção
à Saúde II
Subeixo:
Diagnóstico Precoce e
Tratamento Imediato

Carga horária do 2º ano: 1.285 horas

3º
Eixo temático:
Ciclo da vida

- Concepção, Anticoncepção e
Embriogênese
- Gestação, Parto e Puerpério
- Período Neonatal, Crescimento e
Desenvolvimento
- Puberdade e Adolescência
- Idade Adulta, Trabalho e Constituição
da Família
- Senescência e Morte

Prática em
Atenção à
Saúde III**

Subeixo:
Análise dos
Programas de Atenção
Integral à Saúde

Carga horária do 3º ano: 1.285 horas (**inclui 90h Introdução ao Pensamento
Teológico)

4º
Eixo temático:
Grandes Temas
em Medicina

- Medicina do Adulto
- Medicina da Criança
- Medicina da Mulher
- Medicina do Idoso
- Medicina na Emergência

Prática em
Atenção à
Saúde IV

Módulo de Estudos
Eletivos e Adicionais
A) ESTUDOS
ELETIVOS
(2º ao 5º anos)
E
B) ESTUDOS
ADICIONAIS:

- Português para
Medicina
(2º ano)
Inglês para Medicina
(3º ano)
- Informática para
Medicina
(4º ano)

Subeixo:
Avaliação da
efetividade do sistema
de atenção à saúde

Carga horária do 4º ano: 1.285 horas
Carga horária total dos 4 primeiros anos: 5.140 horas
Internato
Áreas

Subáreas
- Moléstias Infecciosas e Dermatologia
- Neurologia, Fisiatria e Reumatologia
Clínica Médica I
- Cardiologia e UTI
- Psiquiatria
Estudos Eletivos
(Módulo Vertical de Estudos Eletivos)
- Ortopedia
5º
Clínica Cirúrgica I
- Otorrinolaringologia, Oftalmologia e Anestesiologia
- Urologia, Cirurgia Plástica e Cirurgia Vascular
Saúde Coletiva I
--------Pediatria I
--------Ginecologia e Obstetrícia I
--------Carga horária do 5º ano: 1.680 horas (com 240 horas de plantões nas áreas de Clínica Médica, Cirúrgica, Pediatria e GO)
- Endocrinologia, Nutrição e Oncologia
- Hematologia e Análises Clínicas
Clínica Médica II
- Urgências e Emergências Clínicas: URE e PA
6º
- Nefrologia e Geriatria;
- Pneumologia, Cirurgia e Tórax e Imagem
- Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestório
Clínica Cirúrgica II
- Urgências e Emergências Cirúrgicas
Saúde Coletiva II
--------Pediatria II
---------
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Ginecologia e Obstetrícia II
--------Carga horária do 6º ano: 1.360 horas (com 160 horas de plantões nas áreas de Clínica Médica, Cirúrgica, Pediatria e GO)
Carga horária total do Internato: 3.040 horas
Carga horária de Atividades Complementares: 120 horas
Carga horária total do curso: 8.300 horas

Abaixo são apresentados os Estudos Adicionais e Eletivos, ambos
obrigatórios para todos os alunos, a carga horária e o ano do curso em que se
desenvolvem.

Ano do
Curso
2º
3º
4º

Estudos
Adicionais
Português para
Medicina
Inglês para
Medicina
Informática para
Medicina

5º

Carga
Horária

-------------------

Estudos
Eletivos

60
60
60

Carga
Horária
80

Cada estudante
elege um dos
estudos
oferecidos nos
anos de 2º a 5º

78
56
120

No que se refere às Atividades Complementares, estão discriminadas no
quadro que se segue:
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES: NATUREZA, REQUISITOS, DURAÇÃO E PONTUAÇÃO

Atividades
Monitorias

Iniciação Científica concluída
(IC)
Publicação de trabalho em
períódico internacional ou
nacional (com Qualis A ou B)
Publicação de trabalho em
periódico nacional (com Qualis
C)
Desenvolvimento de trabalho
apresentado em Eventos
Científicos (nacionais ou
internacionais) ou
universitários, patrocinados
por sociedades reconhecidas

Requisitos
Aprovação pelos
departamentos
correspondetes e
coordenação do curso
Ser aluno de IC aprovado
pelo colegiado superior
pertinente da PUCSP /
CNPq / outras agências
governamentais

Tempo

Pontuação

Mínimo: 6 meses

40 horas

Mínimo: 1 ano

85 horas por IC

Ciência da coordenação do
curso

Não se aplica

30 horas por
publicação

Ciência da coordenação do
curso

Não se aplica

15 horas por
publicação
Internacional: 55
horas por trabalho;
Nacional: 20 horas
por trabalho; Locoregional: 10 horas
por trabalho
Internacional: 02
horas por evento;
Nacional: 01 hora
por evento; Locoregional: 01 hora
por evento

Ciência da coordenação do
curso

Não se aplica

Participação em Eventos
Científicos (nacionais ou
internacionais) ou
universitários, patrocinados
por sociedades reconhecidas

Ciência da coordenação do
curso

Não se aplica

Estágios curriculares não
obrigatórios

Aprovação pela
coordenação do curso e
cumprimento de
regulamento próprio

Mínimo: 30 horas

Total de horas do
estágio concluído

Proficiência reconhecida em
língua estrangeira

Aprovação pela
coordenação do curso

Curso concluído

20 horas por língua
estrangeira

Representação discente* em
órgãos colegiados com
presença em 75% das reuniões

Representação reconhecida
pelas normas regimentais
Mínimo: 1 ano
da PUC-SP

Órgãos em
Sorocaba: 40
horas; Órgãos em
São Paulo: 60 horas

Aprovação pela
coordenação de curso e
Conselho da FCMS

2 horas por
atividade até 40
horas

Participação em atividades de
extensão, comunitárias ou
culturais, pertinentes ao
currículo do aluno e à
formação profissional que o
curso propõe
Participação em atividades
científicas, pertinentes ao
currículo do aluno e à
formação profissional que o
curso propõe
Prova de Progressão

Não se aplica

Aprovação pela Comissão
de Coordenação Didática,
após análise das comissões Não se aplica
dos anos de curso ou de
Internato

Mínimo: 12 horas
Máximo: 20 horas

Participação anual

02 horas por ano de
participação

Não se aplica
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*para

o membro titular e suplente (desde que atuante), não havendo a possibilidade de

acumular

representações

concomitantemente

ou

sequencialmente

(para

a

mesma

representação ou qualquer outra)

Quanto aos estágios – Internato trata-se de atividades eminentemente
práticas, sob supervisão, que incluem plantões.
Especifica-se abaixo a carga horária total do Internato:

5º ano: 1440 h, acrescidas de 240 h de plantões, somando 1680 h;
6º ano: 1200 h, acrescidas de 160 h de plantões, somando 1360 h.
Assim, a carga horária total do Internato totaliza 3040 h.

b) Forma de organização curricular:
A organização curricular dá-se de forma anual e modular em seis anos
consecutivos.

