UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

RESOLUÇÃO N° 3.497, DE 17 DE AGOSTO DE 2010

Dispõe sobre a alteração curricular do Curso de
Bacharelado em Medicina, do Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS

°

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em sessão realizada no dia 17
de agosto de 2010, de acordo com o teor do processo n? 23102.300.504/2010-64,
aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1
Fica aprovada a alteração curricular do Curso de Bacharelado em
Medicina, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS, conforme os quadros
demonstrativos das disciplinas e demais componentes curriculares em anexo à presente
Resolução.
Parágrafo Único - A alteração curricular atende às exigências formuladas
pela Comissão de Certificação dos Hospitais de Ensino, no sentido de regularizar o
Internato do Curso de Medicina da EMC.
0

-

Art. 2
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no
Boletim Interno da UNIRIO, retroagindo ao segundo semestre letivo de 2009.
0

-
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ANEXO 1

QUADRO DOS COMPONENTES CURRICULARES (DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS, DISCIPLINAS OPTATIVAS, ESTÁGIO
CURRICULAR SUPERVISIONADO, ATIVIDADES COMPLEMENTARES E TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO) PROPOSTOS
PARA CRIAÇÃO/ALTERAÇÃO/ REFORMA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA

CÓDIGO
SIE

DISCIPLINA

PER.
REC.

.'

CH/
CR

SCFOO13

Biofisica

1

120h /6cr

SCFOOl4

Bioquímica

1

120h /6cr

SCMOO22

Anatomia I

I

120h /6cr

SCMOO24

Histologia I

1

120h /6cr

SSCOO43

Psicologia I

1

30h /2cr

EMENTÁRIO
t.'-

Propriedades cinéticas das soluções. Soluções eletroliticas. Fenômenos da superfície. Sistemas
dispersos. Membrana celular. Biofisica da circulação. Respiração. Audição. Visão. Bioenergética,
Ultra-sorn, Radiações ionizantes. Correntes eletromédicas e bioeletrogênese.
Principais estruturas químicas dos componentes celulares, bem como sua síntese e degradação no
organismo humano. Isto permitirá ao aluno entender a homeostasia celular, suas modificações
nos diversos processos patológicos a serem estudados e, ainda, a ação dos diversos fármacos
empregados na sua restauração. Além disso, o aluno deverá ser capaz de entender a metodologia
de análise laboratorial, desenvolver habilidade manual e critérios investigativos, adquiridos a
partir das atividades práticas ministradas na disciplina.
Anatomia sistemática. Estudo do corpo humano com divisão, definição, limites das partes dos
órgãos e das regiões topográficas. Forma e conformação exterior. Constituição e nomenclatura.
Desenvolvimento e resumo embrionário. Estudo dos elementos da região, Estrutura dos órgãos e
das partes. Vasos, artérias, veias e linfáticos. Nervos. Estudo topográfico e relação entre as partes.
Elementos de separação e os espaços resultantes. Anatomia seccional. Projeção dos órgãos da
superficie do corpo. Anatomia tomográfica: ultra-sons, raios-x, ressonância magnética.
Histologia e os métodos utilizados para seu estudo. Tecido epitelial de revestimento. Tecido
epitelial glandular. Tecido conjuntivo: células; matriz. Tecido sanguíneo. Tecido cartilaginoso.
Articulações.
Tecido ósseo: osteogênese,
Tecido muscular. Tecido nervoso. A célula:
organização estrutural, Organização molecular da membrana celular. Modelos moleculares da
celular. Especializações
celular. Permeabilidade
celular. Reconhecimento
da
membrana
lateral da membrana.
superficie
Especializações
da superficie
apical da membrana.
Especializações da superficie basal da membrana. Citoesqueleto e os sistemas contráteis da
célula. Retículo endoplasmático
granular. Retículo endoplasmático
agranular. Lisossomas,
peroxissomas, glioxissomas, Outras estruturas encontradas no citoplasma. Mitocôndria. Núcleo,
cromatina e crornossornas.
Diante dos graves problemas éticos e de exercício profissional na Area de Saúde, os fóruns de
saúde e educação médica na América Latina e no Brasil têm apontado, a partir de necessidades
diagnosticadas nos contexto do trabalho em saúde e saúde da população, diretrizes educacionais
visando à solução urgente para esses entraves. Nesse sentido, a Psicologia, integrada ao currículo
desde o início da graduação, pode contribuir para a formação crítica de profissionais de saúde
concorrendo, não somente para o desenvolvimento
de habilidade técnica no "diagnóstico,
prevenção e tratamento" em saúde, como também para o desenvolvimento de atitudes e valores
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PRÉREQUISITO

