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BM103 Atividades Complementares

Aulas Teóricas: 0 Aulas Práticas: 0 Número de Créditos: 0 Carga Horária: 224

Ementa

As Atividades Complementares do Curso de Medicina serão desenvolvidas de acordo com o descrito  no Regulamento
aprovado pela Resolução nº 86/2003-CONSUN - PUCPR, de 14/10/2003.

Competências

Metodologia

Sistema de Avaliação

Bibliografia Básica

Temas de Estudo

Bibliografia Complementar
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Câmpus:
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Disciplina:
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2012 2º Semestre 6º periodo

BM2080 Medicina Legal

Aulas Teóricas: 2 Aulas Práticas: 0 Número de Créditos: 2 Carga Horária: 36

Ementa

A importância da Medicina Legal. Leitura e análise crítica de laudos médico-legais. Contribuir para que a Medicina
Legal possa, como ponte entre a Medicina e o Direito, esclarecer a justiça, mostrar que o médico legista, perito oficial
e auxiliar da justiça têm a responsabilidade e a obrigação de exercer com proficiência e dignidade o seu mister,
obediente aos diplomas legais em vigência no Brasil e seus cânones éticos e deontológicos. Aplicar com sabedoria
todo o conhecimento adquirido no programa de aprendizagem a fim de possibilitar a correta forma de solicitar perícias
médico-legais.

Competências

- Conceituar Medicina Legal.
- Conhecer o objeto e o objetivo da Medicina Legal.
- Saber requisitar perícias médico-legais.
- Interpretar laudos de perícias médico-legais.
- Reconhecer as diferentes regiões do corpo humano.
- Identificar a avaliar as diferentes lesões corporais.
- Identificar as diferentes energias causadoras de dano.
- Ter noções de criminalística.
- Conhecer noções básicas de fisiologia respiratória.
- Conhecer noções básicas da fisiopatologia das asfixias.
- Reconhecer os diferentes tipos de asfixias primárias, mecânicas ou violentas.
- Conceituar Tanatologia Forense.
- Ter noções sobre os fenômenos cadavéricos transformativos do corpo humano morto.
- Diferenciar os fenômenos que envolvem a cronotanatognose
- Ter noções de necropsia.
- Ter noções de exumação e necropsia.
- Interpretar a legislação sobre a morte à luz do Código Penal e das Leis dos Registros Públicos.
-  Interpretar situações médico-legais que envolvem o infanticídio, a exposição e o abandono de recém-nascidos.
- Ter noções das docimasias no infanticídio e o porquê das suas exigências quando da solicitação pela autoridade
policial ou judiciária.
-  Identificar e diferenciar os diferentes desvios sexuais e as diferentes perversões sexuais.
- Entender, analisar e avaliar o erro médico sob a luz do fundamento jurídico da responsabilidade profissional na
medicina.

Metodologia

a) Procedimentos do professor:
- Apresentar o planejamento didático e as formas de avaliação adotadas
- Selecionar e indicar textos básicos para estudo dos temas
- Solicitar pesquisa para aprofundamento dos temas estudados
- Orientar as atividades e produções acadêmicas desenvolvidas
- Coordenar as aulas práticas
- Apresentar resultados do desempenho aos alunos

b) Atividades do aluno:
- Seguir o planejamento e participar das avaliações propostas
- Apresentar justificativa para faltas em atividades previstas de avaliação e colaborar na proposta de atividades
alternativas para nova oportunidade de avaliação
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- Providenciar materiais para subsidiar as aulas práticas ou teóricas, sempre que solicitado

c) Recursos e materiais necessários:
- TV e vídeo, livros, revistas, artigos científicos, data show

Sistema de Avaliação

- Frequência e participação nas diferentes atividades na sala de aula
- Respostas, semanais ou quinzenais, de caso médico-legais coetâneos com a aula lecionada
- Testes bimestrais
- Trabalhos livres sobre casos conhecidos e de interesse médico-legal
- Seminários
- Relatórios sobre atividades extras freqüentadas, por convite

NOTA FINAL:
Média aritmética: avaliação do bimestre +  média das outras atividades.

Bibliografia Básica

FÁVERO, Flamínio. Medicina legal: introdução ao estudo da medicina legal, identidade, traumatologia, infortunística,
tenatologia. 12. ed.; Belo Horizonte: Villa Rica, 1991.
FRANÇA, Genival Veloso de. Direito médico. 6. ed., rev., aum.; São Paulo: Byk, 1998.
FRANÇA, G.V. Medicina legal. Rio de Janeiro: Editora Guanabara. Koogan S.A., 1995.

Temas de Estudo

- Perícias e peritos
- Documentos médico-legais
- Anatomia humana: regiões topográficas do corpo humano
- Traumatologia Forense: lesões corporais
- Energias causadoras de dano: generalidades
- Energias mecânicas causadoras de dano
- Energias físicas causadoras de dano
- Energias físico-químicas causadoras de dano
- Asfixiologia Forense: generalidades
- Asfixiologia Forense: asfixias puras
- Asfixiologia Forense: asfixias complexas e mista
- Homicídio e suicídio
- Lesões segundo a sede
- Introdução sobre o estudo de Tanalogia Forense. Importância da Tanalogia Forense
- Direito Funeral: legislação sobre a morte, destino do cadáver
- Diagnóstico da realidade da morte: fenômenos cadavéricos
- Cronologia da morte. A fauna e a flora cadavéricas
- Morte súbita e morte agônica. Diagnóstico diferencial entre as lesões produzidas em vida e depois da morte
- Noções para a realização de necropsias. Exumação mais necropsia
- Aborto
- Infanticídio
- Doação de órgãos e transplantes de órgãos. Legislação

Bibliografia Complementar
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Câmpus:

Escola:

Curso:
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Disciplina:
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BM2095 Estágio em Saúde da Família e Comunidade  V

Aulas Teóricas: 1 Aulas Práticas: 4 Número de Créditos: 3 Carga Horária: 90

Ementa

Acompanhamento de pacientes inscritos em programas de atenção à saúde conforme
protocolos/Guidelines/consensos utilizados no SUS - Curitiba-PR, em ambulatório e/ou domicílio. Entendimento sobre
a inserção do paciente no seio da sua família, no seu ambiente de trabalho e na sua comunidade.

Competências

Conhecer as políticas de saúde pública pertinentes aos programas de atenção primária em saúde.
Estimular a curiosidade clínica dos alunos para levá-los a um raciocínio médico eficiente.
Associar o conhecimento dos protocolos/Guidelines/consensos em agravos crônico-degenerativos com a prática da
clínica ambulatorial.
Associar o conhecimento dos protocolos/Guidelines/consensos  com as rotinas de visitas domiciliares.
Desenvolver empatia e técnicas de relacionamento médico-paciente com agravos crônico-degenerativos.
Participar das rotinas da Unidade de Saúde e dos fluxos do SUS  nos agravos crônico-degenarativos.
Identificar, sob supervisão,  pacientes com risco para desenvolver agravos crônico-degenerativos.
Cadastrar os pacientes de risco em programas de doenças crônico-degenerativas.
Fazer  visitas domiciliares.
Solicitar e interpretar exames complementares .
Realizar consultas médicas em pacientes com doenças crônico-degenerativas.

Metodologia

O Estágio em Saúde da Família e Comunidade será desenvolvido em conferências e práticas de campo.
As conferências irão instrumentalizar o aluno para as práticas de campo com o desenvolvimento de temáticas
específicas; serão realizadas presencialmente com a participação de todos os alunos.
As práticas de campo em Ambulatórios ocorrerão uma vez por semana, conforme calendário acadêmico, com duração
de 4 horas aula, com um total de 72 horas aula no semestre letivo.
As práticas de campo em Ambulatórios serão desenvolvidas nas Unidades de Saúde pertencentes à Rede Municipal
de Saúde da cidade de Curitiba-PR, localizadas, preferencialmente, nos Distritos Sanitários do Boqueirão, Cajuru, CIC
e Pinheirinho.
As práticas de campo em ambulatórios serão supervisionadas por médicos preceptores.

