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MD01090-11 Bases Morfológicas I

Aulas Teóricas: 5 Aulas Práticas: 6 Número de Créditos: 11 Total HR: 165

Ementa

Introdução ao estudo da Anatomia Humana. Nomenclatura anatômica. Estrutura anatômica macro e microscópica.
Desenvolvimento e organização estrutural do corpo humano integrando as dimensões anatômica, histológica e
embriológica. Desenvolvimento dos sistemas osteomuscular, cardiovascular integrando aspectos radiológicos. A
relação desses conhecimentos com o processo saúde-doença e a prática médica.

OBJETIVO GERAL
Fornecer uma visão geral da embriologia, arquitetura e função dos sistemas orgânicos, face os conhecimentos
teóricos e práticos das diversas regiões anátomo-topográficas do corpo humano como base para o conhecimento do
processo saúde-doença e a prática médica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Por meio do conhecimento teórico ministrado, desenvolver a capacidade de reconhecer as diversas estruturas dos
Sistemas Orgânicos em peças humanas, estabelecendo relação dos seus aspectos funcionais prática clínica diária.
Conhecer os principais tipos de microscópios.
Aprender a manusear adequadamente o microscópio fotônico comum (M.O.).
Caracterizar a estrutura básica de uma célula eucarionte, relacionado com a organização tecidual dos seres vivos.
Identificar e caracterizar os tipos básicos de tecidos histológicos, bem como suas principais variedades.
Identificar, caracterizar e classificar os tecidos musculares.
Compreender o mecanismo molecular de contração muscular.
Conhecer a organização tecidual dos principais componentes do sistema circulatório.
Diferenciar os principais tipos de vasos sanguíneos.
Conhecer os princípios básicos envolvidos no desenvolvimento humano intrauterino.
Relacionar os diferentes órgãos do sistema reprodutor masculino e feminino com o processo de reprodução.
Compreender os processos relacionados com a formação dos gametas humanos.
Conhecer os eventos envolvidos nos ciclos reprodutivos.
Enumerar e caracterizar as diversas etapas do desenvolvimento intrauterino humano, desde a fecundação até o
nascimento.
Compreender a formação, estrutura e funcionamento da placenta e membranas fetais.
Conhecer os princípios envolvidos na organogênese dos tecidos de sustentação, membros e sistema cardiovascular.

Competências

Reconhecer macroscópica e microscopicamente as estruturas que compõem os diversos sistemas orgânicos.
Identificar relações que compõem os diversos sistemas orgânicos.
Reconhecer o método de estudo descritivo, de dissecção e de imagens aplicados para inter-relacionar a anatomia na
prática médica diária, com as demais disciplinas.
Compreender a constituição morfológica do organismo humano e estabelecer as relações necessárias entre os
diferentes níveis de organização estrutural (moléculas-células-tecidos-órgãos-sistemas-organismo).
Reconhecer a importância do uso de microscópios tanto na ciência básica como na aplicada.
Compreender a importância do desenvolvimento intrauterino na formação de um organismo humano.
Relacionar os processos embrionários com a estrutura dos órgãos/sistemas.

Metodologia

Aulas expositivas dialogadas;
Resumos de artigos científicos;
Trabalhos em livros de exercícios práticos;
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Sessões anatomo-clínicas;
Demonstração e estudo em peças anatômicas
Aulas práticas de microscopia com lâminas permanentes e observação/desenho de modelos embrionários.

RECURSOS E MATERIAIS
Sala com bancadas para 15 alunos na prática e 60 alunos na teórica;
Coleções de peças para estudo de macroscopia; laboratório de anatomia.
Lâminas histológicas.
Peças de embriologia.
Data Show; Projetor de slides; Negatoscópio para Rx;
Pincel e apagador para quadro magnético;
Microcomputador com conexão com a internet.

MATERIAIS E UTENSÍLIOS PRÓPRIOS
Material obrigatório para as aulas PRÁTICAS: Avental branco, Luva cirúrgica, Pinça anatômica, Atlas de anatomia.
Lápis de cor e caderno de desenho para as aulas práticas de microscopia.

Sistema de Avaliação

1a SUMARIZAÇÃO BIMESTRAL

	(AVALIAÇÃO TEÓRICA - 60% + AVALIAÇÃO PRÁTICA - 40% )  = PESO 100%

2ª SUMARIZAÇÃO BIMESTRAL

	MULTIDISCIPLINAR = PESO 20%

	(AVALIAÇÃO TEÓRICA - 50% + AVALIAÇÃO PRÁTICA - 30%) = PESO 80%

MÉDIA FINAL

	(NOTA DA 1ª SUMARIZAÇÃO +  2ª SUMARIZAÇÃO ) ÷ 2

- Ao final do período, será considerado aprovado o aluno que obtiver uma média final igual ou superior a 7,0 (SETE).