TIPO

*
1

I

I

1

I

~
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(

SMEOOO7

Iniciação Científica
I

I

60h /4cr

SSCOOO6

Educação Física I

I

30h / Icr

SCFOOl5

Fisiologia I

2

120h /6cr

SCMOO23

Anatomia II

2

120h / 6cr

SCMOO25

Histologia II

2

120h /6cr

SCMOO26

Biologia Molecular

2

90h / 6cr

SMEOOO8

Iniciação Científica
II

2

120h /7cr

SSCOOO5

História da
Medicina

2

30h /2cr

SCFOO16

Fisiologia II

3

120h /6cr

3

60h /3cr

SCFOOl9

Farmacologia

I

SMPOOOI

Parasitologia

3

120h /6cr

SSCOO02

Epidemiologia

3

60h /3cr

SSCOOOI

Ambiente e Saúde

3

60h / 3cr

(

que signifiquem participação e cooperação, afetivamente maduras, nas transformações sociais.
Fornecer os conhecimentos básicos da metodologia científica mediante o aprendizado de modelos
de pesquisa médica e de informática, como instrumento de processamento
e busca de
informações.
Atividade fisica realizada através de caminhadas e subidas em trilhas, localizadas na cidade do
Rio de Janeiro. Visa o aprimoramento do condicionamento fisico e desenvolver nos praticantes,
maior consciência para a necessidade da preservação do meio ambiente.
Introdução
à Fisiologia.
celular e sistêmica.
Bases da Cronobiologia.
Homeostase
Bioeletrogênese. Fisiologia e fisiopatologia muscular esquelética, lisa e cardíaca. Fisiologia do
sistema nervoso autônomo. Fisiologia e fisiopatologia
cardiovascular,
respiratória, renal,
hidroeletrolítica e ácido-básica.
Anatomia segmentar. Estudo do corpo humano com divisão, definição, limites das partes de
órgãos e das regiões topográficas. Forma de conformação exterior. Constituição e nomenclatura.
Desenvolvimento e resumo embrionário. Estudo dos elementos da região. Estrutura dos órgãos e
das partes. Vasos, artérias, veias e linfáticos. Nervos. Estudo topográfico e relação entre as partes.
Elementos de separação e os espaços resultantes. Anatomia seccional. Projeção dos órgãos da
superfície do corpo. Anatomia tomozráfica: ultra-sons, raio -x, ressonância magnética.
Formações e órgãos linfóides. Sistema circulatório. Sistema respiratório. Sistema digestivo.
Sistema urinário. Sistema endócrino. Sistema reprodutor
masculino. Sistema reprodutor
feminino. Sistema tegumentar. Órgãos dos sentidos.
Cromossomos, genes e controle da expressão gênica; a organização interna da célula e as vias de
transdução de sinais; o cicclo celular e seus mecanismos de controle; mecanismos celulares do
celular e manutenção
desenvolvimento,
diferenciação
dos tecidos. Tecnologia do DNA
recombinante e suas aplicações.
Propiciar, mediante a resolução de problemas, as noções básicas para o armazenamento,
processamento e apresentação de dados coletados. Capacitar para elaboração de hipóteses,
escolha e interpretação de resultados dos testes de análise.
Analisa a formação das várias concepções médicas, no centro da discussão situam-se as várias
disciplinas que ao longo do tempo serviram de eixo principal para o desenvolvimento
da
medicina, bem como as alterações que o predomínio de cada uma delas trouxe para as práticas e
os discursos médicos.
Fisiologia do exercício. Fisiologia e fisiopatologia digestiva, metabólica, endócrina, reprodutiva e
da nutrição. Fisiologia fetal. Neurofisiolozia e fisiopatolozia neural.
Farmacocinética.
Farmacodinâmica.
do sistema nervoso
Reações adversas. Farmacologia
autônomo. Farmacologia dos anestésicos locais. Farmacologia da transmissão neuromuscular.
Conceito de parasitismo: Associações biológicas; Noções de toxonornia; Ações parasitárias e
reações dos hospedeiros;
Estudo dos agentes parasitários e suas inter-relações com os
Helrnintologia;
Artropodologia
e Noceozoologia.
hospedeiros,
nas unidades protozoárias,
Atividades teórico-práticas sobre os assuntos estudados.
Estuda o processo saúde doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores
determinantes das enfermidades, agravos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo
medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e indicadores que sirvam
de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde.
Estuda a saúde e o processo saúde-doença das populações e dos indivíduos, à luz de seus aspectos
ambientais, sua estreita ligação com o meio ambiente em âmbito local, regional e geral, situando-
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3
SCFOO13
SCFOO14
SCMOO22
SCMOO24

I

SCMOO22

I

SCMOO24

I

SCFOOl4
SCMOO24

I

SMEOOO7

I

2

SCFOO15

I

SCFOOl5

1
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I
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SCMOO27