Sistema de Avaliação

A avaliação será processual, gradativa e contínua, com uma interação direta entre professores e alunos, utilizando-se
ficha  de  avaliação específica, com critérios pré-estabelecidos nas áreas de Ética, técnicas e de conhecimento
científico. Serão realizadas provas escritas sobre o conteúdo teórico ministrado.

Bibliografia Básica

ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução a epidemiologia. 3. ed., rev., ampl.; Rio de
Janeiro: Medsi, 2002.
CECIL, Russell L.; GOLDMAN, Lee; BENNETT, J. Claude.  Cecil - Tratado de medicina interna. 2 v.; Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2001.
CZERESNIA, Dina. Do contágio à transmissão: ciência e cultura na gênese do conhecimento epidemiológico. Rio de
Janeiro: FIOCRUZ, 1997.
FLETCHER, Robert H.; FLETCHER, Suzanne W.; WAGNER, Edward H. Epidemiologia clínica: elementos essenciais.
3. ed.;  Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
HARRISON, Tinsley Randolph; FAUCI, Anthony S.  Harrison - Medicina interna. 2 v.; 15. ed.; Rio de Janeiro: McGraw-
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Hill, 2002.

Temas de Estudo

Protocolos da SMS - Curitiba-PR.
Consensos das especialidades médicas.
Guidelines.
Agravos crônico-degenerativos

Bibliografia Complementar

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. El desafio de la epidemiologia: problemas y lecturas seleccionadas.
Washington: Organización Panamericana de La Salud, 1988.
BRASIL. Centro Nacional de Epidemiologia. Guia de vigilância epidemiológica: doenças infecciosas e parasitárias. 4.
ed., rev.,  ampl.; Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 1999.
DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa R. J. Medicina ambulatorial: condutas clínicas em
atenção primária baseadas em evidências. 3. ed.; Porto Alegre: ArTmed, 2004.
FARHAT, Calil Kairalla. Fundamentos e prática das imunizações em clínica médica e pediatria. 3. ed.; Rio de Janeiro:
Atheneu, 1989

www.guidelines.gov
www.cfm.org.gov
www.curitiba.pr.gov.br
www.parana.gov.br
www.ministeriodasaúde.gov.br
www.oms.org
www.opas.org
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Câmpus:
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Disciplina:

PUCPR - Câmpus Curitiba

Escola de Medicina

2062 - Medicina

2012 2º Semestre 6º periodo

BM2104 Estágio em Semiologia e Práticas Hospitalares IV

Aulas Teóricas: 0 Aulas Práticas: 4 Número de Créditos: 2 Carga Horária: 72

Ementa

O programa  deve proporcionar aos alunos o contato permanente com pacientes nos hospitais, com ênfase nas
doenças cardíacas, respiratórias, vasculares e renais.

Competências

- Aplicar a técnica de entrevista médica focada nos pacientes com doenças cardiovasculares, respiratórias, renais e
gastroenterológicas.
- Executar exame físico geral e específico nos pacientes com doenças cardiovasculares, respiratórias, renais e
gastroenterológicas.
- Raciocinar clinicamente mediante cada caso internado no hospital.
- Realizar evolução semanal do paciente.
- Elaborar prescrição adequada para cada caso.
- Elaborar prontuário médico.

Metodologia

Cada estudante será responsável por um leito hospitalar e deverá realizar a anamnese, o exame físico e a evolução
do paciente, registrados no prontuário médico criado pelo próprio aluno, em todos os pacientes internados neste leito
durante o semestre letivo.
Durante 4 horas semanais o aluno apresentará e discutirá os seus casos com o professor responsável.

Sistema de Avaliação

A avaliação será baseada na assiduidade, no desenvolvimento das habilidades propostas e pela qualidade do
prontuário médico criado pelo aluno.

Bibliografia Básica

PORTO, Selmo Celeno. Semiologia médica.  3. ed.; Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 1187 p.
RAMOS JÚNIOR, José de Paula.  Semiotécnica da observação clinica. 7. ed.;  São Paulo: Sarvier, 1986. 868 p.
BATES,  Bárbara.  Propedêutica médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1990.  614 p.
CECIL, Russell L.; GOLDMAN, Lee; BENNETT, J. Claude.  Cecil  - Tratado de medicina interna.  2 v.; Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2001.
BRAUNWALD, Eugene. Tratado de medicina cardiovascular. 2 v.;  5. ed.; São Paulo: Roca, 1999. SBN 85-7241-255-7

Temas de Estudo

De acordo com a doença apresentada pelo paciente no momento do internamento.

Bibliografia Complementar

HARRISON, Tinsley Randolph; FAUCI, Anthony S.  Harrison - Medicina interna.  2 v.; 15. ed.; Rio de Janeiro: McGraw-
Hill, 2002.
PEREIRA, Carlos Alberto de Castro; CARVALHO, Carlos Roberto Ribeiro de; NAKATANI, Jorge. Pneumologia :
atualização e reciclagem. São Paulo: Atheneu, 1996.
CORDEIRO, A. J. A. Robalo. Pneumologia fundamental. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995.
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Câmpus:
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Curso:
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Disciplina:
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BM2186 Estudos Clínicos II - Angiologia

Aulas Teóricas: 4 Aulas Práticas: 0 Número de Créditos: 4 Carga Horária: 72

Ementa

Apresentação teórica e discussão teórico-prática das doenças vasculares periféricas de interesse do médico
generalista.

Competências

- Diferenciar síndromes isquêmicas degenerativas e inflamatórias;
- Diferenciar insuficiência venosa crônica primária e secundária;
- Diferenciar úlceras dos membros inferiores de causa vascular;
- Raciocinar adequadamente diante um caso de doença vascular periférica;
- Saber indicar exames complementares nas doenças vasculares;
- Diagnosticar e tratar tromboses venosas e erisipelas;
- Avaliar pontos de refluxo no sistema venoso superficial;
- Identificar a gravidade de síndromes vasculares agudas ou crônicas e ser capaz de orientar adequadamente os
pacientes;
- Identificar e diferenciar isquemia aguda e crônica;
- Reconhecer e avaliar insuficiência cérebro-vascular e aneurismas arteriais;
- Identificar fatores de risco e fazer profilaxia da trombose venosa profunda.

Metodologia

a) Procedimentos do professor:
Discussão de casos clínicos em pequenos grupos
Mini-conferências para fechamento dos casos
Conferências magnas

b) Atividades do aluno:
- Preparação com antecedência dos casos clínicos com resposta por escrito dos questionamentos pertinentes aos
casos
- Participação ativa nas discussões dos casos
- Participação nas conferências

c) Recursos e materiais necessários:
- Projetor multimídia

Sistema de Avaliação

1. Todos os casos deverão ser preparados com antecedência e entregues para o professor antes do início de cada
discussão. Não serão aceitos os casos dos alunos que não estiverem presentes nas discussões.
2. Será sorteado um dos casos clínicos para correção. A nota referente ao caso escolhido irá compor a nota final de
Angiologia junto com a nota da prova escrita.
3. Na eventualidade do caso sorteado para correção não ter sido entregue para o professor pela ausência do aluno na
discussão, será atribuída nota ZERO para efeito do cálculo da nota final.

PROVA ESCRITA :
1. A PROVA será baseada nos conteúdos discutidos nos casos clínicos, nas referências bibliográficas e no material da
literatura disponibilizado no EUREKA.