- O aluno que obtiver uma média final inferior a 5,0 (CINCO) estará reprovado, não tendo a oportunidade de realizar a

Bibliografia Básica

JUNQUEIRA, L.C. e CARNEIRO, J. Histologia Básica 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 524 p.
MOORE KL, DALLEY AF. Anatomia orientada para a clínica. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
MOORE, K.L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia clínica. 8ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 536p.

Temas de Estudo

ANATOMIA
1. Introdução ao estudo da anatomia. Conceito, divisão, célula, tecido, sistema, aparelho.
Métodos de estudo: descritivo, planos de construção.
2. Sistema Esquelético; Sistema Juntural; Sistema muscular; Sistema Cardiovascular geral
3. Neuroanatomia I. Base crânica, forames, nervos cranianos, meninges, espaço sub-aracnóideo, líquido céfalo-
raquidiano, morfologia do diencéfalo, morfologia do telencéfalo.
4. Neuroanatomia II. Vascularização do SNC, Vias motoras, Sistema Nervoso Autônomo, medula espinhal, raízes
nervosas. Morfologia do bulbo, ponte e assoalho, do IV ventrículo, mesencéfalo, morfologia do cerebelo,
5. Coluna vertebral: ossos e articulações
6. O membro superior I: ossos e articulações
7. O membro superior II: músculos
8. O membro superior III: vascularização e inervação.
9. Região dorsal: músculos, vascularização e inervação.
10. O membro inferior I: ossos e articulações
11. O membro inferior II: músculos
12. O membro inferior III: vascularização e inervação
13. Região cervical/pescoço/ faringe e laringe / parótida

HISTOLOGIA
1. Introdução à histologia e seus métodos de estudos
2. Estrutura básica de uma célula eucarionte animal.
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3. Tecidos epiteliais de revestimento.

4. Tecidos epiteliais glandulares ou secretores.

5. Tecidos conjuntivos: generalidades.

6. Variedades dos tecidos conjuntivos:

	a. Tecidos conjuntivos propriamente dito: frouxo e denso (modelado e não modelado).

	b. Tecidos conjuntivos de propriedades especiais: mucoso e elástico.

c. Tecido adiposo.

d. Tecido cartilaginoso.

e. Tecido ósseo.

f. Tecido hemocitopoético e células do sangue.

7. Tecido nervoso:

	a. Células: neurônios e gliócitos

	b. fibras e nervos

8. Tecidos musculares:

	a. Tecido muscular estriado esquelético.

	b. Tecido muscular estriado cardíaco.

	c. Tecido muscular liso

9. Sistema circulatório:

	a. Tipos de vasos sanguíneos

	b. Coração

Bibliografia Complementar

DANGELO, J G. Anatomia Humana Básica. Atheneu. 2ª Ed., 2002
EYNARD, A.R.; VALENTICH, M.A.; ROVASIO, R.A. Histologia e embriologia humanas: bases celulares e moleculares.
4ª. ed. Porto Alegre: Atrmed, 2011. 696p.
GARTNER, L.P.; HIATT, J.L. Atlas Colorido de Histologia 5ª ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2010.
435p.
GARTNER, L.P.; HIATT, J.L. Tratado de Histologia em cores. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2007. 576p.
KÖPF-MAIER, P, WOLF-HEIDEGGER. Atlas de anatomia humana. 5ª.. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
MACHADO, A.B.M. Neuroanatomia funcional. 2a. ed. São Paulo: Atheneu, 2000.
MCMINN, R. M. H.; HUTCHINGS, R. T.; LOGAN, B. M. Atlas colorido de anatomia da cabeça e pescoço. 2ª. ed. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1995. 247 p.
MOORE, K.L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia básica. 7ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 365 p.
NETTER, F.H. Atlas de anatomia humana. 3ª. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2008
ROHEN, J.W.; YOKOCHI, C.; LÜTJEN-DRECOLL, E. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e
regional. 7ª. ed. Barueri: Manole, 2010. xi, 531 p. ISBN 978-85-204-3140-5 (enc.).
SADLER, T.W. Langman - Fundamentos de Embriologia Médica. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
324 p.
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Câmpus:

Centro:

Curso:

Ano:

Disciplina:

PUCPR - Câmpus Londrina
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2530 - Medicina

2013 1º Semestre 1º periodo

MD01091-15 Bases Moleculares e Funcionais I

Aulas Teóricas: 9 Aulas Práticas: 6 Número de Créditos: 15 Total HR: 225

Ementa

Bases moleculares e celulares da organização estrutural e funcional do corpo humano. Aspectos bioquímicos e
fisiológicos da biologia celular. Biofísica da estrutura molecular, celular e do funcionamento dos processos normais dos
sistemas ósteo-muscular e cardiovascular. A relação desses conhecimentos com o processo saúde-doença e a
Prática médica.

