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CURSO DE  
EMENTA 
 

 Abordagem Familiar. Processo de adoecimento e acolhimento do sujeito. Integralidade e a Rede 

de Atenção em Saúde. Método clínico centrado na pessoa. Gestão da clínica ampliada e compartilhada.  

Segurança do paciente na Atenção Primária à saúde (APS). Atenção à saúde da criança e do adolescente. 

Direitos humanos com enfoque na saúde da criança, da mulher e do adolescente.  Atenção à saúde da 

mulher. Acompanhamento pré-natal na APS. Planejamento familiar. Promoção em saúde. Grupos de 

educação em saúde.  

 

OBJETIVOS 
 
Desenvolver as ferramentas de atenção à saúde da criança na APS: territorialização, cuidado coletivo, 
apoio matricial, abordagem familiar; 
• Conhecer e debater o programa saúde na escola (PSE); 
• Conhecer e identificar as principais afecções respiratórias e distúrbios alimentares na infância; 
• Conhecer e realizar a puericultura: avaliação do RN/ prematuridade com visão ampliada da saúde da 
criança, calendário vacinal, crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor com foco na atenção 
primária à saúde; 
• Compreender a atenção à saúde do adolescente na APS; 
• Compreender o acompanhamento a saúde da mulher na APS; 
• Conhecer e realizar práticas clínicas na saúde da mulher: exame físico ginecológico, coleta de preventivo, 
pré-natal, puerpério, planejamento familiar, climatério;  
• Conhecer e identificar as principais leucorreias; 
• Conhecer os protocolos de rastreio, diagnóstico e acompanhamento de câncer de mama e colo uterino, 
vigentes, na APS. 
 

METODOLOGIAS/ ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
 
Aplicar os princípios do SUS na prática em saúde; 
• Entender a saúde como direito garantindo a integralidade e a equidade do cuidado em nível individual, 
familiar e coletivo, valorizando a diversidade biológica, étnico-racial, de gênero, orientação sexual, 
socioeconômica, política, ambiental, cultural e demais aspectos que compõem a diversidade humana; 
• Aplicar técnicas de cuidado clínico com enfoque na saúde da criança, adolescente e mulher; 
• Aplicar na prática profissional os princípios da medicina baseada em evidências; 
• Promover a interação com outros profissionais e instituições envolvidos nos cuidados com o paciente, 
por meio de trabalho em equipe e em rede; 

CURSO DE MEDICINA 
Plano de Ensino 

 
Módulo: Integração Ensino-Serviço-Comunidade IV 

Carga Horária: 60 h 
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• Vivenciar o sistema de saúde vigente no país, considerando a atenção integral da saúde num sistema 
regionalizado e hierarquizado de referência e contra referência, as redes de atenção à saúde e o trabalho 
em equipe; 
• Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação permanente; 
• Aplicar para a tomada de decisão os princípios morais, éticos e bioéticos com responsabilidades legais 
inerentes à profissão e ao estudante de Medicina; 
• Atuar na saúde da criança, adolescente e mulher, considerando seu contexto familiar e comunitário; 
• Construir a interdisciplinaridade. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

Semana Tema Objetivo teórica Objetivo prática 

1 
Saúde do escolar/ 
territorialização 

Discutir a abordagem a saúde do 
escolar. 

Recordar ferramentas de 
territorialização, cuidado coletivo, 

apoio matricial e abordagem familiar 
na atenção a saúde da criança. 

2 Imunizações 
Conhecer o programa vacinal 

vigente do Ministério da Saúde. 
Praticar a saúde do escolar em escola 

do território 

3 Puericultura 

Compreender e aplicar a 
puericultura como ferramenta de 
avaliação ampliada da saúde da 

criança. 

COMPREENDER O CALENDÁRIO 
VACINAL CONFORME PNI VIGENTE - 

SALA DE VACINA 

4 
saúde da criança/ 

prematuridade 

Conhecer a avaliação do Recém-
nascido e do acompanhamento de 

prematuridade na atenção primária 
a saúde. 