Genética I

3

60h / 3cr

SMEOOO9

Iniciação Científica
III

3

60h / 4cr

HFEOO61

Seminários de
Educação, Cultura e
Sociedade

3

30h /2cr

SMPOOO2

Microbiologia

4

l50h/7cr

SMPOOO3

Imunologia

4

120h /6cr

SMPOOO4

Patologia Geral

4

120h /6cr

SSCOO44

Psicologia II

4

30h /2cr

SMGOOO8

Semiologia

4

l80h / 8cr

SCFOO22

Radiobiologia

4

30h /2cr

SPAOOOl

Anatomia
Patológica

5

150h /7cr

(

os nos contextos político, econômico, social e biológico.
Mecanismos de herança dos caracteres hereditários. Probabilidade aplicada à genética. Cariótipo
humano. Aberrações cromossômicas estruturais, numéricas e suas conseqüências para a espécie
humana. Mapeamento
genético. Genética de populações. Teoria da evolução e agentes
evolutivos.
Propiciar, mediante participações, as noções básicas sobre aulas, colóquios, mesas redondas e
conferências. Capacitar para a elaboração de relatórios e resumos para apresentações em slides,
posters, transparências, vídeos e multimídia.
Discussão segundo o enfoque filosófico, sociológico, político e hi~tórico de diferentes aspectos
da cultura humana. Reflexão sobre aspectos relevantes para a Area de Saúde presentes em
diferentes contextos sócio-históricos.
Questões contemporâneas
sobre a política de saúde.
Aspectos relevantes da prática médica no contexto histórico contemporâneo.
Medicina e
cidadania.
Estudo das características morfológicas e fisiológicas da célula bacteriana; Genética bacteriana;
Técnicas de biologia molecular e engenharia genética aplicadas à microbiologia médica; Controle
dos microrganismos por agentes físicos e químicos; Agentes antimicrobianos;
Mecanismos de
resistência bacteriana; Componentes da virulência bacteriana; Principais infecções humanas de
etiologia bacteriana; Estudo das características gerais dos vírus; Principais infecções virais no
homem; Coleta e transporte de materiais clínicos para diagnóstico microbiológico; Diagnóstico
laboratorial das principais infecções bacterianas e virais; Infecções hospitalares
Estudo dos mecanismos de defesa gerais e especificos do hospedeiro nas interrelações com o
parasito. Células responsáveis pela resposta imune específica e inespecífica.
envolvidos
na resposta imune. Métodos
Fatores humorais específicos
e inespecíficos
imunológicos dé prevenção e controle de doenças. Processos patológicos decorrentes de
alterações nos mecanismos normais de resposta imunolóaíca,
Conhecimento dos mecanismos básicos de doenças. Estudo morfológico macro e microscópico
dos processos patológicos gerais. Noções de imunopatologia,
patologia genética, patologia
nutricional e patologia ambienta!. Conhecimento de técnicas laboratoriais em histopatologia.
Estudo fisiopatológico das principais síndromes.
Estudo especifico de situações encontradas pelo médico no atendimento a seus pacientes. Contato
com o paciente, seus medos e fantasias. Contato com a família do paciente e suas diversas formas
de interferência. Situações limites como o agravamento e a morte. A interferência desses
fenômenos no médico.

SCFOOI6, SCMOO25

Fornecer os conhecimentos básicos da metodologia do exame clínico, incluindo: a relação
médico-paciente, anamnese, ectoscopia, exame físico geral. e dos diferentes aparelhos e sistemas.
Estrutura da matéria. Radioatividade. Fontes e produção de radiosótopos. Interação das radiações
ionizantes com a matéria. Medidas de radioatividade. Aplicações médicas, biológicas e em
tecnologia dos radiosótopos e das radiações eletromagnéticas. Raio-X e gama. Radioproteção.
Radiobiologia fundamental e molecular. Fotobiologia. Efeitos biológicos gerais. Detecções e
medidas.
Através da Anatomia Patológica aprende-se a conhecer as doenças, averiguar as suas causas,
interpretar os seus mecanismos, comprovar a correspondência das manifestações clínicas com o
seu substrato anatômico, utilizar uma terminologia conveniente para demonstrar com exatidão as
reações peculiares que se desencadeiam (os processos patológicos em face dos agentes mórbidos

SCMOO26

I

SMEOOO8

I

I

SCFOOI6, SCMOO25

I

I

SCFOOl6

I

SSCOO43

I

SCFOOI6, SCMOO27
SSC0002, SMPOOOI
SCFOOI9, SSCOOOI

I

2

SCM0025, SMPOOO4
SMP0003, SMPOOO2

I

~

(

SMEOOl2

SMGOO14

Dermatologia

Clínica Médica I

5

90h / 5cr

5

300h / I3cr

SEHOOO8

Matéria Médica
Homeopática

5

30h /2cr

SPAOOO6

Radiologia

5

60h /3cr

SPAOOO2

Citopatologia

5

30h / 2cr

SPAOOO5

Patologia Clínica

5

30h/2cr

SEHOOO4

Neuropsicologia e
Comportamento

5

30h /2cr

SMGOOO9

Saúde da Criança

5'