OBJETIVO GERAL
Possibilitar ao aluno compreender os processos fisiológicos e moleculares, tais como as interações entre os meios
intracelulares e extracelulares na manutenção dos fenômenos vitais do ser humano, por meio dos mecanismos
homeostáticos, fundamentais para o conhecimento do processo saúde-doença e a prática médica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Por meio do conhecimento teórico e prático ministrado, desenvolver a capacidade do aluno de conhecer a fisiologia
Muscular, do Sistema neural e Sistema Cardiovascular possibilitando ao aluno estabelecer relação com fisiopatologias
para compreender como esses fatores podem alterar os mecanismos homeostáticos (ou a saúde) do organismo
humano na prática médica.
Por meio do conhecimento teórico de aminoácidos, proteínas, carboidratos e lipídios desenvolver aulas práticas
laboratoriais destas biomoléculas e sua correlação com o diagnostico clinico.
Desenvolver a capacidade de identificar as diversas estruturas e moléculas presentes nas células, bem como
reconhecer a participação de cada uma nos diversos processos celulares.

Competências

Identificar os órgãos e estruturas dos sistemas Muscular, Neural e Cardiovascular.
Conhecer as suas funções bem como os mecanismos de controles neurais e humorais do funcionamento destes
sistemas e suas relações com a anatomia, histologia, biologia celular, biofísica e bioquímica, como fundamento para o
processo saúde-doença e para a prática médica.
Conhecer os mecanismos envolvidos com a inervação muscular e a contração muscular e suas relações com a
neurofisiologia.
 Conhecer os sistemas sensoriais e as vias neuronais entre o sistema periférico e sistema nervoso central. Conhecer
os mecanismos motores e as vias neurais do movimento, equilíbrio e postura.
Conhecer os mecanismos de funcionamento do sistema límbico relacionado às funções de controle fisiológicos e ao
comportamento.
Identificar e conhecer as estruturas do sistema nervoso autônomo e as suas ações e mecanismos de controle.
Reconhecer as principais biomoléculas e suas vias metabólicas e inter-relacionamentos.
Saber dosar os principais componentes bioquímicos do sangue e outros fluidos biológicos, relacionando a bioquímica
com a clínica e as demais disciplinas.
Conhecer a estrutura básica de uma célula eucarionte.
Identificar e compreender a organização e funcionamento das principais organelas e estruturas celulares.
Reconhecer as principais moléculas presentes nas células envolvidas no processo de produção de energia.
Desenvolver a capacidade de tomar decisões de forma crítica e reflexiva no seu cotidiano profissional, pautada no
domínio dos conhecimentos básicos.
Compreender que a vida de qualquer ser vivo depende da sua capacidade de interação com o meio em que vive e que
a troca de informações e substâncias em nível celular ocorre através da membrana.
Ser capaz de analisar as membranas biológicas do ponto de vista da composição química e bioenergético.
Ter conhecimentos sobre os fenômenos físico-químicos envolvidos nos principais tipos de transporte através de
membranas.
Ser capaz de descrever as propriedades da membrana de uma célula excitável em repouso e em atividade.
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Compreender o processo respiratório e cardiovascular.

Metodologia

Aulas expositivas dialogadas;
Resumos de artigos científicos;
Trabalhos em livros de exercícios práticos;
Seminários;
Aulas práticas de Fisiologia, Biologia Celular e Bioquímica com correlações clínicas.

RECURSOS E MATERIAIS
Sala com bancadas para 15 alunos na prática e 60 alunos na teórica;
Lâminas histológicas.
Microscópios ópticos;
Kits de análises bioquímicas;
Espectrofotômetro;
Equipamentos de aulas práticas: martelo neurológico, cadeira giratória, aparelho para aferir pressão arterial, software,
computador e data show.
Data Show; Projetor de slides;
Pincel e apagador para quadro magnético;
Microcomputador com conexão com a internet.

MATERIAIS E UTENSÍLIOS PRÓPRIOS
Material obrigatório para as aulas PRÁTICAS: Avental branco, Luva cirúrgica, Calça comprida, Sapato fechado,
Roteiro de aulas práticas. Lápis de cor e caderno de desenho para as aulas práticas de microscopia.

Sistema de Avaliação

1a SUMARIZAÇÃO BIMESTRAL
        - VALOR 100,0:
FISIOLOGIA (AVALIAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA) - PESO 3,0
        BIOQUÍMICAS (AVALIAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA) - PESO 3,0
        BIOLOGIA CELULAR (AVALIAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA) - PESO 2,0.
        BIOFÍSICA (AVALIAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA) - PESO 1,0

2ª SUMARIZAÇÃO BIMESTRAL
        - PROVA MULTIDISCIPLINAR = VALOR 20,0
- VALOR 80,0
FISIOLOGIA (AVALIAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA) - PESO 3,0
        BIOQUÍMICAS (AVALIAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA) -  PESO 3,0
        BIOLOGIA CELULAR (AVALIAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA) - PESO 2,0.
        BIOFÍSICA (AVALIAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA) - PESO 1,0

MÉDIA FINAL
        (NOTA DA 1ª SUMARIZAÇÃO +  2ª SUMARIZAÇÃO ) ÷ 2

- Ao final do período, será considerado aprovado o aluno que obtiver uma média final igual ou superior a 7,0 (SETE).
- O aluno que obtiver uma média final inferior a 5,0 (CINCO) estará reprovado, não tendo a oportunidade de realizar a
verificação suplementar.
- As provas teóricas terão caráter acumulativo, envolvendo o conteúdo programático teórico já vencido, a critério do
Professor: na segunda avaliação incidirá 20% do conteúdo programático da primeira avaliação.

