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DISCIPLINA NOME 

MD758 Atenção Clínico-Cirúrgica Integrada III 
 

Horas Semanais 
Teóricas Práticas Laboratório Orientação Distância Estudo em Casa Sala de Aula 
6 12 0 0 0 0 6 
Nº semanas Carga horária total Créditos Exame Frequência Aprovação 
33 600 40 S 75% N 
 

 
Ementa: 
Atendimento ambulatorial, supervisionado, em Unidades Básicas de Saúde, contemplando o atendimento integral à saúde da criança, do adolescente e 
do adulto, incluindo as especificidades da saúde da mulher. Abordagem clínica, diagnóstica e terapêutica das doenças e sintomas mais prevalentes nas 
diferentes faixas etárias. Saúde Coletiva, Saúde Ocupacional, Saúde Ambiental, Patologia Clínica, Radiologia, Saúde Mental, Saúde da Família e Ética. 

 
Objetivos: 
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Objetivos  
 Submódulo Centros de Saúde: 
Contribuir para a formação geral do médico, por meio do desenvolvimento do raciocínio clínico, da compreensão do processo diagnóstico e terapêutico e 
da prática da relação médico-paciente, em situações de atendimento primário em saúde da criança e do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso(a). 
Tem por objetivo a inserção do estudante na rede básica do Sistema de Saúde, permitindo-lhe a percepção e a análise crítica do sistema atual. Durante o 
atendimento individual deverá: desenvolver raciocínio clínico, compreender o processo saúde-doença e praticar a relação médico/paciente. Deverá 
também desenvolver a compreensão da interação entre o social e o individual, recuperando os determinantes coletivos dos problemas individuais e as 
questões individuais dos problemas coletivos e de suas soluções. 
O estudante deverá: realizar a anamnese e o exame físico completos do paciente, registrando as informações de modo claro e ordenado, valorizando os 
dados relevantes para cada caso. Indicar as condutas diagnósticas e terapêuticas para as situações mais comuns na prática médica. Realizar a prescrição 
sob supervisão, reconhecendo a importância da adequação da dieta e as doses de medicamentos de forma individualizada, levando em consideração 
fatores pessoais como a idade e a massa corporal. Integrar os processos diagnóstico, terapêutico e propostas de seguimento para os casos que 
acompanhe. Compreender o atendimento domiciliar e elaboração de projeto terapêutico interprofissional ao atendimento integral do paciente, incluindo 
educação para a saúde nas situações ou síndromes clínicas mais prevalentes em atenção primária à saúde 
 
Submódulo Atenção Básica: Saúde Coletiva/ Saúde Mental/ Ética 
 
Saúde Coletiva 
Problematizar os distintos aspectos envolvidos na integralidade do cuidado em saúde. Os objetivos específicos compreendem: conhecer e refletir sobre o 
trabalho na atenção básica; conhecer as informações epidemiológicas coletadas e participar das ações de vigilância à saúde; ampliar a percepção das 
necessidades de saúde dos usuários do serviço através da realização de visitas domiciliares a pacientes e familiares em acompanhamento na unidade ou 
em atendimento domiciliar; refletir sobre a atenção recebida pelo paciente e sobre a gestão da integralidade do cuidado considerando o conjunto dos 
serviços da rede de saúde e as ações intersetoriais. Identificar e atuar em situações de iniquidade de acesso às ações e serviços de saúde em função de 
preconceitos, estigmas ou situação sócio-econômica. 
 
Saúde Mental 
Aprender a modalidade de cuidados compartilhados, atender os pacientes e discutir as contribuições do núcleo da Saúde Mental para os seus projetos 
terapêuticos. Os objetivos específicos incluem conhecer e descrever a aplicação das ações de cuidado em saúde mental no contexto do território; 
desenvolver habilidades de trabalho em equipe interdisciplinar, com foco em saúde mental; compreender as ações da saúde mental em uma perspectiva 
integral do cuidado ao usuário do sistema de saúde, tendo em vista o seu projeto terapêutico e a formação do médico generalista. 
 
Ética 
Desenvolver a reflexão crítica do aluno através da discussão de estudos de casos voltados para situações práticas na Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde (SUS). Ao final das atividades deste submódulo, o aluno deverá ser capaz de aplicar os conceitos e instrumentos da bioética e da ética médica para 
deliberar e propor encaminhamentos aos casos ou situações que envolvam questões éticas ocorridas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
 
 Submódulo Patologia Clínica 
Fornecer subsídios para indicação e interpretação dos exames laboratoriais relacionados às doenças de maior prevalência para todas as faixas etárias 
atendidas na rede básica do Sistema de Saúde.  
 