2. A PROVA será escrita com situações que envolvam conhecimento e raciocínio clínico
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NOTA FINAL E APROVAÇÃO:
1. A nota final do aluno em Angiologia será calculada da seguinte maneira:
             Média Aritmética: Avaliação Caso + Prova escrita
2. Será considerado aprovado em Angiologia o aluno com nota superior a 7,0; caso contrário haverá a necessidade de
prova final.

Bibliografia Básica

MAFFEI. Doenças vasculares periféricas. Ed. Guanabara Koogan, 2002.
BRITO, C. J.  Cirurgia vascular.  Ed. Revinter, 2002.
CECIL, Russell L.; GOLDMAN, Lee; BENNETT, J. Claude. Cecil - Tratado de medicina interna.  2 v.; Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2001. 2
HARRISON, Tinsley Randolph; FAUCI, Anthony S.  Harrison - Medicina interna. 2 v.; 15.  ed.; Rio de Janeiro: McGraw-
Hill, 2002.

Temas de Estudo

- Isquemia arterial aguda e crônica
- Insuficiência cérebro-vascular
- Vasculites de interesse da angiologia
- Aneurismas arteriais
- Trombose venosa profunda
- Insuficiência venosa crônica
- Úlceras de perna de causa vascular
- Linfangites e erisipelas
- Linfedemas

Bibliografia Complementar
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Câmpus:

Escola:
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Ano:

Disciplina:

PUCPR - Câmpus Curitiba
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2012 2º Semestre 6º periodo

BM2187 Estudos Clínicos II - Nefrologia

Aulas Teóricas: 4 Aulas Práticas: 0 Número de Créditos: 4 Carga Horária: 72

Ementa

Organização do aparelho urinário sob o ponto de vista morfológico (macroscópico e microscópico), funcional e
fisiopatológico. Capacitação do aluno para o diagnóstico e tratamento das patologias renais.

Competências

- Reconhecer a anatomia macroscópica e microscópica do aparelho urinário;
- Compreender os principais métodos de estudo das doenças;
- Descrever os fatores causais e suas interações como mecanismos de doença;
- Relacionar as alterações da função renal com o quadro clínico próprio;
- Conhecer os principais métodos diagnósticos da especialidade;
- Estabelecer o diagnóstico das patologias do trato urinário;
- Indicar a orientação terapêutica adequada ao tratamento das principais patologias.

Metodologia

- Tutoriais - Casos clínicos
- Aulas teóricas - expositivas
- Exercícios clínicos e simpósios
- Aulas práticas - Ambulatório, Hospital Cajuru

b) Atividades do aluno:
- Participação nas aulas teórica e práticas;
- Discussão dos temas de estudo através de casos clínicos (sessão tutorial)
- Preparar previamente os tutoriais e simpósios
- Pesquisa bibliográfica

c) Recursos e materiais necessários:
- Salas de aula;
- Kits multimídia;
- Ambulatório e enfermarias - Hospital Cajuru

Sistema de Avaliação

- Avaliação semanal através das sessões tutoriais;
- Provas teóricas, duas por semestre.

Bibliografia Básica

GUYTON, A. C.; HALL, J. E.  Tratado de fisiologia médica.  Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2002.
CECIL, Russell L.; GOLDMAN, Lee; BENNETT, J. Claude.  Cecil  -   Tratado de medicina interna. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2001.
ROSE, Burton David; RENNKE, Helmut G. Fisiopatologia renal. Rio de Janeiro: Revinter, 1999.
HARRISON, Tinsley Randolph; FAUCI, Anthony S.  Harrison - Medicina interna. 15. ed.; Rio de Janeiro: McGraw-Hill,
2002.
RIELLA, Miguel Carlos. Princípios de nefrologia e distúrbios hidroeletrolíticos.  3. ed.;  Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1996.
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Temas de Estudo

- Avaliação da anatomia e função renal;
- Hematúria - Proteinúria;
- Metabolismo do sódio;
- Metabolismo da água;
- Metabolismo do potássio;
- Metabolismo do ácido básico;
- Metabolismo do cálcio - fósforo;
- Infecções do trato urinário;
- Nefrolitíase;
- Glomerulopatias Primárias e Secundárias;
- Insuficiência Renal Aguda;
- Insuficiência Renal Crônica;
- Métodos de Diálise;
- Transplante Renal.

Bibliografia Complementar

SANTOS, Omar da Rosa. Insuficiência renal aguda. Rio de Janeiro: Revinter, 1992. 400 p.
SCHOR, Nestor; SROUGI, Miguel. Nefrologia, urologia clínica. São Paulo: Savier, 1998. 510 p.
JORNAL BRASILEIRO DE NEFROLOGIA [RECURSO ELETRÔNICO]. São Paulo: Sociedade Brasileira de Nefrologia,
2005.
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Câmpus:

Escola:

Curso:

Ano:

Disciplina:

PUCPR - Câmpus Curitiba

Escola de Medicina

2062 - Medicina

2012 2º Semestre 6º periodo

BM2188 Estudos Clínicos II - Cardiologia

Aulas Teóricas: 4 Aulas Práticas: 0 Número de Créditos: 4 Carga Horária: 72

Ementa

Trabalhar com os alunos os temas principais em Cardiologia, visando a formação integral no aprendizado de interesse
do médico generalista por meio de apresentação teórica e discussão prática das doenças cardíacas.

Competências

1. Insuficiência Cardíaca - IC:
- Diagnóstico da IC; tratamento clínico e cirúrgico da IC.
2. Valvopatias
- Valvopatias Pulmonar e Aórtica, Mitral e Tricúspide.
3. Hipertensão Arterial Sistêmica:
- HAS fisiopatologia, diagnóstico e tratamento.
4. Endocardite infecciosa
- Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento.
5. Cardiopatias Congênitas:
- Cardiopatias congênitas cianóticas, cardiopatias congênitas acianóticas.
6. Fatores de Risco e Aterosclerose:
- Fatores de risco e fisiopatologia da aterosclerose
7. Insuficiência Coronariana:
- Angina pectoris e IAM.
8. Arritmias:
- Arritmias: fisiopatologia e diagnóstico; arritmias: tratamento.
9. Ressuscitação Cardio-Pulmonar:
- Prática: Megacode (treinamento em bonecos)
- Aulas teóricas: Princípios do BLS e ACLS.

Metodologia

a) Procedimentos do professor:
- Participar ativamente no desenvolvimento do bloco do curso;
- Montar o programa do curso observando sempre a contextualização, objetividade, e integração de um trabalho em
grupo;
- Organizar de forma clara e lógica a sequência das aulas, seções tutoriais, atividades práticas, e reuniões;
- Participar ativamente na montagem dos casos;
- Desenvolver suas atividades dentro do programa e dos objetivos estabelecidos pelo curso;
- Participar ativamente nas avaliações.
- Discutir casos clínicos em sessões tutoriais com pequenos grupos de alunos
- Proferir conferências magnas sobre os tópicos teóricos do programa.

b) Atividades do aluno:
- Participar ativamente, quando convidado, na formação do bloco do curso;
- Participar ativamente, quando convidado, na montagem do programa do curso, observando sempre a
contextualização, objetividade e integração de um trabalho em grupo;
- Participar ativamente quando convidado na organização de forma clara e lógica das sequências das aulas, seções
tutoriais, atividades práticas e reuniões;
- Participar ativamente, quando convidado, na montagem dos casos;
- Comparecer a todas as atividades do curso, participando ativamente;
- Preparar com antecedência os casos e atividades propostas no programa do curso;
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- Integrar-se na filosofia de trabalho em grupo;
- Dedicar pelo menos 15 horas semanais para estudos, além das horas de aula e atividades práticas
Horas de aula e atividades práticas: 8 horas semanais de contato entre alunos e  professores, sendo:
a) 2 horas de habilidades I (aulas práticas);
b) 3 horas de sessões tutoriais;
c) 3 horas de aulas teóricas.

c) Recursos e materiais necessários:
- Quadro de giz
- Projetor multimídia

Sistema de Avaliação

A avaliação dos alunos será baseada em três aspectos:
1. Atitudes;
2. Habilidades;
3. Conhecimentos.