90h /4cr

11

6

120h / 6cr

SMGOOl8

Doenças Infecciosas
e Parasitárias

6

120h /6cr

SMGOO16

Clínica Médica III

6

150h / 7cr

SMGOOl7

Clínica Médica IV

6

150h / 7cr

SCFOO20

Farmacologia

(

e as lesões definitivas resultantes (os estados patológicos). A Anatomia Patológica, ao lado da
Semiologia, representa o elo entre as Ciências Médicas Básicas e as Ciências Médicas
Especializadas (curso clínico), segunda etapa do ensino médico.
Conceito. Histopatologia,
imuno-buloses, genodermatoses.
Doenças pediátricas. Oncologia.
Micoses superficiais e profundas. Doenças do tecido conjuntivo. Doenças sexualmente
transmissíveis. Manifestações dermatológicas na AIOS. Dermatologia tropical. Manifestações
cutâneas nas doenças sistêmicas. Hansenologia. Cirurgia dermatológica.
Propiciar a compreensão dos mecanismos básicos das doenças. Rever, discutir e analisar teorias,
hipóteses e experiências que fundamentam o conhecimento fisiopatológico atual. Relacionar os
fenômenos fisiopatológicos ás alterações em nível celular e molecular. Ressaltar a importância da
visão fisiopatológica como a sabe do pensamento e conduta médica.
Estudo dos fundamentos da homeopatia e sua constituição. Conceitos homeopáticos de saúde,
enfermidade e cura. Anamnese e semiologia homeopática. Origem e métodos de preparação dos
medicamentos homeopáticos.
Radiologia do coração e vasos da base, do aparelho respiratório, genito-urinário, digestivo, ósteoarticular. Noções de ultra-sonografia.
Dar conhecimentos básicos da célula doente no relativo a microscopia convencional, bem assim
os fundamentos da ultra-estrutura patológica, alterações bioquímicas e biofisica, dos problemas
metabólicos, genéticos e imunolóaicos,
Visão panorâmica do espectro de exames laboeatoriais. Orientação e solicitação de cuidados de
coleta, bem como de sua oportunidades. Técnicas utilizadas, processamento e interpretação.
Bioquímica, Irnunologia, Microbiologia, Parasitologia, Urina e outros líquidos biológicos.
Conceituação da neuropsicologia.
Estudo e diagnóstico da repercussão de lesões sobre a
neurocognição. éompreensão do setor comportamental. Análise e compreensão das patologias
neuropsicológicas. Diagnóstico e planejamento terapêutico.
Cuidados primários em Pediatria. Incentivo ao aleitamento materno. A importância do
aleitamento materno em saúde pública. Vacinas comumente utilizadas pelo plano Nacional de
Saúde. Outras vacinas. Monitorização do crescimento, sua importância na prevenção da
desnutrição e obesidade. O cartão da criança (MS). Terapia de hidratação oral; passado, presente
e futuro. Prevenção de acidentes na infância. Testes de rastreamento neonatal; "teste do pezinho".
Farmacologia
da resposta inflamatória, farmacologia respiratória, farmacologia do sistema
digestivo, farmacologia do sistema nervoso central, farmacologia do sistema cardiovascular,
farmacologia renal, farmacologia do sangue, farmacologia endócrina, antibióticos.
infecciosas
AIOS, Difteria, Doença de Chagas,
Estudo das doenças
e parasitárias:
Malária, Meningocefalites,
Exantemáticas,
Febre tifóide, Leptospirose,
Esquistossomose,
Tétano e Toxoplasmose.
Infecções
Micoses sistêrnicas, Poliomelite, Raiva, Septicemias,
hospitalares. Antiobioticoterapia.
Propiciar as noções básicas sobre a epidemiologia,
etiopatologia,
manifestações
clínicas,
diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças do aparelho digestivo, doenças reumáticas e
doenças endócrinas. Desenvolver atitudes e habilidades necessárias para o manejo das principais
doenças e síndromes do aparelho digestivo, reumáticas e endócrinas. Capacitar para a
compreensão e interpretação clínica dos principais métodos complementares
utilizados em
Gastroenterologia, Reumatologia e Endocrinolozia.
Propiciar as noções básicas sobre a epidemiologia,
citopatogenia,
manifestações
clínicas,
diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças renais. Levar a compreensão da regulação do·