c) Integralização da carga horária do curso:
O curso tem a duração de seis anos letivos, desenvolvido em período integral.
- Nos anos 1º a 4º, o curso é organizado em módulos, de duração variável e
articulados entre si por meio de eixos temáticos norteadores, que determinam
seus conteúdos teóricos e práticos, respeitando os objetivos de aprendizagem
correspondentes a cada ano.
- Os 5º e 6º anos correspondem ao estágio curricular denominado Internato,
desenvolvido em cinco áreas em cada um dos dois anos: Clínica Cirúrgica,
Clínica Médica, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva. O Internato
é parte integrante do Curso de Graduação em Medicina devendo ser cumprido
pelo aluno em regime integral de acordo com as programações das diferentes
áreas, distribuídas em atividades acadêmico-assistenciais e/ou plantões
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diurnos ou noturnos em dias úteis, feriados e nos finais de semana. No
Internato, o aluno, no cumprimento dos programas, terá a supervisão,
orientação técnica e didático-científica dos respectivos preceptores dos
estágios. Nos plantões, a supervisão técnica será realizada hierarquicamente
pelos residentes, chefias de plantões ou docentes.
- O currículo de Medicina deve ser integralizado no período mínimo de 6 (seis)
anos e máximo de 9 (nove) anos, observadas as Diretrizes Curriculares e
normas vigentes. O aluno que não integralizar o currículo no prazo máximo
previsto será jubilado do curso.
- No caso de transferência, a situação do aluno será definida mediante análise
da estrutura curricular cumprida na Instituição de Ensino de origem com a do
Curso de Medicina da FCMS. O aluno somente poderá matricular-se no ano
indicado depois de feitas adaptações curriculares necessárias.
- O mínimo de freqüência exigido do aluno é 75% (setenta e cinco por cento)
do total de cada uma das atividades presenciais programadas para cada um
dos módulos dos quatro primeiros anos (1º a 4º), nos momentos de tutoria,
sustentações teóricas e aplicadas, habilidades, reflexão sobre a prática médica
e PAS. A carga horária destinada ao Estudo Autodirigido é considerada em sua
totalidade para integralização da carga horária do aluno, mas não nos cálculos
de frequência, pois não é, obrigatoriamente, uma atividade presencial. Já a
Área do Aluno não é utilizada nem para integralização, nem para cálculo de
frequência, pois não é parte integrante de nenhum Módulo. Uma vez não
alcançada a frequência mínima exigida em qualquer uma das atividades
presenciais, o aluno será reprovado naquele ano do curso e deverá repeti-lo,
integralmente, no próximo ano.

d) Avaliação:
- A avaliação do aluno tem características formativas (avaliações contínuas,
feitas durante o processo de ensino-aprendizagem, através de modelos
estruturados, portfolio, prova de progressão) e somativas (que analisa se o
aluno pode progredir durante os anos de agraduação, através dos
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instrumentos Salto Triplo; Estações; Provas Escritas; Relatório Final, MiniExame Clínico).
- O processo de avaliação a que o aluno é submetido é contínuo e afere seu
rendimento

mediante

a

atribuição

dos

conceitos

SATISFATÓRIO

ou

INSATISFATÓRIO em cada uma das modalidades de avaliação. Para ser
aprovado o aluno deve obter desempenho satisfatório em todas as
modalidades de avaliação. Os resultados do processo de avaliação e a
frequência aferirão o rendimento escolar do aluno, classificando-o como
satisfatório (aprovado) ou insatisfatório (não aprovado). Se satisfatório, estará
apto à progressão para o ano imediatamente seguinte; se insatisfatório, deverá
cursar novamente o mesmo ano, em sua integralidade.
- Como os diversos instrumentos de avaliação somativa julgam globalmente e
de forma integrada o aprendizado e o rendimento do aluno, são considerados
reprovados no ano os estudantes que, submetidos aos processos de
recuperação e às novas avaliações do rendimento destes processos,
mantiverem o conceito insatisfatório em qualquer uma dessas avaliações,
confrontado com os objetivos específicos do ano em curso. Também são
considerados reprovados os alunos que ultrapassem o limite estabelecido de
faltas.
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e) Matrizes horárias por ano do curso:

1º ano
1º Semestre
Carga Horária

Módulos
1- INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA
MEDICINA E SUPORTE BÁSICO À VIDA
2- ÁGUA E ELETRÓLITOS
CORPORAIS: IMPORTÂNCIA E
REGULAÇÃO

110
129

3- METABOLOGIA HUMANA

143

4- GASES CORPORAIS

129

5- ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

87

6- PAS I*

81
Subtotal: 679

2º Semestre
1- SENSAÇÕES, REAÇÕES E RITMOS
BIOLÓGICOS

140

2- ELETRICIDADE E MOVIMENTO:
GERAÇÃO, CONDUÇÃO E EFEITOS

140

3- MANUTENÇÃO DA ESPÉCIE

126

4- Dinâmica DA IMUNIDADE

118

5- PAS I*

82
Subtotal: 606
Total Geral: 1285

* Inclui 60 horas de Antropologia
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2º ano
1º Semestre
Módulos

Carga Horária

1- FUNÇÃO CELULAR, LESÃO
CELULAR E REPARAÇÃO

181

2- INFLAMAÇÃO

161

3- INFECÇÕES

159

4- ESTUDOS ELETIVOS

80

5- PAS II

91
Subtotal: 672

2º Semestre
1- REPAROS E REGENERAÇÃO

127

2- PERTURBAÇÕES HEMONIDÂMICAS

127

3- ALTERAÇÕES GENÉTICAS

112

4- NEOPLASIAS

103

5- PAS II

84

ESTUDOS ADICIONAIS: PORTUGUÊS
PARA MEDICINA*

60
Subtotal: 613
Total Geral: 1285

* um semestre para cada metade da turma
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3º ano

1º Semestre
Carga Horária

Módulos
1- CONCEPÇÃO, ANTICONCEPÇÃO E
EMBRIOGÊNESE

146

2- GESTAÇÃO, PARTO E PUERPÉRIO

220

3- PERÍODO NEONATAL,
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO

160

4- ESTUDOS ELETIVOS

78

5- PAS III*

89
Subtotal: 693

2º Semestre
1- PUBERDADE E ADOLESCÊNCIA

120

2- IDADE ADULTA, TRABALHO E
CONSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA

195

3- SENESCÊNCIA E MORTE

130

4- PAS III*

87

ESTUDOS ADICIONAIS: INGLÊS PARA
MEDICINA**

60
Subtotal: 592

Total Geral: 1285

*inclui 90 horas de Introdução ao Pensamento Teológico
** um semestre para cada metade da turma
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4º ano *
UM Semestre
Módulos

Carga Horária

1- MEDICINA NA EMERGÊNCIA

125

2- MEDICINA DA CRIANÇA

125

3- MEDICINA DA MULHER

125

4- MEDICINA DO IDOSO

125

5- ESTUDOS ELETIVOS

56

6- PAS IV

85
Subtotal: 641

OUTRO Semestre
1- MEDICINA DO ADULTO

500

2- PAS IV

84

3- ESTUDOS ADICIONAIS:
INFORMÁTICA PARA MEDICINA**

60
Subtotal: 644
Total Geral: 1285

* a turma de alunos é subdividida em duas (a e b), que cursam os módulos acima em
cada um dos semestes (ou seja, ao mesmo tempo está ocorrendo o curso da turma a e
da turma b); não há diferenças significativas de conteúdos entre turmas a e b

** um semestre para a turma A e um semestre para a turma B
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5º ANO

Carga Horária

Áreas
1- Clínica Cirúrgica I

312

2- Clínica Médica I

540

3- GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA I

300

4- PEDIATRIA I

288

5- SAÚDE COLETIVA I

120

6- MÓDULO DE ESTUDOS
ELETIVOS

120
Total Geral: 1680*

*inclui 240 horas de plantões nas áreas de Clinica Medica, Clínica
Cirurgica, Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia

6º ANO

Áreas

Carga Horária

1- Clínica Cirúrgica II

160

2- Clínica Médica II

520

3- GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA II

280

4- PEDIATRIA II

280

5- SAÚDE COLETIVA II

120
Total Geral: 1360*

*inclui 160 horas de plantões nas áreas de Clinica Médica, Clínica Cirúrgica,
Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia
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F) REGIMENTO DIDÁTICO-ESCOLAR DO CURSO DE MEDICINA

Art. 1º – O Curso de Medicina é dividido em seis anos, desenvolvido em
período integral e confere ao formando o diploma de médico.