Atitudes:
Serão avaliadas através do preenchimento das fichas de avaliação pelos  professores, das atitudes comportamentais
dos alunos correspondentes à:
- Participação nas sessões tutoriais;
- Relacionamento dentro do grupo;
- Relacionamento com os professores;
- Presença e pontualidade às atividades do curso.

Habilidades:
Serão avaliadas pelo preenchimento de fichas de avaliação pelos professoes correspondentes à:
- Raciocínio clínico;
- Preparo e apresentação dos casos.

Conhecimentos:
Serão avaliados pelos testes semanais no final das sessões tutoriais e prova escrita abrangendo todo o conteúdo
programático no final do curso.

Progressão:
Serão considerados aprovados os alunos que obtiverem 70% da avaliação global final composta da seguinte maneira:
          - Avaliação das sessões tutoriais semanais (40%) + Prova final (60%) = Global final (100%)
Os alunos que atingirem entre 40% a 69% da avaliação global final farão um exame final específico de Cardiologia
com 30 questões, estruturalmente semelhante à prova final. Para serem considerados como aprovados terão que
atingir, no mínimo, 50% do desempenho, que corresponderá a soma da nota obtida na avaliação global final do curso
à nota do exame final dividido por dois.
        Global Final + Exame Final 2
Caso não atinja 50% de aproveitamento no desempenho final, o aluno deverá participar novamente do P.A..
A nota de Cardiologia corresponderá a 40% da nota final do módulo Circulação e Respiração.
A nota final do PA Circulação e Respiração corresponderá a média entre as 3 disciplinas: Angiologia 30%,
Pneumologia 30% e Cardiologia 40%.

Bibliografia Básica

CECIL, Russell L.; GOLDMAN, Lee; BENNETT, J. Claude.  Cecil - Tratado de medicina interna. 2 v.;  Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2001.
HARRISON, Tinsley Randolph; FAUCI, Anthony S.  Harrison - Medicina interna. 2 v; 15. ed.;  Rio de Janeiro: McGraw-
Hill, 2002.
BRAUNWALD, Eugene. Atlas de doenças cardiovasculares. Porto Alegre: Artmed, 1998
BRAUNWALD, Eugene. Tratado de medicina cardiovascular. 2 v.;  5. ed.; São Paulo: Roca, 1999. ISBN 85-7241-255-
7

Temas de Estudo

Insuficiência Cardíaca I
Insuficiência Cardíaca II
Valvopatia Aórtica e Pulmonar
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Valvopatia Mitral e Tricúspide
Hipertensão Arterial Sistêmica
Endocardite e Moléstia Reumática
Cardiopatias Congênitas I
Cardiopatias Congênitas II
Fatores de Risco para Aterosclerose
Fisiopatologia da Aterosclerose
IAM
Anginas
Arritmias I
Arritmias II
Ressuscitação Cardiopulmonar

Bibliografia Complementar

COSSIO, Pedro. Aparelho circulatório. 5. ed.; Buenos Aires: El Ateneo, 1956.  411 p.
BRAUNWALD, Eugene; ZIPES, Douglas P.; LIBBY, Peter.  Heart disease: a textbook of cardiovascular medicine. 6.
ed.;  Philadelphia: W. B. Saunders Co., 2001.  2297 p., ixv ISBN 0-7216-8549-8
DYMOND, Duncan S. Atlas de infarto do miocárdio e suas complicações cardiovasculares.  {S.l.]: Harofarma, 1997.
WILLERSON, James T. Cardiologia 1997.  4 v.; Cleveland: Atlas Medical Publishing, c1998.
AMORETTI, Richard; BRION, Richard. Cardiologia do esporte. São Paulo: Manole, 2001. 320 p. ISBN 85-204-1180-0
DECCACHE, Waldemar; SIQUEIRA FILHO, Aristarco G.; MARTINEZ, José Rama; LOUREIRO, Pedro. Como
examinar um cardiopata. Rio de Janeiro: Revinter, c2000. 216 p. ISBN 85-7309-347-1

Emitido em: 13/12/2012 16:40 Pág.:  13/ 30



Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Pró-Reitoria Acadêmica
Coordenadoria de Ensino - Núcleo de Cursos de Graduação e de Cursos Seqüenciais
Conteúdo Programático

Câmpus:

Escola:

Curso:

Ano:

Disciplina:

PUCPR - Câmpus Curitiba

Escola de Medicina

2062 - Medicina

2012 2º Semestre 6º periodo

BM2189 Estudos Clínicos II - Pneumologia

Aulas Teóricas: 4 Aulas Práticas: 0 Número de Créditos: 4 Carga Horária: 72

Ementa

Trabalhar com os alunos os temas principais em cada disciplina, visando a formação integral no aprendizado. A
metodologia será através de conferências e discussão sob a forma de tutorial. Discutir com os alunos os principais
temas da especialidade, visando a compreensão integral do aprendizado. metodologia expressa em conferências,
discussão de casos e práticas hospitalares.
Trabalhar com os alunos os temas principais em Pneumologia, visando a formação integral no aprendizado de
interesse do médico generalista por meio de apresentação teórica e discussão prática das doenças.

Competências

- Discutir em grupo as patologias, tornando-os competentes e habilitados para entender a fisiopatologia, fazer o
diagnóstico e estabelecer a conduta nas patologias específicas;
- Levar o aluno a conduzir raciocínio clinico;
- Identificar as doenças e suas manifestações clínico patológicas;
- Entender a relação entre a respiração e circulação;
- Diagnosticar as várias doenças pulmonares;
- Saber indicar exames complementares;
- Identificar as situações de risco;
- Desenvolver habilidades em anamnese e exame clínico na avaliação de pacientes de enfermaria e ambulatório,
portadores das doenças pulmonares mais prevalentes em adultos e crianças, sempre sob a supervisão e orientação
de professor da disciplina;
- Diferenciar síndromes obstrutivas e hiperrreativas;
- Diferenciar insuficiência respiratória crônica e aguda;
- Identificar fatores de risco nas doenças pulmonares;
- Raciocinar adequadamente diante um caso de tromboembolismo pulmonar;
- Saber indicar exames complementares nas doenças pulmonares;
- Diagnosticar e tratar DPOC;
- Identificar as diferentes etiologias nas pneumonias comunitárias e hospitalares;
- 1.  IVAS
Discussão em grupos e respostas às questões formuladas
Apresentação clínica das diferentes IVAS, avaliação diagnóstica e tratamento
Aula teórica sobre o tema
- 2.  PNEUMONIA
Discussão em grupos e respostas às questões formuladas
Incidência, fatores de risco, métodos diagnósticos (radiologia) e tratamento.
Identificar  o derrame pleural, sinais e sintomas e toracocentese.
Aula teórica sobre o tema
- 3.  ASMA
Discussão em grupos e respostas às questões formuladas
Prevalência, fatores de risco, diagnóstico diferencial, exames complementares, tratamento medicamentoso e controle
ambiental.
Aula teórica sobre o tema
- 4.  DPOC
Discussão em grupos e respostas às questões formuladas
Identificar as doenças deste grupo, avaliar fatores de risco, morbimortalidade, espirometria, gasometria,diagnosticar e
estratificar a gravidade, tratamento, uso de aerossóis.
Discussão sobre a hipertensão pulmonar e cor pulmonale.
Aula teórica sobre o tema
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- 5.  NEOPLASIA DE PULMÃO
Discussão em grupos e respostas às questões formuladas
Conhecer as diferentes tipos, fatores ambientais e genéticos, sinais e sintomas, reconhecer síndromes
paraneoplásicas, métodos diagnósticos, estadiamento cirúrgico e tratamento
Aula teórica sobre o tema
- 6. TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
Discussão em grupos e respostas às questões formuladas
Reconhecer os sinais e sintomas, pesquisar trombose venosa profunda, exames diagnósticos e tratamento da fase
aguda e manutenção
Reconhecer a falência aguda do ventrículo direito
Aula teórica sobre o tema
- 7. TUBERCULOSE PULMONAR
Discussão em grupos e respostas às questões formuladas
Reconhecer os sinais e sintomas da doença, fatores predisponentes, métodos diagnósticos ambulatoriais, reconhecer
as diversas apresentações radiológicas, tratamento e complicações, técnicas de isolamento e avaliação dos
contactantes
Aula teórica sobre o tema
- 8. SÍNDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO
Discussão em grupos e respostas às questões formuladas
Conhecer a doença e suas apresentações clínicas, fatores concorrentes, exames complementares, cepap e bipap
para tratamento.
Aula teórica sobre o tema