SMPOOOl, SMPOOO2
SMP0003, SMGOOO8
SMPOOO4

I

SMP0002, SMPOOO3
SMP0004, SMGOOO8

I

SMGOOO8

1

2
2

2

SMGOOO8

2

SMGOOO8

2

SCFOOl9

I

SMGOI4, SPAOOOI

I

SMGOOl4

I

SMGOOl4

I

~

(
equilíbrio ácido-básico e capacitar para o manejo dos distúrbios hidroeletrolíticos. Desenvolver
atitudes e habilidades necessárias para o manejo das principais doenças renais. Capacitar para a
compreensão e interpretação clínica dos principais métodos complementares
utilizados em
Nefrologia.
Avaliação da criança normal dentro do seu contexto familiar. As fases do desenvolvimento da
criança. Aleitamento materno. Necessidades nutricionais da criança. Cuidados primários no
período neonatal e sua evolução. Problemas do desenvolvimento e aprendizagem da criança.
Prevenção de acidentes na infância. Anamnese da criança e sua família. Exame fisico da criança
enfatizando as diferenças em relação ao adulto. Aspectos fisiológicos e biológicos da infância.
Anamnese e semiologia homeopática; diagnóstico clínico, clínico homeopático, constitucional,
miasmático e rnedicarnentoso; critérios de seleção do medicamento.
Prognóstico clínicodinâmico. A condução no tratamento, homeopatia e febre, homeopatia e amigdalites. Estudo dos
policrestos: Aconitum napellus Arnica Montana; Estudo dos policrestos: Belladona Calcarea
carbonica; Estudo dos policrestos: Carbo vegetabilis Chamomilla; Estudo dos policrestos: China
officianilis Hepar sulfur; Estudo dos policrestos: Hyosciamus niger; lpecacuanha; Estudo dos
policrestos: Mercurius solubilis Phosphorus; Estudo dos policrestos: Rhus toxicodendron Silicea;
Estudo dos policrestos: Sulfur Veratrum album
Compreensão dos fenômenos do desenvolvimento humano, normal e patológico, ligados ao corpo
biológico e as suas relações com a psique, a mente e o meio ambiente. Estudo das bases
fisiológicas do estresse e de seus mecanismos de adaptação (psiconeuroimunoendocrinologia).
Entendimento da natureza humana.
Estudo da dinâmica miasmática. Compreensão dos policrestos e semipolicrestos. Homeopatia nas
diversas especialidades médicas. Aspectos do repertório e da repertorização. Avaliação de casos
clínicos. Utilização da repertorizacão informatizada de casos clínicos.

SMGOOlO

Pediatria I

6

60h / 3cr

SEHOOO9

Terapêutica
Homeopática

6

30h /2cr

SMGOO27

Medicina
Psicossomática

6

30h /2cr

SEHOOO6

Clínica
Homeopática

6

30h /2cr

SMEOOl7

Transtornos
Decorrentes do Uso
de Substâncias
Psicoativas

6

30h /2cr

A disciplina aborda o uso das substâncias psicoativas lícitas e ilícitas e suas complicações
abuso, uso nocivo e a dependência.

SPAOOO4

Medicina Nuclear

6

30h/2cr

Introduzir o estudo da fisica das radiações que será empregada na confecção de imagens, como a
estrutura do átomo, os diferentes tipos de emissões de radiação e sua importância para a Medicina
,
Nuclear.

SMEOOlO

Métodos de
Diagnósticos em
Pneu mo e
Cardiologia:
Eletrocardiograma e
Espirografia

SMGOO26

Medicina do
Tráfego

6

30h /2cr

SMEOOl5

Cardiopulmonar

7

150h / 7cr

6

60h/3cr

SMGOOl4

I

SEHOOO8

2

SSC0044, SMGOOl4

2

SEHOOO8

2

como o

Fornecer aos alunos condições básicas para leitura e interpretação do eletrocardiograma e da
espirometria através de estudo teórico e prático, para que ao fim do curso, o mesmo possa utilizálos como métodos auxiliares de diagnóstico.

Conhecimento da medicina de tráfego. Análise dos acidentes de trânsito. Estudo dos impeditivos
para direção veicular segura. Orientação sobre engenharia viária. Conhecimentos sobre medicina
de tráfego curativa. Avaliação do estado de saúde dos motoristas. Apresentação da medicina de
tráfego aeroespacial. Discussão da Legislação de trânsito.
Propiciar as noções básicas da epidemiologia, etiopatogenia, manifestações clínicas, diagnóstico,
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares e pleuro-pulmonares.
Desenvolver atitudes
e habilidades necessárias para o manejo das principais doenças e síndromes cardiovasculares e
pleuro-pulmonares. Capacitar para a compreensão e interpretação clínica dos principais métodos
complementares utilizados em Cardiologia e Pneumologia.
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SCM0028

Genética Il

7

60h 13cr

SCGOO13

Técnica Operatória e
Cirur ia
Experir:ental

7

120h 16cr

A disciplina trata dos aspectos clínicos das principais síndromes e de outras doenças de etiologia
genética, abordando também os aspectos éticos relativos ao aconselhamento genético e ao
diagnóstico pré-natal de anomalias hereditárias e/ou congênitas.
D
h'
bá
d .'
ó .
. I
dí
. .
I
ar con .ecimentos aSI~os. a.tecmca.operat na, especra mente nos proce irnentos mais simp es
e, postenorrnente nas pnncrpais cirurgias.
Imunizações

SMGOOII

Pediatria

n

na infância; plano nacional de saúde. Distúrbios nutricionais e gastrointestinais

SCM0027

I

I

nas

7

150h 1 7cr

crianç~. Distúrbi~s. do crescimento,. aval.iação da: curvas de c~e~cimento. Doenças pulm?nares.
Infecçoes respiratórias agudas, cardiopatias congênitas e adquiridas, Doenças degenerativas na
criança. Patologia do trato urinário na infância.
Propiciar as noções básicas da epidemiologia, etiopatogenia, manifestações clínicas, diagnóstico,
tratamento e prevenção das doenças alérgicas, imunodeficiências,
doenças hematológicas e