Art. 2º – Nos anos 1º a 4º, o curso é organizado em módulos, de duração
variável e articulados entre si por meio dos seguintes eixos temáticos
norteadores, que determinam seus conteúdos teóricos e práticos, respeitando
os objetivos de aprendizagem correspondentes a cada ano:
a) 1º ano: EIXO TEMÁTICO - Mecanismos Regulatórios Fundamentais da
Vida Humana;
MÓDULOS:

- Introdução ao Estudo da Medicina e Suporte Básico à vida;
- Água e eletrólitos corporais: importância e regulação;
- Metabologia humana;
- Gases corporais;
- Eliminação de resíduos;
- Sensações, reações e ritmos biológicos;
- Eletricidade e movimento: geração, condução e efeitos;
- Manutenção da Espécie;
- Dinâmica da Imunidade.

b) 2º ano: EIXO TEMÁTICO - Agressões ao Organismo, Mecanismos de
Defesa e Adoecimento;
MÓDULOS:

- Função celular, lesão celular e reparação;
- Inflamação;
- Infecções;
- Reparo e regeneração;
- Perturbações hemodinâmicas;
- Alterações genéticas;
- Neoplasias.

c) 3º ano: EIXO TEMÁTICO - Ciclo da Vida;
MÓDULOS:

- Concepção, anticoncepção e embriogênese;
- Gestação, parto e puerpério;
- Período neonatal, crescimento e desenvolvimento;
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- Puberdade e adolescência;
- Idade adulta, trabalho e constituição da família;
- Senescência e morte.
d) 4º ano: EIXO TEMÁTICO - Grandes Temas em Medicina;
MÓDULOS:

- Medicina do Adulto;
- Medicina da Criança;
- Medicina da Mulher;
- Medicina do Idoso;
- Medicina na Emergência.

Parágrafo único: Além dos módulos acima apontados, outros dois, verticais,
compõem os anos 1º a 4º, conforme abaixo discriminado:
a) MÓDULO de Prática em Atenção à Saúde (PAS): desenvolvido nos anos
1º a 4º (PAS I, II, III e IV), durante um período por semana, em diversos
serviços de saúde e equipamentos afins, tendo os mesmos eixos
norteadores específicos de cada ano do curso e os sub-eixos abaixo
apontados, embasados no Pacto pela Saúde:
a. 1º ano: Promoção à saúde e proteção específica;
b. 2º ano: Diagnóstico precoce e tratamento imediato;
c. 3º ano: Análise dos programas de atenção integral à saúde;
d. 4º ano: Avaliação da efetividade do sistema de atenção à saúde.
b) MÓDULO de Estudos Eletivos e Adicionais: desenvolvido da seguinte
forma, apenas uma vez em cada ano apontado:
- Estudos Eletivos: do 2º ao 4º anos, no fim do primeiro semestre e ao
longo do 5º ano, cursados por todos os alunos, que, preferencialmente,
optam por uma das possibilidades de estudos oferecidas, na própria
instituição ou em instituições conveniadas, em períodos definidos no
calendário escolar;
- Estudos Adicionais: correspondem aos seguintes temas, que podem
contar com atividades presenciais e à distância:


Português para Medicina: em um semestre letivo do 2º ano;



Inglês para Medicina: em um semestre letivo do 3º ano;



Informática para Medicina: em um semestre letivo do 4º ano.
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Art. 3º – Os módulos, referidos no artigo 2º, utilizam diferentes momentos de
ensinagem representados pelas atividades abaixo e são desenvolvidos
segundo estratégias próprias, a saber:
ATIVIDADES

ESTRATÉGIAS

a) Tutoria

Aprendizagem baseada em problemas

b) Sustentações Aplicadas

Aprendizagem baseada na prática

c) Sustentações Teóricas

Aula teórica dialogada, seminários, outras

d) Habilidades

Aprendizagem baseada na prática

e) Reflexão sobre a prática médica

Aprendizagem baseada na reflexão sobre a

prática
f) PAS

Problematização

g) Estudo autodirigido

§ 1º – Cada uma das atividades didáticas acima referidas, com exceção do
estudo auto-dirigido, em cada um dos anos do curso (1º a 4º), é coordenada
por um docente (ou seu suplente), escolhido(s) entre seus pares que atuam na
mesma atividade (com exceção do coordenador da tutoria, explicitado no
artigo 21) indicado à Comissão de Coordenação Didática e que comporá(ão) a
Comissão do ano do curso respectiva, conforme previsto no artigo 21.
§ 2º - Os espaços da matriz horária destinados aos estudos auto-dirigidos
correspondem a aqueles em que os alunos buscam o auto-aprendizado, com
ou sem consultoria de professores. Para a consultoria, buscada por indicação
de professores/tutores ou de forma autônoma, os alunos agendarão horários
que serão disponibilizados pelo corpo docente como atividade componente e
integrante de seu contrato de trabalho, sem representar acréscimo de horas
contratuais.

Art. 4º – Os 5º e 6º anos correspondem ao estágio curricular denominado
Internato, desenvolvido em cinco áreas em cada um dos dois anos: Clínica
Cirúrgica, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva.
§ 1º - O Internato é parte integrante do Curso de Graduação em Medicina
devendo ser cumprido pelo aluno em regime integral de acordo com as
programações das diferentes áreas, distribuídas em atividades acadêmicoassistenciais e/ou plantões diurnos ou noturnos em dias úteis, feriados e nos
finais de semana.
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§ 2º - No Internato, o aluno, no cumprimento dos programas, terá a supervisão,
orientação técnica e didático-científica dos respectivos preceptores dos
estágios.
§ 3º - Nos plantões, a supervisão técnica será realizada hierarquicamente pelos
residentes, chefias de plantões ou docentes.

Art. 5º – O Curso de Medicina tem carga horária de 8.300 (oito mil e trezentas)
horas, com 3040 (três mil e quarenta) horas para as atividades de Internato e o
restante distribuído nos quatro primeiros anos, correspondendo a 1285 (um
mil, duzentas e oitenta e cinco) horas anuais e 120 (cento e vinte horas) de
atividades complementares.
§ 1º - Para assegurar a flexibilidade e ajustes didático-pedagógicos
decorrentes do calendário, para cada ano a Coordenação de Curso produzirá e
divulgará matrizes horárias que deverão ser cumpridas ao longo daquele ano
letivo e que constarão do histórico escolar do aluno.
§ 2º - As 120 (cento e vinte) horas que se destinam ao desenvolvimento das
atividades complementares (descritas na tabela abaixo), devem ser registradas
no histórico escolar do aluno, desde que respeitem os requisitos e a duração a
seguir

especificados.

As

atividades

complementares

devem

ser

preferencialmente, realizadas na chamada Área do Aluno, que são espaços da
matriz horária, de apropriação do aluno, para construção de seu projeto
pessoal.