Metodologia

a) Procedimentos do professor:
- Proferir as conferências e conduzir como tutor as discussões dos casos clínicos;
- Discussão de casos clínicos em pequenos grupos;
- Mini-conferências para fechamento dos casos;
- Conferências magnas;
- Participar ativamente no desenvolvimento do bloco do curso;
- Montar o programa do curso, observando sempre a contextualização, objetividade e integração de um trabalho em
grupo;
- Organizar de forma clara e lógica a seqüência das aulas, seções tutoriais, atividades práticas e reuniões;
- Participar ativamente na montagem dos casos;
- Desenvolver suas atividades dentro do programa e dos objetivos estabelecidos pelo curso;
- Participar ativamente nas avaliações.

 b) Atividades do aluno:
- Participação ativa nas discussões dos casos clínicos;
- Estudo e pesquisa na biblioteca, seguindo as pesquisas determinadas pelos tutores;
- Participar das atividades tutoriais com discussão em grupo, busca de informações nos livros e artigos, participar do
ambiente virtual Eureka;
- Preparação com antecedência dos casos clínicos com resposta por escrito dos questionamentos pertinentes aos
casos;
- Participação ativa nas discussões dos casos;
- Participação nas conferências ;
- Participar ativamente, quando convidado, na formação do bloco do curso;
- Participar ativamente, quando convidado, na montagem do programa do curso, observando sempre a
contextualização, objetividade, e integração de um trabalho em grupo;
- Participar ativamente, quando convidado, na organização, de forma clara e lógica das sequências das aulas, seções
tutoriais, atividades práticas, e reuniões;
- Comparecer a todas as atividades do curso, participando ativamente;
- Preparar com antecedência os casos e atividades propostas no programa do curso;
- Integrar-se na filosofia de trabalho em grupo;
- Dedicar pelo menos 15 horas semanais para estudos, além das horas de aula e atividades práticas.

 c) Recursos e materiais necessários:
- Recursos áudio visuais;
- Material impresso;
- On line Eureka;
- Projetor multimídia.
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Sistema de Avaliação

CASOS CLÍNICOS:
1. Todos os casos deverão ser preparados com antecedência e entregues para o professor antes do início de cada
discussão. Não serão aceitos os casos dos alunos que não estiverem presentes nas discussões.

PROVA ESCRITA :
1. A PROVA será baseada nos conteúdos discutidos nos casos clínicos, nas referências bibliográficas e no material da
literatura disponibilizado no EUREKA.
 2. A PROVA será escrita com situações que envolvam conhecimento e raciocínio clínico.

NOTA FINAL E APROVAÇÃO:
1. A nota final do aluno  será calculada da seguinte maneira:
            Média Aritmética: Avaliação Casos Clínicos  + Prova escrita
2. Será considerado aprovado o aluno com nota superior a 7,0;
A avaliação dos alunos será baseada em três aspectos:
a. Atitudes;
b.Habilidades;
c. Conhecimentos.

Atitudes:
Serão avaliadas através do preenchimento das fichas de avaliação pelos  professores, das atitudes comportamentais
dos alunos correspondentes à:
- Participação nas sessões tutoriais;
- Relacionamento dentro do grupo;
- Relacionamento com os professores;
- Presença e pontualidade às atividades do curso.

Habilidades:
Serão avaliadas pelo preenchimento de fichas de avaliação pelos professoes correspondentes à:
- Raciocínio clínico;
- Preparo e apresentação dos casos.

Conhecimentos:
Serão avaliados pelos testes semanais no final das sessões tutoriais e prova escrita abrangendo todo o conteúdo
programático no final do curso.

Bibliografia Básica

SILVA, Luiz Carlos Corrêa da. Compêndio de pneumologia.  2. ed.; São Paulo: Byk, 1991. 1052 p.
PEREIRA, Carlos Alberto de Castro; CARVALHO, Carlos Roberto Ribeiro de; NAKATANI, Jorge. Pneumologia :
atualização e reciclagem. São Paulo: Atheneu, 1996. 336 p.
CECIL, Russell L.; GOLDMAN, Lee; BENNETT, J. Claude. Cecil - Tratado de medicina interna. 2 v.; Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2001.
HARRISON, Tinsley Randolph; FAUCI, Anthony S. Harrison - Medicina interna.  2 v.;  15. ed.; Rio de Janeiro: McGraw-
Hill, 2002. 2

Temas de Estudo

- Exame físico do tórax, sons pulmonares, regiões do tórax;
- Infecção de vias aéreas superiores (rinissinusites, faringites laringites);
- Pneumonias;
- Tuberculose Pulmonar;
- Asma;
- Bronquite Crônica;
- Neoplasia de Pulmão;
- Tromboembolismo Pulmonar;
- Cor Pulmonale;
- Hipertensão Pulmonar;
- Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono;
- Doença Pulmonar Intersticial.
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Bibliografia Complementar

BETHLEM, Newton. Pneumologia. 4. ed.; Rio de Janeiro: Atheneu, 2000.
SILVEIRA, Ismar Chaves da. O pulmão na prática médica : sintoma, diagnóstico e tratamento. 3. ed.; Rio de Janeiro:
Publicações Biomédicas, 1992. 670 p.
TAVARES, José Luiz; JANSEN, José Manoel. Pneumopatias intersticiais difusas. São Paulo: Atheneu, 1990. 192 p.
KNOBEL, Elias; BARBAS, Carmen Sílvia Valente; BUENO, Marco Aurélio Scarpinella; RODRIGUES JÚNIOR, Milton.
Terapia intensiva: pneumologia e fisioterapia respiratória. Ed. ampl.; São Paulo: Atheneu, 2004.
FRASER, Robert G. Diagnosis of diseases of the chest. Philadelphia: W. B. Saunders Co., c1988.
WEST, John B. Fisiopatologia pulmonar moderna. São Paulo: Manole, 1996. 214 p.
JORNAL BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA (RECURSO ELETRÔNICO)
MOUNTAIN, Clifton F.; LIBSHITZ, Herman I.; HERMES, Kay E.   Lung - Câncer: a handbook for staging, and lymph
node classification. Houston: C. P. Young, 1999. 71 p.
FELSON, Benjamin. Radiologia do tórax.  2 ed., atual.;  Rio de Janeiro: Revinter, 1995. 569 p. ISBN 85-7309
KRITSKI, Afrânio L.; CONDE, Marcus B.; SOUZA, Gilvan R. Muzy de. Tuberculose: do ambulatório à enfermaria. 3.
ed.; São Paulo: Atheneu, 2005. 259 p.
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Câmpus:

Escola:

Curso:

Ano:

Disciplina:

PUCPR - Câmpus Curitiba

Escola de Medicina

2062 - Medicina

2012 2º Semestre 6º periodo

BM2207 Trabalho de Conclusão da Fase Clínica I

Aulas Teóricas: 0 Aulas Práticas: 1 Número de Créditos: 1 Carga Horária: 18

Ementa

Desenvolvimento e aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso em pesquisa científica. Aplicação da
metodologia científica.