Bibliografia Básica

FISIOLOGIA
AYRES, M.M. Fisiologia. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, RJ, 2012.
BERNE, R.M & LEVY, M.N.  Fisiologia. 6a ed., Elsevier Editora, Rio de Janeiro, RJ,2009.
GUYTON, A.C. & HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 11ª ed., Editora Elsevier, Rio de Janeiro, RJ, 2011.

BIOQUÍMICA
CHAMPE, P. C.. HARVEY, R. A.. Bioquímica Ilustrada. 3. ed. Porto Alegre: Artmed,2009.
LENHINGER, A.. NELSON, D. L.; COX,  M.M.. Princípios da bioquímica. 2. ed. São Paulo: Sarvier,2006.
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MURRAY, R. K.. RODWELL, V. W.. Harper: bioquímica. 9. ed. São Paulo. Ateneu, 2002

BIOLOGIA CELULAR
ALBERTS B, et al. Fundamentos da Biologia Celular. 5ª. ed., Artmed, 2010.
JUNQUEIRA, Luis Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 8ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005. 364p.
DE ROBERTIS, E. D. P.; HIB, José. Bases da biologia celular e molecular. 4ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2006.

BIOFÍSICA
GARCIA, E. A. C. Biofísica. São Paulo: Sarvier, 2002.
HENEINE, I. F. Biofísica básica. 2ed. São Paulo: Atheneu, 2010.
DURAN, J. E. R. Biofísica: Fundamentos e Aplicações. São Paulo: Prentice-Hall, 2003.

Temas de Estudo

FISIOLOGIA
1.0 - Introdução ao estudo da Fisiologia Humana. Conceitos básicos de Homeostasia e sua relação com os Sistemas
estudados na Fisiologia.
2.0 - Sistema Muscular,
2.1 - Junção Neuromuscular - Sinapse,
2.2 - Estruturas e propriedades das fibras musculares,
2.3 - Contração muscular,
3.0 - Neurofisiologia,
3.1 - Receptores sensoriais e circuitos neuronais para o processo de informações,
3.2 - Sistema somatosensorial,
3.3 - Neurofisiologia Motora,
3.3.1 - Função motora da medula espinhal, reflexos medulares,
3.3.2 - Controle cortical e do tronco cerebral da função motora,
3.3.3 - O cerebelo, os gânglios da base e controle motor global,
3.4 - Mecanismos comportamentais e Motivacionais do cérebro, o sistema límbico e hipotálamo,
3.5 - Sistema neurovegetativo -  supra renal,
4.0 - Sistema Cardiovascular -  Introdução,
4.1 - Excitação rítmica do coração, Sistema especializado excitatório e condutor do coração, Noções de
eletrocardiografia,
4.2 - Músculo cardíaco e ciclo cardíaco,
4.3 - Visão geral da circulação sanguínea, Física médica da pressão, do fluxo e da resistência,
4.4 - Funcionamento dos sistemas arterial e venoso,
4.5 - Controle local do fluxo sanguíneo pelos tecidos e regulação hormonal,
4.6 - Débito cardíaco, retorno venoso e regulação
4.7 - Pressão arterial,
4.7.1 - Controle da pressão arterial, Regulação neural da circulação e o controle rápido da pressão arterial, Sistema
integrado para o controle da pressão arterial - papel dos rins na regulação a longo prazo da pressão arterial.
4.7.2 - Controle da pressão arterial durante o esforço físico.

5.0  Fisiologia do Sistema Respiratório
5.1  Estruturas do aparelho respiratório
5.2  Vias aéreas e mecanismos de defesa pulmonar
5.3  Mecânica respiratória
5.4  Trocas gasosas
5.5  Transporte de gases
5.6  Controles da respiração

BIOQUÍMICA
1. Biomoléculas e a origem da vida
2. Aminoácidos
3. Estrutura das proteínas
4. Proteínas globulares e fibrosas
5. Enzimas e enzimologia clinica
6. Introdução aos carboidratos
7. Glicólise
8. Ciclo do acido cítrico
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9. A cadeia transportadora de elétrons
10. Fosforilação oxidativa
11 .Metabolismo do glicogênio
12. Gliconeogênese
13. Metabolismo de monossacarídeos e dissacarídeos
14. Via das pentoses-fosfato
15. Glicosaminoglicanos e glicoproteínas
16. Metabolismo dos lipídeos da dieta
17. Metabolismos de ácidos graxos e triacilgliceróis
18. Metabolismo dos lipídeos complexos
19. Colesterol
20. Lipoproteínas plasmáticas
21. Esteróides