 Submódulo Radiologia 
Capacitar o aluno da graduação em Radiologia Clínica e Diagnóstica com noções de indicações de exames e leitura das imagens em Radiologia Geral, 
Ultrassonografia, Medicina Nuclear, Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética para situações prevalentes no nível primário de atenção à 
saúde. O formato das aulas contemplará temas que estão sendo abordados nos Centros de Saúde.  
 
 Submódulo Saúde Ambiental  
Reconhecer as situações de risco e/ou vulnerabilidade para a saúde humana decorrentes dos problemas de saúde ambiental, principlamente exposição a 
produtos e contaminantes químicos, visando à atenção integral a saúde individual e coletiva dessas populações expostas no microterritório adscrito às 
equipes de saúde. 
 
Submódulo Saúde do Trabalhador 
Discutir a importância do trabalho e das condições em que este se realiza durante a investigação das doenças comuns ou agravadas pelo trabalho. 
Conhecer as doenças profissionais e as relacionadas ao trabalho, com enfoque nas situações mais prevalentes no nível primário de atenção à saúde. 
Objetivos específicos: a) conhecer e discutir as doenças profissionais e relacionadas ao trabalho de maior incidência ou prevalência. b) conhecer os 
ambientes e condições de trabalho que possam gerar doenças do trabalho. c) conhecer a legislação básica trabalhista (acidente do trabalho) e 
previdenciária (acidente do trabalho e benefícios previdenciários). 
 

 
Programa: 
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Apresentação do programa 

Unidades Básicas de Saúde 

Biossegurança e proteção profissional na atenção primária 

Treinamento de habilidades 

Pré-natal: rotinas  

Pré-natal: queixas comuns e condutas 

Instrumentos da Saúde da Família 

Saúde integral do adulto: abordagem do adulto na UBS 

Cuidados com a saúde do adolescente: abordagem na Atenção Básica 

Saúde Reprodutiva na Adolescência:  aspectos clínicos, éticos e legais do atendimento do adolescente 

Abordagem da sexualidade na APS 

Cuidados com a Saúde do Idoso 

Cuidados com neonato 

Anormalidade na ausculta cardíaca: sopro e arritimias 

Insuficiência Cardíaca Congestiva 

Hipertensão arterial sistêmica 

Abordagem da Cardiopatia Isquêmica e Arterosclerose 

Anormalidade na ausculta cardíaca: sopro e arritimias 

Insuficiência Cardíaca Congestiva 

Hipertensão arterial sistêmica 

Detecção precoce de neoplasias 

Lesões precursoras de neoplasias do trato genital inferior. Triagem e conduta com abordagem da atenção primária. 

Rastreamento do câncer de mama e abordagem das patologias mamárias na Atenção primária 

Alimentação e desenvolvimento das funções digestivas 

Lesões precursoras de neoplasias do trato genital inferior. Triagem e conduta com abordagem da atenção primária. 

Rastreamento do câncer de mama e abordagem das patologias mamárias na Atenção primária 

Critérios de elegibilidade e indicação de métodos em planejamento familiar. 

Patologias do ciclo menstrual – Amenorreia, irregularidade menstrual. 

Critérios de elegibilidade e indicação de métodos em planejamento familiar. 

Abordagem do usuário de substâncias lícitas e ilícitas na atenção básica 

Abordagem do sangramento na gestação: aborto e sangramentos de 1º e 2º trimestre 

Distopias e incontinências urinária: abordagem na Atenção Básica 

Puerpério – aspectos fisiológicos e comportamentais 

Parâmetros de evolução normal da gestação: abordagem da mulher e do feto na Atenção Básica (ganho de peso, hemoglobina, altura uterina e vitalidade 
fetal)  

Parâmetros de evolução normal da pressão arterial: identificação e abordagem da hipertensão na gravidez. 