Competências

- Desenvolver e aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Medicina em pesquisa científica.
- Aplicar os conhecimentos da metodologia científica.
- Promover a aplicabilidade dos conhecimentos científicos no futuro da prática profissional do aluno.
- Participar de grupo institucional de pesquisa em saúde.

Metodologia

O trabalho de conclusão de curso (TCC) será desenvolvido após as matérias da Metodologia Científica, por grupos de
até 5 alunos, mediando-se por projetos teóricos e práticos a partir do 4º período do curso e deverá ser concluído até o
final do 9º período.
A conclusão se dará através de apresentação pública após a entrega do relatório final do trabalho para a comissão do
TCC.

Sistema de Avaliação

- Todos os professores doutores e integrantes da pós-graduação do curso de Medicina serão orientadores dos alunos.
- Professores com mestrado e outros escolhidos pela comissão do TCC também poderão ser orientadores.
- O aluno deverá definir o tema do TCC em conjunto com a equipe e seu orientador.
- O aluno apresentará o projeto no final do 4º período e o submeterá aos Comitês de Ética em Pesquisa em Humanos
ou Animais.
- O aluno desenvolverá o trabalho do 5º ao 9º período.
- Deverá ser concluído e apresentado em audiência pública, após autorização do seu orientador.
- Os melhores trabalhos serão publicados e/ou apresentados em congressos pertinentes.

Bibliografia Básica

ANDRADE, M.A. Introdução à metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 1999.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Biblioteca Central. Normas para apresentação de trabalhos. 5. ed.; Curitiba:
Ed. da UFPR, 2001.
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da pesquisa. 14. ed., rev. e
ampl.; Petrópolis: Vozes, 1997.
POURCHET-CAMPOS, M. A. Iniciação à pesquisa científica : bases da metodologia. São Paulo: SN Publicidade,
1996. 186 p.
SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. Metodologia científica.  5. ed.; São Paulo: Futura, 2002.

Temas de Estudo

Temas de metodologia do trabalho científico.

Bibliografia Complementar

COSTA, Marco Antonio F. da; COSTA, Maria de Fátima Borrozo da. Metodologia da pesquisa : conceitos e técnicas.
Rio de Janeiro: Interciência, 2001. 135 p.
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THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 9. ed. ; São Paulo: Cortez, 2000. 108 p.
BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de metodologia : um guia para
a iniciação científica. 2. ed., ampl.;  São Paulo: Makron Books, 2000. 122, 9 p.

Emitido em: 13/12/2012 16:40 Pág.:  19/ 30



Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Pró-Reitoria Acadêmica
Coordenadoria de Ensino - Núcleo de Cursos de Graduação e de Cursos Seqüenciais
Conteúdo Programático

Câmpus:

Escola:

Curso:

Ano:

Disciplina:

PUCPR - Câmpus Curitiba

Escola de Medicina

2062 - Medicina

2012 2º Semestre 6º periodo

BM2256 Estudos Clínicos II - Neurociência

Aulas Teóricas: 5 Aulas Práticas: 0 Número de Créditos: 5 Carga Horária: 90

Ementa

Adquirir as aptidões para reconhecer e diagnosticar as principais síndromes neurológicas (distúrbio de consciência e
sono, lesão do neurônio motor superior e inferior, ataxia, síndromes medulares, corticais, de irritação meníngea,
hipertensão intracraniana, vasculares, nervos cranianos). Orientar o tratamento das doenças neurológicas mais
frequentes.

Competências

Distúrbios da Motricidade
. Diferenciar distúrbios causando fraqueza, incoordenação e movimentos involuntários através da determinação da
força muscular, tônus, alterações de reflexos, alterações sensitivas, perda de coordenação e movimentos
involuntários.
Fraquezas musculares: diferenciar lesão de neurônio motor superior (NMS) e inferior (NMI) através da análise da
distribuição do déficit de força, trofismo muscular, tônus e alterações de reflexos.
Contrastar as síndromes clínicas comuns de lesão do NMS (hemiparesia, paraparesia e tetraparesia) pela sua
distribuição e discutir a fisiopatologia.
Descrever que reflexos são profundos, superficiais e patológicos e como eles diferem no estágio precoce e tardio das
lesões.
Definir espasticidade e rigidez
iDiferenciar paralisia facial periférica de central
Distúrbios da coordenação: discutir os achados clínicos e fisiopatológicos em lesões cerebelares da linha média e
hemisféricas.
Definir ataxia
Definir dismetria
Descrever aumento de base na marcha e discutir sua localização anatômica
Movimentos involuntários: definir e diferenciar os seguintes:
Tremor de repouso versus de ação
Rigidez versus espasticidade
Atetose e coréia
Asterixis
Distonia (incluindo câimbra do escritor e torcicolo)
Mioclonia
Tics
Discutir os achados clínicos, laboratoriais e tratamento das seguintes patologias:
Doença de Parkinson
Tremor essencial
Discinesia tardia
Coréia de Huntington
Doença de Wilson

Distúrbios da Sensibilidade
Diferenciar distúrbios de sensibilidade de origem central de periféricos através da análise de sua distribuição,
modalidades afetadas, manifestações associadas, e presença ou ausência de dor.
Para distúrbios sensoriais centrais, descrever e discutir a localização dos seguintes:
Hemihipoestesia
Nível sensitivo
Síndrome de Brown-Séquard
Perda sensitiva dissociada (siringomielia)
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Preservação sacral
Para distúrbios sensoriais periféricos, descrever e discutir a localização dos seguintes:
Radiculopatia e dor radicular
Polineuropatia
Sinais clínicos de lesão de C5 e C6 e L5 e S1
Lasègue
Meralgia parestésica
Túnel do carpo

Distúrbios Episódicos ou Paroxísticos
Discutir as manifestações clínicas comuns que permitem diferenciar crises epilépticas de síncopes
Distúrbios epilépticos
Conhecer a Classificação Internacional de Crises Epilépticas. Reconhecer os seguintes tipos de crise:
Crise Generalizada Convulsiva
Crise Generalizada Não Convulsiva (Ausência)
Crise Parcial Complexa
Crise Parcial Simples
Crise Parcial com Generalização Secundária
Diferenciar epilepsia e crise epiléptica
Listar as causas mais comuns de epilepsias, relacionadas a faixas etárias
Descrever características ictais comuns de manifestações não epilépticas (pseudo-crises)
Descrever o fenômeno pós-ictal de Todd
Descrever a rotina de avaliação de pacientes com crises epilépticas de apresentação nova e discutir quais devem
receber anticonvulsivantes
Criar uma tabela com os anticonvulsivantes mais comumente usados, indicações, dose e efeitos colaterais
Definir Estado de Mal Epiléptico
Descrever a avaliação inicial e tratamento de pacientes com estado de mal
Listar os medicamentos e dosagens usados para cessar imediatamente a crise e as drogas de manutenção
Definir síncope e identificar as causas mais comuns
Diferenciar narcolepsia e apnéia obstrutiva do sono