BIOLOGIA CELULAR
1. Introdução ao estudo das células
2. Bases moleculares da constituição celular
3. Membranas Biológicas
4. Citoesqueleto e movimentos celulares
5. Retículo endoplasmático e complexo de golgi
6. Digestão celular
7. Mitocôndria e produção de energia
8. Comunicação celular por meio de sinais químicos

BIOFÍSICA
1. Soluções, pH e Tampão
2. Difusão e osmose
3. Espectrofotometria
4. Bioenergética
5. Trocas de calor e termometria
6. Bioeletricidade.
6.1. Potencial de repouso e potencial de ação.
8. Biofísica da respiração
9. Biofísica da circulação

Bibliografia Complementar

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
WEST, J. B. Fisiologia respiratória. 6. ed. São Paulo: Manole, 2002.
JOHNSON, L. R. Fundamentos de fisiologia médica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000
STRYER, L. Bioquímica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
THOMAS, M. Devlin. Manual de bioquímica com correlações clínicas. 5. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2002.
Pirre, K. Bioquímica e biologia molecular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
VOET, D. Fundamentos de bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2002.
WHITE, A. Bioquímica: aspectos gerais. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
KIERSZENBAUM, A. L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
WOLPERT, L. Princípios da biologia do desenvolvimento. Porto Alegre: Artmed, 2008.
AVERSI, F. T.A. Biologia celular e molecular. São Paulo: Átomo, 2008.
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Câmpus:

Centro:

Curso:

Ano:

Disciplina:

PUCPR - Câmpus Londrina

Centro de Ciências Jurídicas e Empresariais - Campus Londrina

2530 - Medicina

2013 1º Semestre 1º periodo

MD01092-02 Informática Aplicada à Medicina

Aulas Teóricas: 0 Aulas Práticas: 2 Número de Créditos: 2 Total HR: 30

Ementa

Métodos e Ferramentas para busca da informação em bases de dados eletrônico e impresso.

OBJETIVO GERAL
Objetivo de expandir, complementar e melhorar os conhecimentos dos usuários sobre as tecnologias digitais de
informação na saúde.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitar o entendimento e utilização das planilhas do Software Office para as atividades médicas do dia-dia;
Pesquisa de dados em terminais de computador e nas diferentes fontes de artigos científicos.

Competências

Reconhecer possibilidades de uso do computador para acelerar o estudo na área da Medicina;
Proporcionar rapidez na procura e identificação de aspectos da literatura médica, importantes para a pesquisa e
graduação.

Metodologia

Aulas expositivas dialogadas;
Resumos de artigos científicos;
Trabalhos on-line com internet e em laboratório de informática;
Demonstração e estudo em computador
Aulas práticas de informática.

RECURSOS E MATERIAIS
Laboratório de informática: 60 alunos.
Softwares de Medicina
Data Show; Projetor de slides;
Microcomputador com conexão com a internet.

Sistema de Avaliação

1a SUMARIZAÇÃO BIMESTRAL
        (AVALIAÇÃO TEÓRICA - 60% + AVALIAÇÃO PRÁTICA - 40% )  = PESO 100%
2ª SUMARIZAÇÃO BIMESTRAL
        MULTIDISCIPLINAR = PESO 20%
        (AVALIAÇÃO TEÓRICA - 50% + AVALIAÇÃO PRÁTICA - 30%) = PESO 80%
MÉDIA FINAL
        (NOTA DA 1ª SUMARIZAÇÃO +  2ª SUMARIZAÇÃO ) ÷ 2

- Ao final do período, será considerado aprovado o aluno que obtiver uma média final igual ou superior a 7,0 (SETE).
- O aluno que obtiver uma média final inferior a 5,0 (CINCO) estará reprovado, não tendo a oportunidade de realizar a
verificação suplementar.
- As provas teóricas terão caráter acumulativo, envolvendo o conteúdo programático teórico já vencido, a critério do
Professor: na segunda avaliação incidirá 20% do conteúdo programático da primeira avaliação.
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Bibliografia Básica

VICENTE, B. Internet: guia para profissionais de saúde. São Paulo: Atheneu, 2004.
MATTAR NETO, J. A. Metodologia científica na era da informática. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
BASTOS, C. Aprendendo a aprender: introdução a metodologia científica. 20. ed.São Paulo: Vozes, 2007.

Temas de Estudo

- INFORMÁTICA
Pesquisa na Internet;
Medicina a Distância;
Padrão DICOM;
Realidade Aumentada;
Processos de identificação;
Introdução a Planilha Eletrônica;
Introdução ao Editor de Texto.