SMGOO I O SMGOO18
'

I

n~oplasias. D.esenvol~er atit~d~s e habilidad~s .necessárias ~~ra o manej? das principais doenças e
síndrornes alérgicas, imunológicas, hernatológicas e neoplásicas, Capacitar para a compreensão e
interpretação
clínica dos principais métodos complementares
utilizados em Alergologia,
lmunolozia Clínica, Hematologia e Oncolozia.
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2
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SMGOO15

Clínica Médica II

7

150h 17cr

SME0006

Diagnóstico por
Ima em das
Doenças Torácicas

7

45h 12cr
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d
lid d
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a 10 ogia toracica r:orm~ e pato ogica, . Ist~matlzaçao
as ~n?rma I a es ra 10 ogicas.
Doenças da pleura, parenqurrna pulmonar, mediastino e da parede toracica
O recém-nascido: anatomia e fisiologia. História gestacional. Anamnese e Exame Físico do
recém nascido. Cuidados com o recém-nascido na sala de parto. Cuidados com o recém-nascido

SMGOO12

Pediatria III

8

120h 1 6cr

SMEOOl4

P'
. t .
siquia na

8'

60h 14cr

SMEOOl3

N

I'
euro ogia

8

120h 17

SCGOOl4

Ginecologia

8

105h 15cr

SCGOO15

Obstetrícia

8

135h 16cr

cr

?

?

no ber~ário e ~o alojament? conjunto.
recén:-nascido. ~sfíxico.
recén:-nascido prematuro:
Infecçoes congênitas e adquiridas no recém-nascido. Icterícia no recém-nascido. O atendimento a
criança traumatiiada. Ressuscitação neuro-cardio-pulmonar
no recém-nascido e criança maior.
Assistência ventilatória ao recém-nascido e criança maior.
Fornecer os conhecimentos básicos das patografias de doentes mentais egrégias através de
discussões de casos clínicos e aulas teórico-práticas. Esquizofrenias e psicoses afins. Psicoses
afetivas. Psicoses sintomáticas. Psicoses orgonamentais (síndromes psicorgânicas). Psicoses
puerperais.
Oligofrenias.
Neuroses.
Dependências
tóxicas.
Personalidades
psicopáticas.
Epilepsias.
Ao final do curso o.aluno, através da aplicação do método clínico (anamnese, exame geral e
especializado) deverá ser capaz de estabelecer diagnóstico (sindrômico e topográfico) e indicar as
condutas iniciais (investigação complementar e terapêutica) nas seguintes enfermidades do
sistema nervoso: neuropatias periféricas, distúrbios da motricidade (paralisias e movimentos
anormais),
acidentes
vasculares
cerebrais
(isquêmicos
e hemorrágicos),
cefaléias,
meningocefalites, comas, epilepsia, demências e traumatismos crânioencefálicos.
Fisiologia genital feminina. Anatomia médico cirúrgica do aparelho genital feminino. Semiologia
do aparelho genital feminino e das mamas. Distopias genito-pélvicas.
Prolapso uterino.
Embriologia do aparelho genital feminino. Malformações.
Hemorragia uterina disfuncional.
Amenorréias.
Climatério.
Terapia de reposição
hormonal.
Colpocitologia.
Esterilidade.
Anticoncepção. Amadurecimento sexual precoce e tardio. Doenças sexualmente transmissíveis.
Intersexo. Câncer do colo e do corpo uterino. Patologia benigna e maligna da vulva, dos ovários e
das mamas. Diagnóstico por imagem em ginecologia, ginecologia pediátrica.
Programa técnico-prática abordando a fisiologia, a patologia e a propedêutica obstétrica. Enfase
no reconhecimento da anormalidade obstétrica. A parte prática é feita nos plantões, enfermarias,
ambulatoriais e operatória obstétrica.

SMGOOI5, SMGOOl6
SMGOO17, SMEOO15
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SMGOOI3, SMGOOl5
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SMEOO15
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SMGOO 13, SMGOO15
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SPA0007