Doença Cerebrovascular
Listar os principais fatores de risco para doença cerebrovascular
Definir:
Sopro carotidiano assintomático
Acidente isquêmico transitório
Infarto isquêmico (embolia arteriogênica e cardiogênica, trombose de grandes vasos)
Infarto lacunar
Infarto hemorrágico
Hemorragia intraparenquimatosa
Hemorragia subaracnóidea
Amaurose fugaz (cegueira monocular transitória)
Citar as manifestações clínicas principais de infartos na distribuição dos seguintes vasos:
Artéria cerebral anterior
Artéria cerebral média
Artérias lenticuloestriadas
Artéria basilar
Discutir as opções de tratamento para prevenção de infartos nas seguintes situações:Fibrilação atrial
Estenose carotidiana hemodinamicamente significativa
Listar as causas mais freqüentes de hemorragias intracranianas
Citar as principais localizações e manifestações clínicas de hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva
Descrever as manifestações clínicas típicas de uma hemorragia subaracnóidea
Listar as duas maiores causas de HSA espontânea
Discutir tratamento clínico imediato e precoce para pacientes com HSA
Conhecer os modos de tratamento de aneurismas cerebrais (cirurgia e embolização)

Esclerose Múltipla
Discutir os critérios para o diagnóstico clínico de esclerose múltipla
Descrever os achados sugestivos de esclerose múltipla no exame clínico, RM e LCR

Trauma Craniano
Definir as seguintes manifestações de trauma craniano fechado em termos de perfil temporal, sintomas e tratamentos:
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Concussão cerebral
Amnésia anterógrada e retrógrada
Lesão axonal difusa
Síndrome pós-concussão
Hematoma subdural agudo e crônico
Hematoma extra-dural
Contusão cerebral hemorrágica
Fístula de LCR nasal
Descrever a avaliação e tratamento inicial de pacientes com trauma craniano, utilizando os critérios estabelecidos de
baixo, médio e alto risco.
Listar as manifestações que incidem em maior risco de epilepsia pós-traumática
Diagnosticar e compreender a fisiopatologia do aumento de pressão intracraniana (PIC) no trauma
Conhecer os princípios fisiológicos que regem a hemodinâmica cerebral
Identificar os sinais clínicos de elevação da PIC
Conhecer metodologia e indicações de monitorização da PIC
Definir complacência cerebral
Compreender os mecanismos de hérnias cerebrais
Identificar sinais tomográficos de elevação de PIC e baixa complacência

Cefaléias
Descrever as manifestações clínicas das seguintes cefaléias crônicas recorrentes:
Migrâneas
Migrânea com aura vs sem aura
Variantes da migrânea
Enxaqueca oftalmoplégica / hemiplégica
Migrânea vértebro-basilar
Discutir o tratamento das migrâneas
Medicamentos usados como abortivos das crises
Medicamentos disponíveis em sala de emergência para tratamento de migrâneas
Medicamentos profiláticos ou preventivos
Conhecer a prescrição dos seguintes medicamentos:
Cafergot
Sumatriptano
Rizatriptano
Antidepressivos tricíclicos
Betabloqueadores
AINH (antiinflamatório não hormonal)
Valproato de Sódio
Listar fatores dietéticos e de estilo de vida que podem alterar a evolução de migrâneas
Qual a relevância da história familiar no diagnóstico das migrâneas?
Cefaléia em salvas
Cefaléia tensional
Neuralgia trigeminal
Pseudotumor cerebral
Descrever os achados de tomografia e LCR no pseudotumor
Discutir as opções de tratamento para pseudotumor
Descrever as manifestações clínicas das seguintes cefaléias agudas:
Hemorragia subaracnóidea (HSA)
Meningite
Diferenciar os achados no LCR de HSA e meningite
Hipertensão intracraniana
Arterite temporal
Hemorragia intracraniana
Hematoma subdural crônico
Hematoma intracerebral espontâneo
Descrever as manifestações clínicas das seguintes cefaléias associadas a doenças de outros órgãos:
Sinusite
Síndrome da articulação temporo-mandibular
Síndrome pós-traumática (cefaléia pós-concussão)
Infecções sistêmicas bacterianas e virais
Descrever a conduta para avaliação de um caso de cefaléia
Dados relevantes de história
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Exame neurológico
Exames complementares
VHS
RX de crânio e seios da face
RX de coluna cervical
Punção lombar e exame de LCR
Tomografia computadorizada de crânio
Ressonância magnética nuclear

Distúrbios da Função Cognitiva Superior e Comunicação
Avaliar distúrbios da função cognitiva superior
Definir:
Diferenciar estado confusional agudo (delirium) de demência e citar três exemplos comuns de cada.
Avaliar demências
Listar as manifestações comuns de demência e citar pelo menos um teste para realização à beira-do-leito para cada
uma delas.
Listar as causas mais comuns de demências
Distinguir demência de pseudo-demência secundária à depressão
Hidrocefalia de pressão normal - manifestações clínicas, achados em TAC e RM e tratamento
Avaliar distúrbios de linguagem
Definir:
Diferenciar as seguintes afasias com base na anatomia, habilidade para falar, compreender a palavra falada, nomear
objetos e repetição:
Afasia de Broca (motora ou não fluente)
Afasia de Wernicke (receptiva, sensitiva ou fluente)

Alterações de Consciência
Definir os seguintes termos:
Consciência
Coma
Morte cerebral
Estado vegetativo persistente
Síndrome do cativeiro (locked-in)
Discutir a anatomia da consciência
Listar as duas estruturas anatômicas do encéfalo necessárias para manutenção da consciência
Listar as manifestações clínicas que permitem diferenciar etiologias estruturais e metabólicas de coma
Avaliar um paciente comatoso
Listar os três primeiros pensamentos que você deve ter frente a uma pessoa inconsciente (o ABC)
Salientar os passos da avaliação inicial e tratamento empírico de pacientes inconscientes
Discutir a técnica para avaliar, e o valor de localização dos seguintes achados neurológicos em um paciente
inconsciente:
Motor
Decorticação e descerebração
Desvio conjugado dos olhos para o lado da hemiparesia e contralateral à hemiparesia
Respiratório
Respiração de Cheyne-Stokes
Respiração apnêustica
Respiração atáxica
Resposta pupilar
Pupilas fixas médias
Pupilas puntiformes
Dilatação unilateral da pupila (anisocoria)
Movimentos oculares
Movimentos conjugados oculares e aleatórios
Resposta oculocefálica intacta ou abolida (sinal do olhos de boneca - doll´s eyes)
Estímulo calórico com frio ausente ou desconjugado
Discutir como os achados nas alterações acima podem ajudar a determinar se o coma é causado por uma lesão bi-
hemisférica versus lesão no tronco cerebral.
Listar as causas comuns de diminuição do nível de consciência em pacientes com:
Hemiparesia sem sinal meníngeo
Hemiparesia com sinal meníngeo
Sinais meníngeos isoladamente
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Ausência de sinais meníngeos ou neurológicos focais
Hemiparesia e disfunção de tronco

Tumores Cerebrais e Abscessos
Reconhecer as manifestações clínicas de tumores cerebrais
Hipertensão intracraniana
Déficits focais
Sinais irritativos
Efeito massa
Reconhecer síndromes específicas na apresentação de tumores cerebrais
Ângulo ponto-cerebelar
Hipófise
Frontal
Temporal
Intra-axial vs extra-axial
Revisar as ferramentas diagnósticas usadas para avaliação de pacientes com tumores
Testes laboratoriais
Radiologia (TAC e RM)
Biópsia
Conhecer a incidência relativa de tumores no SNC e sua relação com localização e idade
Supra vs infratentorial
Adulto vs criança
Conhecer os principais tumores secundários (metástases) do SNC e suas características
Conhecer o espectro de estratégias de tratamento disponível para tumores do SNC
Corticóides
Cirurgia (estereotaxia, cirurgia guiada por imagem)
Radiocirurgia
Quimioterapia
Reconhecer as manifestações clínicas de abscessos cerebrais e suas possíveis origens
Contiguidade de infecções locais
Hematogênica
Associada a imunodeficiência
Conhecer os princípios de tratamento dos abscessos cerebrais
Cirurgia
Antibioticoterapia