Bibliografia Complementar

VIEIRA, S. Metodologia científica para a área de saúde. Rio de Janeiro: Câmpus, 2001.
SILVA, M. O novo acordo da língua portuguesa: o que muda e o que não muda. São Paulo: Contexto, 2009. ROHEN,
J.W.; YOKOCHI, C.; LÜTJEN-DRECOLL, E. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 7ª.
ed. Barueri: Manole, 2010. xi, 531 p. ISBN 978-85-204-3140-5 (enc.).
SADLER, T.W. Langman - Fundamentos de Embriologia Médica. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
324 p.
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Câmpus:

Centro:

Curso:

Ano:

Disciplina:
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2530 - Medicina

2013 1º Semestre 1º periodo

MD01093-03 Processos do Cuidar e o Médico

Aulas Teóricas: 3 Aulas Práticas: 0 Número de Créditos: 3 Total HR: 45

Ementa

Aspectos históricos da evolução da prática médica desde suas origens na Grécia antiga com Hipócrates até a
modernidade. A relação médico-paciente orientada pelo modelo da virtude e do dever. Ensino da medicina científica
segundo modelo cartesiano-flexeneriano. Evolução dos Códigos Deontológicos.Medicina defensiva.
Humanismo e tecnologia médica.Racionalismo científico;Medicina Baseada em Evidências.
Doutrina do Consentimento Informado

Competências

Introduzir os alunos no conhecimento da história da medicina.A evolução dos códigos de ética que orientam o
exercício da medicina.Os modelos éticos que acompanharam a evolução da medicina de uma prática domiciliar aos
modelos presentes na modernidade com os avanços biotecnológicos.A medicina baseada na intuição,a medicina
baseada em evidências.Pesquisas em seres humanos.Medicina .Direitos humanos.

Metodologia

Procedimentos do professor: aulas expositivas dialogadas com os recursos audiovisuais cabíveis aos temas de
estudo; proposição de problemas para solução intra e extra sala de aula.
Atividades do aluno: entrega/apresentação de trabalhos cujos temas serão previamente designados pelo docente
responsável; leitura de artigos científicos seguida de apresentação oral do conteúdo dos mesmos. Pesquisas na
biblioteca e pela internet. Discussão coletiva e crítica acerca de temas designados pelo professor. Seminários de
aprofundamento, elaboração de textos individuais ou coletivos, a critério do professor.
Juntamente com o programa, diversos textos serão disponibilizados aos alunos por intermédio do Campus Virtual
(Eureka) ou por cópias xerográficas. Todos os materiais didáticos entregues serão objeto de estudo para discussão
em sala de aula. O professor sempre determinará previamente o assunto ou tema a ser discutido
Recursos e materiais necessários: quadro negro, projetor multimídia, acesso à internet, sistema eureka e consulta à
biblioteca.

Sistema de Avaliação

A avaliação será realizada por meio de provas individuais, complementadas por atividades individuais e/ou em grupo.
Somente serão objetos de agendamento de datas as atividades que compõem 80% (oitenta por cento) da nota
bimestral, para as quais deverá ser observada pelo professor antecedência mínima de 14 (quatorze) dias antes de
suas realizações. Objetivamente, teremos duas avaliações no semestre, obedecendo o seguinte critério:
a)      8,0 pontos correspondentes a Prova Individual. A SER REALIZADA ÀS 07:30 h. de 15/04/2013
b)      2,0 pontos correspondentes a trabalhos.

Bibliografia Básica

A avaliação será realizada por meio de provas individuais, complementadas por atividades individuais e/ou em grupo.
Somente serão objetos de agendamento de datas as atividades que compõem 80% (oitenta por cento) da nota
bimestral, para as quais deverá ser observada pelo professor antecedência mínima de 14 (quatorze) dias antes de
suas realizações. Objetivamente, teremos duas avaliações no semestre, obedecendo o seguinte critério:
a)      8,0 pontos correspondentes a Prova Individual. A SER REALIZADA ÀS 07:30 h. de 15/04/2013
b)      2,0 pontos correspondentes a trabalhos.
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Temas de Estudo

1. Juramento hipocrático e a excelência profissional.
2. Modelo cartesiano-flexeneriano de ensino.
3. A arte do cuidado ao longo do tempo.
4. Responsabilidade médica
5. Relação médico-paciente
6. A evolução histórica dos códigos deontológicos em medicina
7. O uso racional da tecnologia em medicina
8. Pesquisa em seres humanos

Bibliografia Complementar

1.       FRANÇA,GV Comentários ao Código de Ética Médica,5ª.ed.,Rio de Janeiro,Guanabara Koogan,2006
2.      ALVES, R Filosofia da Ciência:introdução ao jogo e suas regras,14ª. ed.,São Paulo,Loyola,2007
3.      SCHRAMM, FR Bioética,riscos e proteção,Rio de Janeiro,UFRJ,2005.
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2013 1º Semestre 1º periodo

MD01094-03 Introdução à Prática Médica

Aulas Teóricas: 1 Aulas Práticas: 2 Número de Créditos: 3 Total HR: 45

Ementa

Estudo das habilidades necessárias à prática médica. Estudo da relação médico-paciente, introdução à bioética,
introdução à anamnese e exame físico, sinais vitais, lavagem de mãos e uso de luvas, procedimentos básicos em
medicina, como punção venosa e cateterismo vesical e noções de ressuscitação cardiopulmonar.