Atividades complementares: natureza, requisitos, duração e pontuação
horária:
Atividades
Monitorias

Iniciação Científica
concluída (IC)

Publicação de trabalho

Requisitos
Aprovação pelos
departamentos
correspondetes e
coordenação do curso
Ser aluno de IC
aprovado pelo
colegiado superior
pertinente da PUCSP /
CNPq / outras agências
governamentais
Ciência da

Tempo

Pontuação

Mínimo: 1 semestre
Máximo: 2 semestres

40 horas

Mínimo: 1 ano

85 horas por IC

Não se aplica

100 horas por
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em períódico
internacional ou
nacional (com Qualis A
ou B)
Publicação de trabalho
em periódico nacional
(com Qualis C)
Desenvolvimento de
trabalho apresentado
em Eventos Científicos
(nacionais ou
internacionais) ou
universitários,
patrocinados por
sociedades
reconhecidas
Participação em
Eventos Científicos
(nacionais ou
internacionais) ou
universitários,
patrocinados por
sociedades
reconhecidas

coordenação do curso

Ciência da
coordenação do curso

publicação

Não se aplica

70 horas por
publicação
Internacional:
55 horas por
trabalho;
Nacional: 20
horas por
trabalho; Locoregional: 10
horas por
trabalho
Internacional:
02 horas por
evento;
Nacional: 01
hora por
evento; Locoregional: 01
hora por evento

Ciência da
coordenação do curso

Não se aplica

Ciência da
coordenação do curso

Não se aplica

Estágios curriculares
não obrigatórios

Aprovação pela
coordenação do curso
e cumprimento de
regulamento próprio

Mínimo: 30 horas
Máximo: 60 horas

Total de horas
do estágio
concluído

Proficiência
reconhecida em língua
estrangeira

Aprovação pela
coordenação do curso

Curso concluído

20 horas por
língua
estrangeira

Representação
reconhecida pelas
normas regimentais da
PUC-SP

Mínimo: 1 ano

Órgãos em
Sorocaba: 40
horas; Órgãos
em São Paulo:
60 horas

Aprovação pela
coordenação de curso
e Conselho da FCMS*

Não se aplica

2 horas por
atividade até 40
horas

Representação
discente* em órgãos
colegiados com
presença em 75% das
reuniões
Participação em
atividades de extensão,
comunitárias ou
culturais, pertinentes
ao currículo do aluno e
à formação profissional
que o curso propõe
Participação em
atividades científicas,
pertinentes ao
currículo do aluno e à
formação profissional
que o curso propõe
Prova de Progressão

Aprovação pela
Comissão de
Coordenação Didática,
Não se aplica
após análise das
comissões dos anos de
curso ou de Internato

Mínimo: 12
horas
Máximo: 20
horas

Participação anual

02 horas por
ano de
participação

Não se aplica

*para o membro titular e suplente (desde que atuante), não havendo a
possibilidade
de
acumular
representações
concomitantemente
sequencialmente (para a mesma representação ou qualquer outra)

ou
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Art. 6º - O ingresso no primeiro ano do Curso de Medicina, feito por intermédio
de

processo

seletivo,

conta

com

vagas

definidas

anualmente

pela

coordenação de curso, analisadas e aprovadas pelo Conselho da FCMS e,
posteriormente, pelos conselhos superiores da Universidade.
§ único. – O oferecimento de vagas para processos seletivos para matrículas
por transferência, suficiência e especial obedecem ao regulamento próprio da
FCMS, às normas da Universidade e à legislação pertinente.

Art. 7º - O currículo de Medicina deve ser integralizado no período mínimo de
06 (seis) anos e máximo de 09 (nove) anos, observadas as Diretrizes
Curriculares e normas vigentes.
Parágrafo único – O aluno que não integralizar o Curso de Medicina no prazo
máximo previsto neste artigo será jubilado do Curso.

Art. 8º - O ano letivo tem a duração mínima de 200 (duzentos) dias de trabalho
escolar efetivo, que podem ser cumpridas com as diversas atividades
didáticas descritas no projeto pedagógico.

Art. 9º - A matrícula do aluno é feita em cada ano do curso. O aluno só pode se
matricular em um determinado ano após ser aprovado integralmente no ano
precedente, de acordo com o que estabelece o Art. 14 e seguintes do presente
Regime Didático.
Parágrafo único - Não existe regime de dependência no curso de Medicina. O
aluno, reprovado em um dos anos do curso deve cursá-lo novamente em sua
totalidade até ser aprovado para o ano seguinte, pois os processos de ensinoaprendizagem e de avaliação são desenvolvidos de forma integrada.

Art. 10 - É obrigatória a integral execução dos planos de ensino de cada ano.
Parágrafo único - No caso de falta de um professor, deve ser providenciada
sua substituição, sempre que possível no mesmo horário em que a atividade
estava programada.
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Art. 11 - O mínimo de freqüência exigido do aluno é 75% (setenta e cinco por
cento) do total de cada uma das atividades presenciais programadas para cada
um dos módulos dos quatro primeiros anos (1º a 4º), nos momentos de tutoria,
sustentações teóricas e aplicadas, habilidades, reflexão sobre a prática médica
e PAS. A carga horária destinada ao Estudo Auto-dirigido é considerada em
sua totalidade para integralização da carga horária do aluno, mas não nos
cálculos de frequência, pois não é, obrigatoriamente, uma atividade presencial.
Já a Área do Aluno não é utilizada nem para integralização, nem para cálculo
de frequência, pois não é parte integrante de nenhum Módulo. Uma vez não
alcançada a frequência mínima exigida em qualquer uma das atividades
presenciais, o aluno será reprovado naquele ano do curso e deverá repeti-lo,
integralmente, no próximo ano.

Art. 12 - O Internato do Curso Médico no 5º e 6º anos é composto por cinco
áreas:

Clínica

Cirúrgica,

Clínica

Médica,

Saúde

Coletiva,

Pediatria e

Ginecologia/Obstetrícia. A frequência em cada um dos cinco estágios acima
especificados é obrigatoriamente de 100 % (cem por cento) nas atividades
programadas. Podem ser aceitas faltas justificadas, após análise e aprovação
da Comissão de Internato, desde que não ultrapassem 25% (vinte e cinco por
cento) e desde que repostas.
§ 1º - As justificativas para as faltas no limite de até 25% deverão ser entregues
na Secretaria, no prazo de 48 horas a partir da ausência.
§ 2º - Após análise de mérito pelo Coordenador da área do Internato, a
justificativa será entregue ao Coordenador da Comissão de Internato que a
submeterá à Comissão de Internato para avaliação e eventual homologação.
§ 3º - As faltas consideradas justificadas deverão ser obrigatoriamente
repostas. O não cumprimento desse parágrafo implica em reprovação
automática do aluno.
§ 4º - Caberá à Comissão de Internato definir quais serão as atividades a serem
cumpridas em caso de substituição do período a ser reposto.

Art. 13 - O coordenador de cada ano e de cada área do Internato (por
intermédio do Coordenador da Comissão de Internato) deve encaminhar para
análise da Comissão de Coordenação Didática do Curso o seu plano de ensino
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anual. Este deve ser elaborado em conjunto com os coordenadores dos
módulos (e das subáreas do Internato) daquele respectivo ano, respeitando o
Projeto Pedagógico do Curso.
Parágrafo único - Os planos devem incluir: objetivos, conteúdos, metodologia
de ensino, cronograma de atividades e bibliografia.
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Art. 14 - A avaliação do aluno tem características formativas e somativas.
§ 1º - As avaliações formativas consistem na prática da avaliação contínua
realizada

durante

o

processo

de

ensino-aprendizagem.