Medicina Legal

8

60h /4cr

SCG0029

Cirurgia Vascular e
Angiologia

8

45h /2cr

SCG0030

Fundamentos da
Cirurgia Plástica

8

30h / 2cr

SCG0028

Terapia Intensiva
em Cirurgia

8

45h /2cr

8

45h /2cr

9

60h /3cr

SCG0031

SME0016

SCG0017

SCG0018

Cirurgia de
Urgência

Medicina do
Trabalho

Clínica Cirúrgica I

Clínica Cirúrgica 11

9

9

150h / 7cr

150h /7cr

Ao final do curso os alunos deverão se capazes de efetuar pencias, no foro cível, penal e
administrativo, bem como conhecer os preceitos da ética médica. É importante que o aluno
adquira estes conhecimentos, pois poderão ser chamados a colaborar com a justiça, mesmo que
não se dediquem à especialidade medicina legal. Deverão também adquirir conhecimentos da
legislação relativa ao exercício da medicina e dos preceitos éticos que regem o relacionamento
com doentes e com os colezas.
Estudo, tratamento e prevenção das principais doenças vasculares. Conhecimentos gerais e
procedimentos
da cirurgia endovascular.
Abordagem
teórica e prática dos principais
procedimentos vasculares para o Médico Generalista.
Conceituação
dos fundamentos da cirurgia plástica. Abordagem da anatomia e histologia
aplicadas. Demonstração do instrumental específico da cirurgia plástica. Estudo dos principais
fundamentos técnicos. Conduta nas suturas. Entendimento da fisiopatologia da cicatrização,
discromias e outras sequelas do processo inflamatório.
Utilização de medicamentos
na
cicatrização e nas discromias.
Semiologia, avaliação, fisiopatologia e acompanhamento do paciente cirúrgico grave. Condutas
no pré e pós-operatório. Estudo das principais terapias e tratamentos do paciente cirúrgico grave.
Compreensão dos aspectos éticos e médico-legais. Utilização de recursos tecnológicos da
comunicação em nrol da teraoia intensiva.
Primeiro atendimento ao politraumatizado.
Estudo dos traumas dos principais segmentos e
sistemas. Aspectos cirúrgicos no afogamento. Abordagem do trauma na gestante. Conduta em
casos de abdome aaudo não traumático. Análise dos exames de imagem nas urgências cirúrgicas.
Resumo histórico do desenvolvimento da Medicina do Trabalho. Conceito de Medicina do
Trabalho. Estrutura institucional. Relação da Medicina do Trabalho com a Engenharia,
Psicologia, Educáção, Estatística e Economia. Proteção contra acidentes. Proteção contra agentes
fisicos, químicos e biológicos. Acidente do trabalho. Política e programa de segurança do
trabalho na empresa. Organização de segurança. Principais atribuições de um serviço de
segurança do trabalho. Princípios gerais. Condições fisicas dos locais de trabalho. Sistema
homem-máquina. Análise de sistemas. Aspectos sensoriais. Mecanismo de visão. Levantamento
de cargas. Capacidade fisica para o trabalho. Princípios gerais de legislação. Os exames
ocupacionais, técnica do exame médico. Causas de inaptidão. Situação do considerado inapto.
Doenças causadas por gases irritantes. Doenças causadas por gases asfixiantes. Doenças causadas
por agentes químicos. Principais doenças ocupacionais. A clínica, fisiopatologia e a abordagem
do nexo causal de cada uma das patologias abordadas.
Propiciar as noções básicas sobre a semiologia epidemiologia, etiopatogenia, manifestações
clínicas, diagnóstico, tratamento cirúrgico e pré e pós-operatório,
desenvolvendo atitudes e
habilidades necessárias para o reconhecimento
das doenças cirúrgicas ligadas a: Cirurgia
Gastroenterológica,
Vias Biliares e Fígado, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica. Fundamentos
da resposta ao Trauma, e Cirurgia Oncológica ligados aos itens citados anteriormente. Cirurgia
Videolaparoscópica.
Estes conhecimentos são fundamentais para os alunos que vão se iniciar na
prática cirúrgica e necessários para a formação geral do médico que se dedicar a quaisquer outra
especialidade.
O ensino da disciplina de Clínica Cirúrgica 11, ao nível de Graduação, objetiva dotar o corpo
discente a compreensão dos princípios e fundamentos desta área do conhecimento médico.
Assim, os conceitos e as técnicas dos transplantes de órgãos serão correlacionados com a sua
aplicação na medicina moderna, sua morbidade e mortalidade em cirurgia e seus impactos na
economia e custeio dos modelos de saúde. Os princípios, fundamentos e habilidades das
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2
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SCG0027

SCGOOl2
SCGOO19

Oftalmologia

Urologia
Otorrinolaringologia

9

60h /3cr

9

60h /3cr

9

60h /3cr

SCG0020

Traumato-Ortopedia

9

60h /3cr

SCGOOl6

Anestesiologia

9

60h /3cr

9

45h /2cr

10

585h /22cr

Clínica Cirúrgica
(internato)

10

585h /22cr

Clínica Médica
(internato)

II

870h /34cr

Trabalho de
Conclusão de Curso
(internato)

1i

60h /02cr

SCG0032

Intervenções
Médicas nos Estados
Álgicos, Agudos e
Crônicos
GinecologiaObstetrícia
(internato)

