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DISCIPLINA NOME 

MD943 Atenção Integral à Saúde do Adulto I 
 

Horas Semanais 
Teóricas Práticas Laboratório Orientação Distância Estudo em Casa Sala de Aula 
0 40 0 0 0 0 0 
Nº semanas Carga horária total Créditos Exame Frequência Aprovação 
48 435 29 S 100% N 
 

 
Ementa: 
Treinamento prático nas áreas de cardiologia clínica e cirúrgica, Moléstias Infecciosas, DST, dermatologia com ênfase em hanseníase, Oncologia geral e 
Imunologia. Serão realizados atendimentos clínicos, ambulatoriais e acompanhamento de pacientes internados. Familiarização com doenças prevalentes 
e importantes em cada área, sendo orientado quanto à história clínica, exame físico, propedêutica e terapêutica. Atendimento a pacientes nas Unidades 
Básicas de Saúde. Ética. Esta disciplina será oferecida em 48 semanas sob a forma de rodízio, onde cada aluno deverá cumprir 11 semanas. 

 
Objetivos: 
Contribuir para a formação geral do médico para aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes na atenção à saúde do adulto nas áreas de 
cardiologia, cirurgia cardíaca, dermatologia, infectologia, oncologia e imunologia. 

 
Programa: 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO 
1. Doenças virais 

a. Síndrome da imunodeficiência adquirida 
b. Hepatites virais 
c. Arboviroses, com ênfase em febre amarela, dengue, chikungunya e zika 
d. Influenza e outras viroses respiratórias 

2. Doenças bacterianas 
a. Meningites bacterianas no adulto 
b. Pneumonia adquirida na comunidade 
c. Febre maculosa brasileira 
d. Endocardite infecciosa 
e. Infecções de pele e tecido celular subcutâneo 
f. Infecções do trato urinário 
g. Tétano 
h. Infecções hospitalares, precauções para transmissão intra-hospitalar de patógenos e proteção profissional 
i. Doenças por Mycobacterium tuberculosis e outras micobacterioses não-tuberculosis 
j. Leptospirose 
k. Sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis 

3. Doenças fúngicas 
a. Paracoccidioidomicose, criptococose, histoplasmose, pneumocistose 
b. Micoses invasivas: candidíase, aspergilose, fusariose e mucormicose 

4. Doenças por protozoários 
a. Leishmaniose tegumentar e visceral 
b. Malária 
c. Toxoplasmose 
d. Isosporidíase, criptosporidiose e microsporidiose 

5. Imunizações 
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Bibliografia 
Referências básicas: 
 
Dermatologia  
- Sebastião, A. P.; Sampaio, E. A.; Rivitti. Dermatologia. 3a. ed. rev. e ampl. São Paulo: Artes Médicas, 2007.  
- Manual de Hanseníase do Ministério da Saúde.  
Moléstias Infecciosas e Parasitárias  
- Veronesi, R.; Foccacia R. Tratado de Infectologia. São Paulo: Editora Atheneu, 2015, 5ª Ed. 1271 p.  
- Manual de Normas e Procedimentos Técnicos para a Prevenção e Controle de Infecções Hospitalares. Hospital de Clínicas da Unicamp. Disponível na 
Intranet do Hospital de Clínicas da Unicamp a partir de www.hc.unicamp.br.  
Cardiologia 
- Tratados de Medicina Interna – Cecil e Harrison  
Cirurgia Cardíaca 
- Cardiac Surgery in the Adults L. Henry Edmunds Jr. Editora McGraw-Hill Professional 2003  
Imunologia 
-Bibliografia disponível na Intranet da FCM: Internato de Imunologia 
Oncologia Clínica e Ginecológica 
- Tratados de Medicina Interna – Cecil e Harrison  
- Manual de condutas do CAISM para residentes e internos 
- www.cancer.gov 
 

 
Critérios de Avaliação: 
Sistema de Avaliação do Desempenho do Estudante 
 Avaliação dos Submódulos: 
A nota final de cada submódulo corresponderá à média ponderal da notas de conceito (peso 1) e da avaliação do conteúdo (peso 2), sendo considerado 
aprovado o aluno que obtiver média maior ou igual a 7,0 (sete).  Caso o aluno não atinja a média, será submetido a exame no sub-módulo. Se for 
reprovado no submódulo, estará automaticamente de exame final no módulo. 
A nota conceitual (de zero a dez) será atribuída de acordo com a pontualidade, postura junto ao paciente (relação médico paciente), qualidade de 
transcrição do caso no prontuário, estudo prévio, interesse e participação nas discussões. 
A avaliação de conteúdo será realizada através de avaliação escrita, com testes de múltipla escolha ou questões dissertativas, de acordo com o programa 
de cada submódulo. 
 Avaliação do Módulo: 
O aluno será avaliado no módulo por meio de uma prova escrita com questões relativas às aulas teóricas ministradas. Somente serão corrigidas as provas 
dos alunos que tiverem nota maior ou igual a sete nas avaliações de todos os submódulos. A nota final será a média aritmética das notas dos submódulos 
acrescida da nota da prova teórica do módulo e dividida por dois, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver média maior ou igual a 7,0 (sete). 
Caso o aluno não atinja a média, será submetido a exame final do módulo. 
 
 Exame Final: 
 
No exame final o aluno deverá obter nota maior ou igual a 5,0 (cinco), caso contrário estará reprovado na disciplina e esta será sua nota final. 
A nota final do aluno aprovado no exame final será calculada por meio de média aritmética das notas obtidas anteriormente: 
Média dos submódulos + Avaliação do módulo (se houver) + Nota do exame 
    2 (ou 3, se houver) 
 

 
Observações: 
 

 
 

ASSINATURAS: 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.cancer.gov/