Os

tipos

de

instrumentos de avaliação formativa utilizados no curso de Medicina do 1º ao
4º anos, são:
I. modelos estruturados (questionários), com tópicos pré-definidos,
utilizados semanalmente nas sessões de tutoria.
II. portfólio: deve conter a seleção mensal representativa dos trabalhos
produzidos pelo aluno, especificamente durante as atividades do
módulo de Prática em Atenção à Saúde e nas atividades de habilidades.
III. prova de progressão: aplicado anual e simultaneamente para todos os
alunos, que dessa maneira, respondem às mesmas questões.
§ 2º - As avaliações somativas destinam-se a análise se o estudante pode
progredir ao longo dos anos do curso e sua periodicidade de aplicação é
divulgada anualmente junto com o calendário escolar, após análise da
Comissão de Coordenação Didática. Os tipos de instrumentos de avaliação
somativa utilizados no curso de Medicina nos anos 1º a 4º são:
I. provas escritas, aplicadas como instrumento de avaliação cognitiva e
que podem abranger questões discursivas, interpretativas e de múltipla
escolha. Abrangem os conteúdos desenvolvidos nas sessões de
tutoria, nas Sustentações (aplicadas e teóricas), na Prática em Atenção
à Saúde, nos Estudos Eletivos e Adicionais e na Reflexão sobre a
Prática Clínica;
II. provas denominadas “salto triplo”, nas quais o aluno é observado com
relação à sua capacidade de resolver um problema a ele exposto por
escrito. Abrangem os conteúdos desenvolvidos nas sessões de tutoria,
bem como aquisição de conhecimentos prévios;
III. avaliação objetiva e estruturada em estações, nas quais são
observados o desempenho e diversas competências demonstradas
pelos alunos. Consistem em vários momentos ou cenários, onde os
alunos, sob observação, executam tarefas específicas e bem definidas
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durante um tempo previamente estabelecido. Abrangem os conteúdos
desenvolvidos nas atividades de Sustentações (aplicadas e teóricas),
Habilidades, Prática em Atenção à Saúde e Reflexão sobre a Prática
Clínica;
IV. relatório final anual realizado pelo professor, baseado no portfólio
criado pelo aluno durante suas atividades no Módulo de Prática em
Atenção à Saúde e analisado periodicamente pelo docente como uma
das estratégias de avaliação formativa.
V. A avaliação somativa dos Módulos Eletivos e Adicionais deverá ser
objeto de descrição no Plano de Ensino dos mesmos, submetido à
aprovação da Comissão de Coordenação Didática.

Art. 15 - As avaliações formativas no Internato (5º e 6º anos) utilizam dos
seguintes instrumentos:
I.

Prova de Progressão: aplicada anual e simultaneamente para
todos os alunos, que dessa maneira, respondem às mesmas
questões;

II.

Portfolio Clínico: composto de, no mínimo, um caso clínico,
vivenciado pelo aluno em cada área ou sub-área do estágio,
contendo história, exame físico e conduta tomada (incluindo
avaliação laboratorial, de imagem e por métodos gráficos, além da
terapêutica), amparada por dados de literatura, que devem ser
citados e comentados. Preferencialmente, tais casos devem
compor as apresentações para discussão em grupo, como nas
reuniões clínicas e anátomo-clínicas. Cada aluno deve receber
feedback do trabalho efetuado pelo docente responsável e
designado.

Art. 16 – As avaliações somativas no Internato (5º e 6º anos) utilizam dos
seguintes instrumentos:
i)

Prova em Estações: uma por área do Internato, por ano, (Clínica
Médica I, Clínica Cirúrgica I, Pediatria I/Gineco-Obstetrícia I, Saúde
Coletiva I no 5º ano e Clínica Médica II, Pediatria II/Gineco-Obstetrícia
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II, Saúde Coletiva II no 6º ano). Havendo necessidade, será indicada,
ao aluno, a realização de estudos para recuperação de seu
rendimento insatisfatório, que será objeto de nova avaliação no fim
do ano.
ii)

Mini-exame Clínico (Mini-Cex): cada aluno deve completar três
desses instrumentos em cada uma das áreas do Internato e obter
suficiência em todos os quesitos, até o fim de cada estágio naquela
área.

iii)

Prova escrita (teste de múltipla escolha), com conteúdos
específicos para o Internato, uma no fim do 5º ano e outra no fim do
6º ano, porém englobando ambos os conteúdos na mesma prova. Ela
deve conter no mínimo 10 testes por área, formulados de forma
integrada. Para ser considerado satisfatório, o aluno deve mostrar
desempenho mínimo de 50% de acertos, no 5º ano e de 55% no 6º
ano. Estes números se baseiam naqueles obtidos tanto em nossa
série histórica, como nos de outras instituições, quanto ao
rendimento na prova de progressão, mas devem ser revistos
periodicamente. Se não forem obtidos os percentuais acima
especificados, o aluno deve submeter-se a estudos de recuperação e
será novamente avaliado nos temas anteriormente considerados
insatisfatória, na forma escrita OU oral (com banca examinadora
composta por, pelo menos, três docentes da área a que os temas
pertencem), antes de findar o ano letivo.

Parágrafo único: para ser promovido, o aluno deve obter conceito
SATISFATÓRIO por meio da aplicação dos instrumentos acima.

Art. 17 - Os resultados do processo de avaliação e a frequência devem aferir o
rendimento escolar do aluno, classificando-o como SATISFATÓRIO (aprovado)
ou INSATISFATÓRIO (não aprovado). Se satisfatório, estará apto à progressão
para o ano imediatamente seguinte; se insatisfatório, deverá cursar novamente
o mesmo ano, em sua integralidade, conforme disposto no artigo 9º.
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§ 1º - Para que o aluno seja aprovado, deve obter desempenho satisfatório em
todas as modalidades de avaliação e frequência igual ou superior a 75% nas
atividades programadas para cada ano, conforme disposto nos artigos 11 e 12.
§ 2º - O estudante que obtiver desempenho insatisfatório em qualquer tópico
das avaliações somativas será orientado, formalmente, a realizar recuperação.
A recuperação caracteriza-se como um processo contínuo, embasado na
prescrição que o aluno recebe. Após os estudos de recuperação, o aluno será
submetido a uma ou, no máximo, duas novas avaliações, obrigatoriamente
relacionadas aos temas cujo desempenho anterior havia sido considerado
insatisfatório. Se necessárias duas avaliações, elas serão em semestres
diferentes.
§ 3º - A análise sistemática dos portfólios dos alunos pelos professores
envolvidos no módulo de Prática em Atenção à Saúde daquele ano, também
receberá conceitos satisfatório ou insatisfatório, propiciando possibilidade de
recuperação durante o ano letivo, orientadas por estes professores.
§ 4º. A solicitação de revisão do conceito insatisfatório deverá ser
encaminhada pelo aluno interessado à Coordenação da Comissão do ano
respectivo em até 48 horas após a devolutiva nas avaliações parciais e após 48
horas da publicação dos resultados na avaliação final. Caberá à esta
Comissão, em primeira instância a análise da pertinência do pedido, devendo
ser emitido parecer final a ser encaminhado à Coordenação de Curso.

Art. 18 - O aluno cujo rendimento escolar for considerado insatisfatório após a
realização de todas as avaliações, será considerado reprovado para o ano
seguinte e deverá cursá-lo novamente em sua totalidade, pois o processo de
ensino-aprendizagem é integrado. Nesses casos, o aluno será agregado à
turma subsequente e terá os mesmos direitos e obrigações dos demais alunos
dessa turma, respeitando o seu ano de entrada no curso para fins de cálculo
da integralização conforme Artigo 7º deste Regimento.