PRATICAR O ACOLHIMENTO DA 
FAMÍLIA E CRIANÇA IDENTIFICANDO 
OS PROBLEMAS E NECESSIDADES DE 

SAÚDE/VIGILÂNCIA 

5 
Distúrbios 

alimentares 

Entender os distúrbios 
alimentares, e seu 

acompanhamento, na saúde da 
criança. 

ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO 
DA CRIANÇA E CRESCIMENTO 

6 
Afecções 

respiratórias na 
infância 

Identificar as principais afecções 
respiratórios na criança. 

ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO 
DA CRIANÇA E CRESCIMENTO 

7 
Saúde do 

adolescente 
Compreender a atenção à saúde do 

adolescente na APS. 

PRATICAR ACOMPANHAMENTO EM 
SAÚDE COM ADOLESCENTES - UBS OU 

ESCOLA 

8 N1 N1 Feedback da nota prática 

9 
Exame 

Ginecológico 

Conhecer e realizar exame físico 
ginecológico: realizar coleta de 

exame preventivo. 

ACOMPANHAMENTO DE 
ATENDIMENTO EM SAÚDE DA 

MULHER 
 

CONSULTA + EXAME FÍSICO 

10 Leucorreias 
Conhecer e identificar as principais 

leucorreias.  

ACOMPANHAMENTO DE EXAME 
ESPECULAR E COLETA DE MATERIAL 
PARA COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA 
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11 Pré-natal 
Conhecer e realizar consulta pré-

natal.  

ACOMPANHAMENTO DE CONSULTA 
PRÉ-NATAL E APRESENTAÇÃO DA 

CADERNETA DA GESTANTE 

12 Puerpério 
Conhecer e realizar consulta 

puerperal e planejamento familiar. 
ACOMPANHAMENTO DE CONSULTA 

PRÉ-NATAL 

13 
Patologias 
crônicas na 

gestante 

Conhecer e realizar o 
acompanhamento da gestante com 

doença crônica. 

ACOMPANHAMENTO DE CONSULTA 
PRÉ-NATAL 

14 N2 N2 Feedback da nota prática 

15 
Câncer de colo 

uterino 

Conhecer os protocolos de 
rastreio, diagnóstico e 

acompanhamento de câncer de 
colo uterino, vigentes, na APS. 

ACOMPANHAMENTO DE CONSULTA 
PUERPERAL – VISITA DOMICILIAR OU 

CONSULTA EM UBS 

16 Câncer de mama 

Conhecer os protocolos de 
rastreio, diagnóstico e 

acompanhamento de câncer de 
mama, vigentes, na APS. 

ACOMPANHAMENTO DE EXAME 
ESPECULAR E COLETA DE MATERIAL 
PARA COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA 

17 Climatério 

Conhecer, identificar e 
acompanhar a mulher no 

período de climatério. 

ACOMPANHAMENTO DE EXAME 
ESPECULAR E COLETA DE MATERIAL 
PARA COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA 

 

AVALIAÇÃO 
 

IESC Tipo de avaliação Pontos 

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes 

N1 específica 10 

N2 específica 10 

N3 específica 20 

Teste de Proficiência 10 

Portfolio  20 

Avaliação Diária  20 

 Avaliação Continuada 10 

 TOTAL 100 

  

É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 e frequência mínima 
de 75% (setenta e cinco por cento). É reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 40 
e/ou frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento). Deve fazer exame especial o estudante com 
média parcial igual ou superior a 40 e inferior a 70 e frequência mínima de 75%. Será aprovado com exame 
especial o estudante que obtiver média aritmética (nota da média final + nota do exame especial) igual 
ou superior a 60. Em caso de não comparecimento ao exame especial, a nota respectiva a ser atribuída a 
ele é 0 (zero). Não haverá oferta de dependência ao estudante. Para cursar o módulo subsequente o 
estudante deverá ter sido aprovado no módulo anterior. 
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