(

principais afecções cirúrgicas, enfatizando os procedimentos básicos desta área, correlacionandoos com a anatomia e fisiologia dos órgãos, aparelhos e sistemas. O conhecimento
dos
fundamentos e o desenvolvimento de habilidades em áreas especiais da clínica cirúrgica, tais
como: Cirurgia Torácica; Cirurgia Vascular; Cirurgia Endocrinológica; Cirurgia da Cabeça e
Pescoço; Cirurgia Proctológica; Neurocirurgia; Cirurgia Ambulatorial; Fundamentos de Nutrição
e Cicatrização; Fisiopatologia do Choque e da Infecção e Cirurgia Oncológica relacionada aos
itens citados anteriormente, que constituem elementos importantes no aprendizado. Será dada
ênfase especial a um currículo oculto, contemplando os aspectos do exercício profissional que
serão cogitados com aqueles que a sociedade anseia, seus aspectos éticos e seu impacto na
construção da cidadania brasileira
Anatomia da órbita: localização, composição, conteúdo, acidentes anatômicos, semiologia e
patologias associadas. Anatomia, histologia e embriologia do globo oc~lar e anexos: localização,
composição, função. Vias lacrimais, conjuntiva, cómea e esclera. Uvea, retina e cristalino.
visual.
Fisiologia
Pericampimetria:
da
visão.
Microanatomofisiologia
da
função
anatomofisiologia das vias óticas, indicação clínica e interpretação de exames.
Visão da Urologia geral abrangendo anatomia, fisiologia, doenças transmissíveis sexualmente,
litíase, tumores genito-urinários e andrologia.
Dar conhecimento aos alunos das doenças otorrinolaringológicas,
inclusive daquelas relacionadas
com doenças sistêmicas. Rotina do exame otorrinolaringológico
e sua importância para a
medicina geral.
Patologia, clínica, tratamento e profilaxia das lesões congênitas e adquiridas mais freqüentes e/ou
incapacitantes do aparelho locomotor. Implicações psicossociais e éticas. Dar conhecimento da
estrutura normal e da função dos tecidos músculo-esqueléticos.
Interpretação e correlação clínicoradiológicas.
O ensino da disciplina de Anestesiologia a nível de graduação, objetiva dotar o corpo discente da
clínica com a correlação
compreensão
global e visão panorâmica
da Anestesiologia
imprescindível entre as diversa técnicas anestésicas e a farmacologia das drogas empregadas,
assim como as implicações na anatomia, fisiologia e fisiopatologia,
através de processo
pedagógico que prevê a utilização de métodos indutivos e cognitivos.
Compreensão da fisiologia e fisiopatologia dos estados álgicos agudos ou crônicos. Avaliação,
diagnóstico e utilização de medicamentos e técnicas analgésicas visando a otimização no controle
da dor.
Temáticas e práticas inerentes à Tocoginecologia Treinamento em serviço supervisionado por
docentes. Conhecimento das patologias ginecológicas e obstétricas mais prevalentes. Práticas nas
situações clínico-cirurgicas ambulatoriais, emergenciais e nas enfermarias em hospital geral.
Temáticas e práticas inerentes à Clínica Cirúrgica. Treinamento em serviço supervisionado por
docentes. Conhecimentos
básicos sobre as patologias cirúrgicas. Aquisição da prática em
situações clínico-cirúrgicas. Atendimentos ambulatorial, emergencial e de enfermaria.
Temáticas e práticas inerentes à clínica médica. Treinamento em serviço supervisionado por
docentes. Conhecimento das patologias clínicas mais prevalentes. Práticas nas situações clínicas
ambulatoriais, emergenciais e de pacientes internados em enfermarias em hospital geral.
Redação de trabalho científico.
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Todos os créditos
cumpridos até o 9°
período.
Todos os créditos
cumpridos até o 9°
período
Todos os créditos
cumpridos até o 10°
período
Todos os créditos
cumpridos até o 10°
período
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* TIPO -

Pediatria
(internato)

12

585h /22cr

Saúde Coletiva
(internato)

12

285h / Ilcr
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Conhecimentos
básicos preventivos e terapêuticos da infância. Treinamento
em serviço
supervisionado por docentes. Promoção de crescimento e desenvolvimento
da criança e do
adolescente. Atendimentos básico, preventivo e terapêutico em nível ambulatorial, emergencial,
em enfermarias e unidade neonatal; ênfase no alojamento conjunto.
Estudo das temáticas inerentes à Epidemiologia, Ciências Sociais, Gestão e Avaliação de
Sistemas de Saúde. Treinamento em serviço supervisionado por docentes. Saúde Coletiva.
Formulação, implementação e execução de ações coletivas. Cuidado coletivo e de gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS).

Todos os créditos
cumpridos até o 11
período

0

Todos os créditos
cumpridos até o 11
período

0

I
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Refere-se ao caráter da disciplina na versão curricular : 1. Obrigatória, 2. Optativa, 3. Eletiva
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ANEXO 2

CARGA HORÁRIA

TOTAL DOS COMPONENTES

CURRICULARES

CENTRO ACADÊMICO: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde
CURSO DE GRADUAÇÃO: Medicina

COMPONENTESCURRICULARES
DISCIPLINAS

OBRIGATÓRIAS

DISCIPLINAS

OPTATIVAS

ESTÁGIO

CURRICULAR

ATIVIDADES
TRABALHO
TOTAL

CARGA HORÁRIA

5370
180

(CH MÍNIMA EXIGIDA)

2910

SUPERVISIONADO

COMPLEMENTARES
DE CONCLUSÃO

TOTAL

DE CURSO

O

.

60
8520
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