Art. 19 - No caso de transferência, a situação do aluno será definida mediante
análise da estrutura curricular cumprida na Instituição de Ensino de origem
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com a do Curso de Medicina da FCMS. O aluno somente poderá matricular-se
no ano indicado depois de feitas adaptações curriculares necessárias.

Art. 20 - O acompanhamento da aplicação do regime didático, incluindo o
cumprimento dos planos de ensino, dos processos de avaliação, bem como do
desempenho dos alunos nas avaliações é realizado pela Comissão de
Coordenação Didática, composta pelo Coordenador (seu presidente) e Vicecoordenador do Curso e um representante (ou seu suplente) de cada uma das
seguintes Comissões: do 1º ao 4º anos, de Internato, de Avaliação, de
Elaboração de Problemas, além de um membro discente e seu respectivo
suplente, representantes de cada um dos anos do curso. A Comissão de
Coordenação Didática se subordina ao Conselho da FCMS.
Parágrafo único – A Comissão de Coordenação Didática é a responsável pela
elaboração, aplicação e correção da prova de progressão, bem como pela
análise dos desempenhos dos alunos na referida prova a ser apresentada
anualmente ao Conselho da FCMS.

Art. 21 - As Comissões do 1º a 4º anos são compostas por: um docente (ou seu
suplente) da Comissão de Elaboração de Problemas (escolhidos entre os seus
pares), um docente (ou seu suplente) da Comissão de Avaliação (escolhidos
entre os seus pares) e os coordenadores das atividades de tutoria,
sustentações aplicadas, sustentações teóricas, habilidades (um de cada
módulo, no 4º ano), reflexão sobre prática clínica e PAS, além de dois
representantes discentes (um titular e um suplente), estes últimos escolhidos
pelos seus pares, no início de cada ano letivo, por convocação da
Coordenação de Curso.
Parágrafo único - O coordenador das sessões de tutoria deve ser o
coordenador da Comissão daquele respectivo ano, após processo de escolha
com participação de todos os docentes que atuam naquele ano do curso,
cabendo-lhe a indicação de um docente-tutor para a exercer sua suplência.

Art. 22 - A Comissão de Internato (5º e 6º anos) é composta pelo Coordenador
Geral do Internato (indicado pelo Diretor da FCMS, ouvido o coordenador de
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curso), um docente (ou seu suplente) coordenador de estágios de cada uma
das cinco áreas do Internato (Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Clínica
Cirúrgica, Clínica Médica e Saúde Coletiva), indicados pelos Departamentos
correspondentes, um docente (ou seu suplente) pertencente à Comissão de
Avaliação, cinco representantes discentes do 5º ano (ou seus suplentes) e
cinco representantes discentes do 6º ano (ou seus suplentes), representando
cada turma estagiando nas áreas de Gineco-Obstetrícia, Pediatria, Cirurgia,
Clínica Médica e Saúde Coletiva, escolhidos pelos seus pares, em cada ano
letivo, por convocação do Coordenador de Curso.
§ 1º - Os alunos examinam e votam somente os assuntos relacionados ao seu
ano da graduação.
§ 2º - A Coordenação da Comissão de Internato é exercida pelo Coordenador
Geral do Internato e, na sua ausência, por um dos docentes coordenadores de
área.

Art. 23 - A Comissão de Coordenação Didática reúne-se de forma ordinária
mensalmente e extraordinariamente se necessário for, convocada pelo seu
coordenador. As Comissões do 1º ao 4º anos e a Comissão de Internato devem
realizar

reuniões

mensais

ordinárias

e

extraordinárias

sempre

que

necessárias, convocadas pelos respectivos coordenadores. Tais Comissões
deliberam com a presença de metade mais um de seus membros.
Parágrafo único – Aos coordenadores das comissões caberá o voto de
qualidade, além do de membro nato.

Art. 24 - A Comissão de Avaliação é constituída por 12 docentes
(preferencialmente dois de cada ano da graduação), indicados pela Direção da
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde e homologados pelo Conselho da
FCMS, que devem se dividir para acompanhamento dos diferentes anos do
curso, atuando na meta-avaliação e na avaliação do processo de implantação
do projeto pedagógico.

Art. 25 - A Comissão de Elaboração de Problemas é constituída por dois
docentes de cada uma das seguintes áreas, contando com um suplente para
cada uma delas: Ciências Fisiológicas, Morfologia e Patologia, Clínica Médica,
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Pediatria, Clínica Cirúrgica, Ginecologia/Obstetrícia, Medicina Social, indicados
pelos respectivos Departamentos e homologados pelo Conselho da FCMS.
Também compõe esta Comissão, no mínimo um (ou seu suplente) e no
máximo dois docentes (ou seus suplentes) das áreas de Ciências Humanas
que têm atividades no curso de Medicina. Os professores devem se subdividir
entre as comissões dos quatro primeiros anos para composição dos
problemas em estreita ligação com os demais componentes curriculares
daquele ano. As reuniões da Comissão de Elaboração de Problemas devem
responder à necessária integração vertical (entre os anos) dos temas dos
diferentes problemas.

Art. 26 - O mandato dos membros e coordenadores de todas as Comissões é
de dois anos, existindo a possibilidade de recondução sucessiva apenas para
um outro período de dois anos.
§ 1º - Os professores ou alunos faltosos, ou seus suplentes deverão justificar
sua falta à reunião das comissões, por escrito ao Presidente da Comissão em
até 5 (cinco) dias úteis após sua realização. A falta a duas reuniões
consecutivas sem justificativa, implicará no desligamento do membro.
§ 2º - É obrigatória a substituição de pelo menos um terço de cada comissão a
cada dois anos.
Art. 29 - Cabe às Comissões do 1º, do 2º, do 3º e do 4º anos:
I.

Aprovar ou não os alunos dos respectivos anos do curso;

II.

Analisar os Planos de Ensino respectivos;

III.

Acompanhar o cumprimento dos Planos de Ensino respectivos;

IV.

Coordenar a elaboração dos Cadernos do Tutor e do Estudante,
requisitando todo conteúdo dos respectivos responsáveis, em tempo
hábil para sua revisão, impressão, realização de cópias e distribuição;

V.

Elaborar as avaliações somativas específicas daquele ano, incluindo
aquelas que ocorrem após os estudos de recuperação, bem como
programar sua aplicação e executar sua correção, contando com a
colaboração

de

professores

especialmente

requisitados

pelo

coordenador da Comissão daquele ano para adequada execução dessas
tarefas;
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VI.

Apreciar os relatórios de avaliação formativa dos alunos e encaminhálos para a coordenação da Comissão de Avaliação;

VII.

Apreciar os relatórios sobre a qualidade dos problemas utilizados nas
sessões

de

tutoria,

fornecidos

pela Comissão de

Avaliação e

encaminhá-los para a coordenação da Comissão de Elaboração de
Problemas;
VIII.

Acompanhar a recuperação aos desempenhos insuficientes dos alunos
obtidos nas avaliações somativas;

IX.

Emitir parecer final sobre os desempenhos mantidos como insuficientes
na(s) avaliação(ões) somativa(s) realizada(s) após os estudos de
recuperação;

X.

Analisar e solucionar situações de conflito e outras ocorrências
relacionadas a alunos e/ou docentes envolvidos naquele ano do curso,
encaminhando

às

instâncias

hierárquicas

superiores,

quando

necessário;
XI.

Receber e analisar as críticas e sugestões de alunos e docentes, em
relatório padronizado;

XII.