Menopausa: abordagem na Atenção Básica 

Vulvovaginites e Cervicites: abordagem na Atenção Básica 

Osteoporose 

Menopausa: abordagem na Atenção Básica 

Vulvovaginites e Cervicites: abordagem na Atenção Básica 

Quando suspeitar de doenças difusas do tecido conjuntivo na UBS: investigação inicial 

Lombalgia 

Osteoartrite 

Diagnóstico diferencial das artrites: investigação inicial 

Reumatismo de partes moles 

Obesidade na criança e adolescente 

Obesidade e síndrome metabólica no adulto: abordagem na atenção primária 

Principais doenças da tireoide: investigação inicial e tratamento 

 Dor pélvica crônica cíclica e não ciclíca 

Diabetes mellitus 1 e 2  

Diabetes na gestante: protocolo de rastreamento e abordagem na atenção primária 

Diagnóstico diferencial de hematúria e proteinúria 

Diagnóstico precoce da doença renal crônica 

Anemia no adulto: diagnóstico diferencial 

Infecção urinária na criança 

Infecção urinária no adulto 

Infecção urinária na gestante 
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4. TIERNEY – “Current” em português – Diagnóstico e Tratamento. Editora Atheneu, 41ª edição. 
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McGraw Hill. 2007. 
7. NEME B. – Obstetrícia Básica 3ª ed., Ed. Sarvier. São Paulo, 2005. 
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9. VIEIRA, S I, editor – Medicina Básica do Trabalho . Gênesis, editora. Curitiba.1994. 4 v. 
10. OGA S; CAMARGO MMA; BATISTUZZO JA. (Org.). Fundamentos de Toxicologia. 4ª ed. São Paulo-SP: Atheneu, 2014. Capítulo Praguicidas (p 323-

341)  
11. ROBERTS JR and REIGART JR. Recognition and management of pesticide poisonings. Office of Pesticide Programs, United States Environmental 

Protection Agency. 6th Edition, Washington DC, 2013.  
12. CHIAVERINI, D.H. et al. Guia Prático de Matriciamento em Saúde Mental. 1ª. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde / Centro de Estudos e Pesquisa 

em Saúde Coletiva, 2011. 236p. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_matriciamento_saudemental.pdf> 
 

 
Critérios de Avaliação: 
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De acordo com o sistema de ensino-aprendizagem adotado pela FCM/Unicamp, os módulos de ensino são autônomos. Para a aprovação, é exigida uma 
nota final e frequência mínima. 

Cada um dos módulos é composto de submódulos, com conteúdo programático próprio, ministrado por professores e médicos pertencentes aos vários 
departamentos que compõem a estrutura administrativa da FCM/Unicamp. A avaliação nos submódulos é independente e exclusiva. A 
aprendizagem do conteúdo programático poderá ser avaliada por meio de uma ou mais provas teóricas e/ou práticas, escritas e/ou orais e outras 
atividades avaliatórias (trabalhos, seminários, portfólios, notas de conceito, etc.), atribuindo-se pesos diferentes ou fatores de correção às 
atividades. 

Cada prova, que poderá ser integrada (todo o módulo) ou exclusiva (cada submódulo), abrangerá os objetivos desenvolvidos até a data da mesma e 
poderá incluir conteúdos programáticos ministrados anteriormente. 

 A frequência esperada para aprovação no módulo é de 100%. 
 A MD758 NÃO TEM EXAME FINAL, o aluno será reprovado se não atingir as metas abaixo descritas. 
 A MD758 é constituída dos seguintes submódulos: 

Módulo: Atenção Integral à Saúde (AIS) 
Submódulos: 1. Centros de Saúde, 2. Atenção Básica: Saúde Coletiva/ Saúde Mental/ Ética, 

3. Patologia Clínica, 4. Radiologia, 5. Saúde Ambiental e 6. Saúde do Trabalhador. 
Cada submódulo deverá atribuir ao aluno uma nota final de 0 (zero) a 10 (dez), resultante das avaliações das atividades do primeiro e do segundo 
períodos letivos. 
O aluno deverá obter média ≥ 7,0 e frequência de 100% em cada submódulo para ser aprovado no módulo. 

A nota final do módulo será a média obtida no submódulo Centro de Saúde multiplicada por 1 (um) referente aos demais submódulos em que o aluno 
for aprovado (se tiver obtido média ≥ 7,0) ou multiplicada por 0 (zero) no caso de ter sido reprovado (média < 7,0) em um ou mais dos demais 
submódulos. 
Se a nota final do submódulo Centro de Saúde for inferior a sete, a nota final da MD758 será multiplicada por um fator de correção de 0,7. 
Submódulo Centros de Saúde (CS) 

 Provas Teóricas: T1 = média aritmética de três provas teóricas realizadas no 1º período letivo e T2 = média aritmética de três provas teóricas 
realizadas no 2º período letivo. 

 Conceito Global Itemizado (CGI1 e CGI2): nota atribuída pelo docente e preceptor que avalia: desempenho, interesse, conhecimento, assiduidade, 
pontualidade e relação com o paciente/ família/ colegas/ preceptor e professor/ equipe do CS). CGI1= 1º período (janeiro à junho) e CGI2= 2º 
período (agosto à outubro). 