OBJETIVO GERAL
Fornecer uma visão geral da prática médica, com ênfase na relação médico-paciente, na bioética, anamnese, exame
físico e pequenos procedimentos. Introduzir os alunos à prática da medicina, com atividades simuladas em atores,
bonecos específicos ou entre si próprios, como uma preparação para atividades com pacientes reais nos próximos
períodos do curso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolver habilidades da relação médico-paciente, através de exemplos passados nas aulas teóricas e com
simulações de atendimentos nas aulas práticas.
Saber como portar-se como médicos, em relação à postura, aparência, vestimenta, comportamento com outros
colegas, outros profissionais e os paciente.
Compreender noções de bioética e contato inicial com o Código de Ética Médica.
Conhecer a teoria do método clínico, da anamnese e do exame físico básico. Praticar anamnese e exame físico
simulados com atores, professores e outros colegas.
Dominar a técnica de lavagem de mãos (simples e cirúrgica) e uso de luvas (estéreis e não estéreis).
Desenvolver habilidades teóricas e práticas sobre pequenos procedimentos, como punção venosa, cateterização
vesical, sondagem nasogástrica, intubação orotraqueal e manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

Competências

Ser capaz de realizar uma interação médico paciente respeitando os princípios bioéticos, sabendo portar-se como
médico, comportando-se e apresentando-se adequadamente;
Saber trabalhar em equipe, respeitando os outros colegas e os outros profissionais da área da saúde;
Ter noções de como colher uma anamnese e registrá-la no prontuário médico;
Adquirir noções de exame físico básico e como registrá-lo no prontuário médico;
Saber como realizar lavagem de mãos simples e para cirurgias, e também como calçar e utilizar luvas estéreis e não
estéreis;
Dominar a técnica básica para realização de pequenos procedimentos médicos em bonecos ou em colegas
(atividades simuladas). Os pequenos procedimentos incluem: punção venosa, cateterização vesical, sondagem
nasogástrica, intubação orotraqueal e manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

Metodologia

Aulas expositivas dialogadas;
Resumos de artigos científicos;
Trabalhos em livros de exercícios práticos;
 Aulas práticas com demonstração das habilidades pelos professores;
Aulas práticas com atividades de práticas médicas simuladas em bonecos específicos, entre os próprios alunos ou
com atores-pacientes.

RECURSOS E MATERIAIS
Sala com acomodação para 60 alunos na teórica;
Data Show e microcomputador;
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Laboratório de habilidades com os seguintes componentes: - consultórios com mesa, cadeiras e macas com lençóis
para simulação de consultas médicas e salas-espelho com microfones; - cronômetros para aferição de sinais vitais; -
balanças, fitas métricas e réguas milimetrada para verificação de peso, altura e medidas antropométricas; -
termômetros clínicos; - esfigmomanômetros e estetoscópios para aferição da pressão arterial; - bonecos específicos
para medida de pulso e pressão arterial; - pia cirúrgica para lavagem de mãos, luvas estéreis e não estéreis; - bonecos
específicos para sondagem vesical feminina, com material de sonda vesical adequado ao procedimento; - bonecos
específicos para sondagem vesical masculina, com material de sonda vesical adequado ao procedimento; - bonecos
específicos para sondagem nasogástrica, com material de sonda nasogástrica adequado ao procedimento; - bonecos
específicos para acesso venoso periférico, com material de punção venosa adequado ao procedimento. Material para
punção venosa para realização inter-alunos; - bonecos específicos para acesso venoso central, com material de
punção venosa adequado ao procedimento; - bonecos específicos para intubação orotraqueal, com material de
intubação orotraqueal adequado ao procedimento; - boneco específico para treinamento de suporte básico de vida
(BLS) e suporte avançado de vida em cardiologia (ACLS).

 MATERIAIS E UTENSÍLIOS PRÓPRIOS
Material obrigatório para as aulas PRÁTICAS: Avental branco, Caneta azul ou preta, Luvas cirúrgicas para as aulas de
procedimentos.

Sistema de Avaliação

1a SUMARIZAÇÃO BIMESTRAL
(AVALIAÇÃO TEÓRICA - 60% + AVALIAÇÃO PRÁTICA - 40%) = PESO 100%
2ª SUMARIZAÇÃO BIMESTRAL
(AVALIAÇÃO TEÓRICA - 60% + AVALIAÇÃO PRÁTICA -  40%) = PESO 100%
MÉDIA FINAL
(NOTA DA 1ª SUMARIZAÇÃO + 2ª SUMARIZAÇÃO ) ÷ 2
- Ao final do período, será considerado aprovado o aluno que obtiver uma média final igual ou superior a 7,0 (SETE).
- O aluno que obtiver uma média final inferior a 5,0 (CINCO) estará reprovado, não tendo a oportunidade de realizar a
verificação suplementar.
- As provas teóricas terão caráter acumulativo, envolvendo o conteúdo programático teórico já vencido, a critério do
Professor: na segunda avaliação incidirá entre 20 e 50% do conteúdo programático da primeira avaliação.