Encaminhar ao Coordenador de Curso, até o último dia útil dos meses
de maio e outubro de cada ano, as sugestões para alterações julgadas
necessárias a serem adotadas para o ano seguinte referentes à
organização e execução dos programas;

XIII.

Assegurar que cheguem à Secretaria os resultados das avaliações, bem
como o controle de frequência dos alunos até 15 dias após a realização
das avaliações.

XIV.

Colaborar com as demais Comissões de que trata este Regimento,
especialmente com a Comissão de Avaliação;

XV.

Cumprir outras atribuições inerentes à natureza da instância ou
previstas em outras normas aplicáveis.

Art. 30 - Cabe à Comissão do Internato (5º e 6º anos):
I.

Aprovar ou não os alunos dos respectivos anos de graduação;

II.

Analisar os Planos de Ensino das várias áreas do Internato;

III.

Acompanhar o cumprimento dos Planos de Ensino das várias
áreas do Internato;
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IV.

Analisar, por intermédio de seu coordenador, os estudos eletivos
que ocorrerem durante o período do Internato quanto às suas
características

acadêmicas,

necessidades

de

registros,

formalização e gerenciamento de convênios, em conjunto com a
Coordenadoria Geral de Estágios;
V.

Elaborar as avaliações somativas específicas do Internato,
incluindo aquelas que ocorrem após os estudos de recuperação,
bem como programar sua aplicação e executar sua correção,
contando com a colaboração de professores especialmente
requisitados pelo coordenador para adequada execução dessas
tarefas;

VI.

Acompanhar a recuperação aos desempenhos insuficientes dos
alunos obtidos nas avaliações somativas;

VII.

Emitir parecer final sobre os desempenhos mantidos como
insuficientes na(s) avaliação(ões) somativa(s) realizada(s) após os
estudos de recuperação;

VIII.

Analisar e solucionar situações de conflito e outras ocorrências
relacionadas aos alunos e docentes envolvidos naqueles anos do
curso, encaminhando às instâncias hierárquicas superiores,
quando necessário;

IX.

Receber e analisar as críticas e sugestões de alunos e docentes,
em relatório padronizado;

X.

Encaminhar à Comissão Didática, até o último dia útil dos meses
de maio e outubro de cada ano, as sugestões para alterações
julgadas necessárias a serem adotadas para o ano seguinte
referentes à organização e execução dos programas de Internato;

XI.

Assegurar

que

cheguem

à

Secretaria

os

resultados

das

avaliações, bem como o controle de frequência dos alunos até 15
dias após o término de cada área do estágio;
XII.

Colaborar com as demais Comissões de que trata este regimento,
especialmente com a Comissão de Avaliação;

XIII.

Cumprir outras atribuições inerentes à natureza da instância ou
previstas em outras normas aplicáveis.
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Art. 31 - Cabe à Comissão de Avaliação:
I.

Responsabilizar-se pela avaliação do curso, em articulação com as
atividades da Comissão Própria de Avaliação da PUC/SP, emitindo
relatório substanciado para ser apreciado, no mínimo anualmente, pela
Comissão de Coordenação Didática e pelo Conselho da FCMS;

II.

Responsabilizar-se pela meta-avaliação dos instrumentos de avaliação
aplicados aos alunos, especialmente os de caráter somativo, emitindo
parecer substanciado a ser encaminhado à Comissão de Coordenação
Didática e ao Conselho da FCMS, que os disponibilizará às Comissões
dos anos da graduação ou de Internato e às demais pertinentes;

III.

Colaborar com as demais Comissões de que trata este Regimento.

Art. 32 - Cabe à Comissão de Elaboração de Problemas:
I.

Elaborar e rever os problemas, detalhando seus objetivos, bibliografia a
ser consultada e suporte aos tutores, bem como auxiliar na proposição
de sustentações (aplicadas e teóricas) e de habilidades, de forma
integrada às Comissões de cada ano do curso;

Parágrafo único - O prazo para entrega dos problemas elaborados e completos
deve ser objeto de cronograma realizado anualmente pela Comissão de cada
ano da graduação, em conjunto com o(s) representante(s) da Comissão de
Elaboração de Problemas que a compõe.
II.

Colaborar com as demais Comissões de que trata este Regimento,
especialmente com a Comissão de Avaliação.

Art. 34 – Aos alunos compete:
I. Frequentar as atividades acadêmicas trajando-se de modo apropriado ao
local em que esteja desenvolvendo suas atividades;
II.

Oferecer assistência aos pacientes de acordo com o programa e
horário estabelecido no plano de ensino;

III.

Redigir de forma adequada, condizente e oportuna, as observações
referentes aos pacientes, discuti-las e aplicar as medidas terapêuticas
acompanhado pelo docente responsável ou residente;
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IV.

Assistir aos pacientes que necessitem de atendimento de urgência,
solicitando a presença do docente responsável, chefe de plantão ou
residente;

V.

Realizar todas as tarefas ou incumbências práticas e teóricas que lhes
forem programadas ou indicadas, sempre supervisionadas pelos
docentes, Chefes de plantão ou residentes;

VI.

Cumprir plantões, nas enfermarias e pronto-socorro, segundo escalas
pré-determinadas;

VII. O aluno deverá avisar imediatamente os médicos residentes e/ou
assistentes sempre que presenciar casos de emergência médica ou
óbito.
Art. 35 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 36 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho da Faculdade de
Ciências Médicas e da Saúde.

Art. 37 – Este Regimento entra em vigor a partir da data de sua publicação no
quadro de avisos da Reitoria.
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V. A REFORMA CURRICULAR NO CONTEXTO ESTUDANTIL (EM
2005)
O caminho de formação do futuro médico é extenso e intenso. São seis
anos de conhecimentos, habilidades e atitudes a serem desenvolvidos, numa
convivência quase integral com colegas e professores, em novos e diferentes
ambientes de aprendizagem.
Nas escolas médicas, há no processo de formação momentos críticos
geradores de estresse e de caráter até mesmo previsível. Destacam-se entre
eles a entrada na faculdade, o contato com o cadáver e a morte, os anos
básicos

distanciados

da

aplicação

clínica,

o

primeiro

paciente,

o

relacionamento com os próprios colegas e o desafio da entrada na residência
médica. Essa escolha exige do aluno, entre outros fatores, que ele considere
quem é, o que quer fazer, como e à maneira de quem, especialmente fazendo-o
lembrar das experiências vividas e dos profissionais com quem se relacionou
durante a faculdade.
Convivendo com esses momentos críticos, estão as falhas do modelo
atual, flexneriano, de formação médica, marcado pela fragmentação do
conhecimento em razão do processo de especialização, de metodologias de
ensino tradicionais e centradas no professor, que forma alunos com
dificuldades para resolver problemas, tomar decisões e expressar suas
próprias idéias de forma clara e coerente. As salas de aula, não só das
universidades,