 “Portfólio” (Po) – deverá conter: 1) uma planilha onde o aluno registrou todos os casos atendidos; 2) discussão de quatro casos, sendo um de cada 
área (Pediatria, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia e Ética); 3) auto-avaliação; 4) sugestões e críticas dos submódulos Centros de Saúde e 
Ética. 

 Observações:  
1) O portfólio é um instrumento de avaliação muito importante no processo de aprendizado e a data da entrega é prevista desde o início do módulo. 

Portanto, caso o aluno não entregue na data prevista, a sua nota referente a esta etapa da avalição será ZERO. 
2) As planilhas de atendimento constituem um instrumento fundamental para o estudante, professores e gestores. Deverá ser preenchida 

semanalmente na plataforma Moodle até o final do Módulo e ainda ser anexada ao portfólio, conforme orientação acima. Caso o aluno não 
preencha este instrumento, será interpretado como não tendo atendido um número de casos suficientes e isto repercutirá negativamente sobre o 
conceito itemizado. 

 

 Avaliação estruturada (AE): é uma avaliação teórico-prática que utiliza um instrumento para verificação do aprendizado (habilidades específicas e 
desempenho), com devolutiva para o aluno. É é realizada na pediatria, na ginecologia e na clínica. No primeiro período letivo tem caráter formativo e 
não será utilizada para o cálculo da nota deste período. No segundo período (AE2) este processo terá finalidade formativa e avaliativa.  

 

Média 1º Período do submódulo CS = (T1 + CGI1+ Po)/ 3  ≥ 7,0 (sete) 
Média 2º Período do submódulo CS = (T2 + CGI2+ AE2)/ 3 ≥ 7,0 (sete) 
 
MÉDIA FINAL DO SUBMÓDULO DO CENTRO DE SAÚDE: (Média 1º Período + Média 2º Período do submódulo CS) / 2 ≥ 7,0) 
 

A Média Final do Submódulo deverá ser ≥ 7,0 (sete). 
A média das avaliações deverá ser ≥ 7,0 (sete). Caso isto não ocorra no 1º período, o aluno deverá recuperar-se durante o 2º período. SE O ESTUDANTE 
NÃO SE RECUPERAR NO 2º PERÍODO, SERÁ REPROVADO NO MÓDULO E DEVERÁ REFAZÊ-LO NO ANO SEGUINTE.  
 

Se a Média do submódulo CS  < 7,0  =  REPROVAÇÃO NO MÓDULO 
 
MÉDIA FINAL DO MÓDULO 
 
Aprovação direta: o aluno que obtiver em todos os submódulos a nota final ≥ 7,0 estará APROVADO no Módulo. 
Além da aprovação por nota, o aluno deverá ter frequência de 100% nas atividades dos submódulos para ser considerado aprovado. 
O estudante que não atingir nota mínima 7,0 nos submódulos de Patologia, Radiologia, Atenção básica (Saúde Coletiva, Ética, Mental), Saúde do 
trabalhador e Saúde ambiental poderá fazer uma avaliação de recuperação de acordo com os critérios definidos acima. No caso do submódulo Centros de 
Saúde (atividades práticas), esta situação será discutida por um conselho constituído pelo grupo gestor e pelos professores envolvidos com o aluno ao 
longo de todo o estágio. 
  
2 A nota final do módulo será calculada a partir de notas parciais, variando de 0-10, corrigidas por fatores de correção conforme descrito abaixo: 

 A aprovação nos submódulos de Patologia, Radiologia, Atenção básica (Saúde Coletiva, Ética, Mental), Saúde do trabalhador e Saúde 
ambiental (média ≥ 7,0) criará um fator multiplicador de 1 (um) para a nota do submódulo Centro de Saúde. No caso de reprovação em um destes 
submódulos o fator multiplicador será 0 (zero). 

 



 

 

 
EMISSÃO: 10 de maio de 2018 
PÁGINA:    6 de 6 

 
UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas 

DAC – Diretoria Acadêmica 
Rua Sérgio Buarque de Holanda, 251 - Cidade Universitária – Barão Geraldo – Campinas/SP – 13083-970  

Diretoria de Registro e Gerenciamento Acadêmico – 00 55 19 3521 6662  
www.dac.unicamp.br 

Rubrica: 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
  DIRETORIA ACADÊMICA 

 

PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS 
 
           ____º período letivo de _____ 
 

 
 

 
Observações: 
 

 
 

ASSINATURAS: 
 
 
 
 
 
 

 
 