Bibliografia Básica

PORTO: Semiologia Médica, 6ª ed. Guanabara Kogan, 2009;
DUNCAN: Medicina Ambulatorial, 3ª ed. Artmed, 2004.

Temas de Estudo

1. A Saúde, a Medicina e o ser Médico
2. A Relação médico paciente
3. O Método Clínico
4. Anamnese
5. Sinais Vitais, Peso e Medidas Antropométricas
6. Pressão arterial
7. Lavagem de mãos e Uso de luvas estéreis
8. Sonda vesical feminina
9. Sonda vesical masculina
10. Sonda nasogástrica
11. Acesso venoso periférico
12. Acesso venoso central
13. Intubação orotraqueal
14. Introdução ao Suporte Básico de Vida (BLS)
15. Introdução ao ACLS Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS)

Bibliografia Complementar

Código de Ética Médica. Resolução CFM Nº 1931/2009;
DANGELO, J G. Anatomia Humana Básica. Atheneu. 2ª Ed., 2002;
NETTER, F.H. Atlas de anatomia humana. 3ª ed. Porto Alegre: ArtMed, 2008;
ROHEN, J.W.; YOKOCHI, C.; LÜTJEN-DRECOLL, E. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e
regional. 7ª. ed. Barueri: Manole, 2010. xi, 531 p. ISBN 978-85-204-3140-5.
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MD01095-02 Processos do Conhecer

Aulas Teóricas: 2 Aulas Práticas: 0 Número de Créditos: 2 Total HR: 30

Ementa

Identificação dos pressupostos necessários para a elaboração do conhecimento.

Competências

- Conceituar conhecimento.
- Compreender os planos de domínio do conhecimento.
- Compreender as dimensões do conhecimento.
- Caracterizar os tipos de conhecimento.
- Ampliar o domínio sobre os processos de sumarização, síntese e resumo.
- Elaborar e apresentar projeto de artigo científico.
- Avaliar a contribuição do conhecimento na construção do mundo e na formação do ser humano.
- Refletir criticamente sobre o processo sociohistórico de elaboração e reelaboração do conhecimento.
- Avaliar o papel da Universidade como instituição produtora e disseminadora do conhecimento.
- Analisar conhecimento científico em diferentes formas de pesquisa acadêmica.

Metodologia

-  Aula expositiva dialogada, com utilização do quadro-de-giz e recursos audiovisuais
-  Compreensão crítico-reflexiva de textos apresentados
-  Produção oral e escrita, individual e em grupo, sobre temas e textos discutidos

Sistema de Avaliação

A avaliação será realizada de maneira contínua, formativa, através de produções escritas, individuais e em grupo, e de
provas escritas com questões discursivas e objetivas.
A média final semestral será a média aritmética das seguintes notas:
1º Bimestre
- Prova escrita individual...........................................................(valor 8,0)
- Produção escrita em dupla de resumo acadêmico.....................(valor 2,0)

2º Bimestre
- Exame Multidisciplinar........................................................................(valor 2,0)
- Produção escrita individual de projeto de artigo científico...........(valor 6,0)
- Exposição oral individual de projeto.....................................(valor 2,0)

As produções textuais serão avaliadas conforme orientações e requisitos apresentados pelo professor na ocasião de
solicitação.

Bibliografia Básica

ANDERY, Maria Amália P. A. e outros. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. Rio de Janeiro:
Garamond, 2007.
HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
SOARES, Edvaldo. Metodologia científica: lógica, epistemologia e normas. São Paulo: Atlas, 2003.
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Temas de Estudo

1  Concepção de conhecimento
2  Planos de domínio do conhecimento
3  Dimensões do conhecimento
4  Tipos de conhecimento
5  Operações de raciocínio
6  Pesquisa e elementos de construção de projeto
7  Elaboração e apresentação de projeto de artigo científico
8  Relação entre conhecimento, trabalho e ciência
9  História de elaboração do conhecimento e influência na vida social
10 Conhecimento e poder
11 Produção e divulgação do conhecimento no ambiente acadêmico
12 Conhecimento científico na pesquisa acadêmica

Bibliografia Complementar

LUCKESI, Cipriano. Fazer universidade: uma proposta metodológica. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2005.
MORIN, Edgar. Ciência com consciência.  Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do conhecimento. Rio de Janeiro: Lamparina,
2007.
SANTOS, Boaventura.  Introdução a uma ciência pós-moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2003.
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.
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