como

da

rede

de

ensino

em

geral,

geram

alunos

intelectualmente passivos. Considerar que o aluno está formado simplesmente
por ele ter sido capaz de repetir e transcrever conceitos dados em aula, isso é
fugir da realidade, num momento em que o aluno tem que devolver à
sociedade aquilo que se espera dele: o preparo e a conduta profissional
humana.
Diante desses fatos, torna-se necessário que a formação médica esteja
apoiada em um conhecimento legítimo e coerente, para que sejam formados
médicos com visão global e humanística, que atendam as reais necessidades
da população.
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Ciente das falhas do modelo pedagógico atual, a Faculdade de Medicina
de Sorocaba encaminhou um projeto ao governo propondo a reformulação do
modelo de ensino que adotava. O projeto foi aprovado e contemplado com a
verba do Promed, que incentiva a discussão para a mudança do currículo nas
escolas médicas.
A proposta de Reforma Curricular criada pela atual diretoria busca
diminuir a distância que separa a teoria da prática clínica e, com uma nova
abordagem pedagógica, formar profissionais mais generalistas, aptos a
responder às carências no atendimento médico primário da população.
Para que tal proposta seja de fato efetivada, foi criada uma Comissão de
Reforma Curricular, composta de alunos e professores que se reúnem
semanalmente para elaborar os alicerces da nova metodologia a ser
implantada.
Os alunos nomeados para compor tal comissão foram indicados pelo
Centro Acadêmico e, dessa forma, se tornaram porta-vozes das reivindicações
e aspirações discentes para a mudança do método de ensino. Eles
participaram de praticamente todas as atividades planejadas pela citada
comissão, incluindo ida a congressos de educação médica, formulação de
pôsteres com apresentação dos resultados das inovações feitas no curso
médico, tendo como princípio a experiência dos alunos, além da participação
em palestras ministradas por professores da Universidade de Maastricht
(Holanda), que tiveram como público-alvo a Faculdade em sua totalidade.
O grupo discente ficou encarregado de transmitir aos demais alunos da
FCM os assuntos discutidos em cada reunião, bem como de coletar as
sugestões para a reforma. Para tanto, foi reservado um espaço no jornal do
Centro Acadêmico, qpreenchido com artigos nos quais eram discutidos os
rumos da educação médica no Brasil e no mundo. Além disso, foram
organizadas palestras de esclarecimento para os alunos recém -ngressos no
curso, sobre educação médica e as propostas de mudança curricular em
andamento nesta Faculdade.
A

observação

e

a

análise

do

desempenho

dos

alunos

que

experimentaram algum tipo de inovação em algumas disciplinas do primeiro
319

ano, tais como as propostas por esse projeto, evidenciam que essas
experiências são bastante motivadoras, a começar pelo fato de que o aluno
aprende a pensar e a tomar decisões. Além disso, as TUTORIAS "obrigavam"
os estudantes a: observar, destilar as informações relevantes, ignorar as
irrelevantes, ponderar contradições, testar alternativas, tomar uma decisão e
expô-la de forma clara e coerente.
O objetivo não era a transmissão de conhecimentos por parte do
professor, uma vez que esta é a função dos livros, não das aulas. As aulas são
para exercitar a capacidade de raciocínio e ampliar a capacidade de refletir e
decidir. Essas experiências revelam-se ainda mais motivadoras porque saber
expor claramente as idéias é uma etapa fundamental no processo de
aprendizagem. E isso tem que ser feito de forma supervisionada, ou seja, na
sala de aula.
A Reforma Curricular aumenta o tempo que o estudante dispõe para a
elaboração dos conteúdos. Assim, fomenta-se nele o hábito da procura e da
consulta da bibliografia utilizada, desenvolvendo aptidões para a educação
continuada, além de "trans-formar " indivíduos em sujeitos sociais.

INFLUÊNCIA DA REFORMA SOBRE OS ÓRGÃOS DISCENTES

O atual momento de transformação do palco de aprendizagem das
escolas médicas pode servir para definir a “estrutura extracurricular”. A escola
médica tem como alicerce não somente o currículo obrigatório, orientado pelo
corpo docente, mas também o alicerce de instituições moduladas pelos
próprios alunos. Essas instituições funcionam como instrumentos de
integração entre discentes, de agregação de idéias, de discussões sobre
valores e opiniões, de orientação e estímulo ao estudo e pesquisas, e
especialmente de ações viáveis para a melhoria da qualidade de vida dos
estudantes. Elas procuram ser o ”vínculo" entre os alunos e os professores,
para que novas propostas possam fomentar mudanças no currículo,
deslocando a autoridade centrada no docente.
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Esse fator de descentralização que os órgãos discentes almejam dialoga
com um dos objetivos propostos pela Reforma Curricular, que é o ensino
centrado no estudante e não no professor.
Na Faculdade de Medicina de Sorocaba, existem instituições que
preenchem o quesito de serem responsáveis, dentre tantas outras premissas,
por essa comunicação aluno–professor.
O Centro Acadêmico "Vital Brazil" (CAVB), fundado em 1951, é órgão
representativo oficial dos alunos da Faculdade de Medicina de Sorocaba.
Dentre as muitas funções estabelecidas no estatuto do CAVB, está promover a
completa defesa dos interesses dos alunos da Faculdade, além de estudar os
problemas econômico-administrativos de interesse nacional e regional;
fornecer orientação quanto à organização de palestras, cursos e conferências;
promover intercâmbio com associações congêneres nacionais e estrangeiras;
e, fundamentalmente, colaborar e dialogar com a direção da Faculdade para a
realização de seus objetivos.
A fim de cumprir essas metas, o CAVB possui departamentos bastante
atuantes na vida acadêmica. O departamento científico é representado pela
Sociedade Universitária Médica de Estímulo à Pesquisa (Sumep), entidade sem
fins lucrativos, cujo objetivo é incentivar a realização de trabalhos científicos.
Isso é gerado através de cursos, jornadas, mesas-redondas e congressos
médico-acadêmicos. A Sumep atua como peça intermediária entre alunos e
professores de cada disciplina, unindo as aspirações de ambos. Essa entidade
também administra e fiscaliza a criação e o desenvolvimento de "ligas” de uma
determinada especialidade médica pelos próprios alunos.
Essas ligas buscam proporcionar intenso intercâmbio de idéias entre a
especialidade pretendida pelo estudante e os profissionais da área, além da
realização de exercícios práticos orientados. Tais organizações incentivam a
responsabilidade social e a ajuda mútua entre seus membros, uma vez que
toda a sua estrutura e atividade devem ser planejadas de forma adequada.
O departamento esportivo é representado pela Associação Atlética
Acadêmica “Vital Brazil", cuja função é promover a integração dos estudantes
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através do estímulo ao esporte e ao lazer, além do relacionamento com cursos
de outras universidades.
Todos esses elementos colaboram para a estrutura de formação do
aluno dentro da Universidade, possibilitando a vivência plena da vida
acadêmica e a aquisição de habilidades e competências importantes para a
vida profissional.
É dentro desse contexto que o novo projeto pedagógico poderá atuar,
no

intuito

de

desenvolver

ainda

mais

o

ideal

de

integração

e

a

complementaridade entre os diversos setores que compõem a estrutura de
uma faculdade, para que a formação médica se desenvolva em todas as suas
potencialidades.

REPRESENTAÇÃO DISCENTE

KAREN CRISTINA ALEGRE
JANAÍNA MARGUTTI DOS SANTOS
CAROLINA MARIA SOARES CRESCIULO
THIAGO CALDI CARVALHO
LUIZ AGENOR POLETTO GAZZI
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VI. ANEXOS

1. Grade horária e estrutura curricular atualmente vigente
2. Promed – Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares para as Escolas
Médicas
3. Relatório Acadêmico da primeira parcela do Promed
4. Relatório Acadêmico da segunda parcela do Promed
5. Resolução CNE/CES n. 4 – Diretrizes Curriculares do Curso de Medicina
6. Regulamento do Módulo de Estudos Eletivos
7. Instrumento de avaliação – Mini-exame clínico (Mini-Cex)
8. Regulamento da Comissão de Avaliação
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