Infecções
Listar os microorganismos causadores mais comuns, contrastar as apresentações clínicas, achados no LCR e opções
de tratamento para:
Meningite bacteriana aguda
Recém-natos
Crianças
Adultos
Meningite viral aguda
Encefalite (incluir herpes simplex)
Meningite crônica
Discutir as manifestações clínicas e achados laboratoriais de neurossífilis
HIV e sistema nervoso
Discutir as manifestações de infecção primária do SNC pelo HIV:
Listar as infecções oportunísticas do sistema nervoso central em pacientes HIV+
Identificar as neoplasias primárias e secundárias mais comuns associadas a HIV

Lesões da Medula Espinhal
Reconhecer as lesões que produzem os seguintes achados ao exame neurológico:
 Achados de lesão do neurônio motor superior ipsilateral a alteração de sensibilidade postural com alteração de
sensibilidade de dor e temperatura contralateral (Brown-Sèquard)
Perda sensitiva dissociada, fraqueza e arreflexia das extremidades superiores
Perda sensitiva com paraparesia e incontinência urinária
Descrever a apresentação clínica característica da deficiência de vitamina B12

Lesões do Sistema Nervoso Periférico
Conhecer os componentes da unidade motora e comparar as manifestações clínicas comuns de lesão de Neurônio
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Motor Inferior (NMI) nas síndromes clínicas de neuropatia, doença de junção neuro-muscular e miopatia, segundo os
sintomas, alterações sensitivas, alterações de reflexos, trofismo e tônus muscular
Em distúrbios sensório-motores periféricos discutir a localização de:
Discutir os sintomas, exame e achados laboratoriais na síndrome do túnel do carpo
Descrever uma técnica de recuperação de polineuropatia crônica
Descrever a evolução temporal, sintomas, achados laboratoriais e tratamento de polineuropatia inflamatória
desmielinizante aguda (síndrome de Guillain Barré)
Descrever a apresentação clínica usual e diagnóstico diferencial de doença do neurônio motor
Descrever a fisiopatologia, apresentação clínica, diagnóstico e tratamento de miastenia gravis
Descrever as manifestações clínicas comuns e achados enzimáticos das seguintes miopatias:
Distrofia muscular de Duchenne
Distrofia miotônica
Polimiosite

COMPETÊNCIAS:
Distúrbios da Motricidade
Distúrbios da Sensibilidade
Distúrbios Episódicos ou Paroxísticos
Doença Cerebrovascular
Esclerose Múltipla
Trauma Craniano
Cefaléias
Distúrbios da Função Cognitiva Superior e Comunicação
Alterações de Consciência
Tumores Cerebrais e Abscessos
Infecções
Lesões da Medula Espinhal
Lesões do Sistema Nervoso Periférico

HABILIDADES:
Descrever as bases anatômicas e fisiológicas do exame neurológico;
Realizar uma história neurológica adequada e um exame neurológico básico;
Usar as informações clínicas para localizar as lesões neurológicas;
Caracterizar as doenças neurológicas pelos seus mecanismos fisiopatológicos e desenvolver um diagnóstico
diferencial do problema clínico;
Compreender a situação de urgência/emergência do problema clínico e a necessidade para imediato início de
tratamento ou opinião de um especialista
Descrever as indicações, técnicas, resultados normais e anormais, contra-indicações e riscos dos seguintes testes
diagnósticos:
· Punção lombar
· Eletroencefalograma
· Eletroneuromiografia
· Tomografia Axial Computadorizada
· Ressonância Magnética

Metodologia

Procedimentos do professor:
- Sessão tutorial;
- Conferências.
- Elaboração das avaliações no ambiente virtual Eureka

Atividades do aluno:
- Participação nas tutoriais, discussão de casos clínicos;
- O aluno deverá preparar-se levantando argumentação científica do caso a ser discutido.
- Participação nas conferências.
- Responder às avaliações parciais no Eureka - Sala de Neurociências

c) Recursos e materiais necessários:
- Kit multi mídia
- Vídeocassete
- Retroprojetor
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- Textos de referência
- Sala no Eureka para avaliações parciais

Sistema de Avaliação

Nota da Tutorial: avaliação formativa pelo tutor na sessão levando em consideração: presença, pontualidade,
participação e nível de conhecimento.
Avaliação parcial: após cada sessão tutorial será realizado um teste com dez a vinte questões de múltipla escolha,
através do Eureka, sobre os temas específicos.
Avaliação final: prova com 100 questões relativas a todo o conteúdo da disciplina.
Avaliação de Anatomia: avaliação realizada no laboratório de neuroanatomia.

                    Nota Tutorial + Avaliação Parcial
Nota Sessão  =            ______________________________________________
                                          2

                        Média das Notas das Sessões + Avaliação Final
Nota Teórica  =         -_____________________________________________________________________
                                                     2

Nota Teórica (x 7) + Avaliação Anatomia (x 3)
Nota Final = ________________________________________________________________
                                          10

Bibliografia Básica

HARRISON, Tinsley Randolph; FAUCI, Anthony S.  Harrison - Medicina interna.  2 v.;  15. ed.; Rio de Janeiro:
McGraw-Hill, 2002.
CECIL, Russell L.; GOLDMAN, Lee; BENNETT, J. Claude.  Cecil - Tratado de medicina interna. 2 v.; Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2001.
MARTIN,  J.H.   Neuroanatomia -  Texto e atlas.  2. ed.;  Porto Alegre: Artes Médicas, 1998

Temas de Estudo

Distúrbios da Motricidade
Distúrbios da Sensibilidade
Distúrbios Episódicos ou Paroxísticos
Doença Cerebrovascular
Esclerose Múltipla
Trauma Craniano
Cefaléias
Distúrbios da Função Cognitiva Superior e Comunicação
Alterações de Consciência
Tumores Cerebrais e Abscessos
Infecções
Lesões da Medula EspinhalLesões do Sistema Nervoso Periférico

Bibliografia Complementar

ADAMS, R.D.;  VICTOR, M.  Principles of neurology. 5. ed.; New York:  McGraw-Hill,  1993.
MERRIT, H.H.;  ROWLAND, L.P.  Textbook of neurology. 9. ed.; Philadelphia: Lea e Febiger, 1995.
LENT, R.  Cem bilhões de neurônios. São Paulo: Atheneu,  2002.
GAZZANIGA, M.S.;  IVRY, R.B.; MANGUN, G.R.   Neurociência cognitiva: a biologia da mente.  2. ed.;  Porto Alegre:
Artmed, 2006.
KANDEL,  E.R.; SCHWARTZ,  J.H.; JESSEL, T.M.  Princípios da neurociência.  Trad. da 4. ed.; Ed. McGraw-Hill,
2003.
PURVES, D.; AUGUSTINE,   G.J.; FITZPATRICK,   D.; KATZ, L.C.; LA MANTIA, A.S.; McNAMARA, J. O.; WILLIAMS,
S.M.   Neurociências.  2. ed.;  Porto Alegre:  ArtMed Editora, 2005.
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Câmpus:

Escola:

Curso:

Ano:

Disciplina:

PUCPR - Câmpus Curitiba

Escola de Medicina

2062 - Medicina

2012 2º Semestre 6º periodo

BM2257 Estudos Clínicos II - Urgência/Emergência

Aulas Teóricas: 3 Aulas Práticas: 0 Número de Créditos: 3 Carga Horária: 54

Ementa

A disciplina propõe-se a levar um conhecimento sobre os temas de estudo, com desenvolvimento do raciocínio clínico
apropriado, utilizando para isto o método cooperativista de discussão casos clínicos (aulas tutoriais) e aulas teóricas
(conferências) estudando doenças e situações clínicas corriqueiras no atendimento de urgências e emergências.

Competências

APTIDÕES:
Conhecer a fisiopatologia e a etiologia das doenças envolvidas no atendimento de urgência e emergência
Desenvolver raciocínio clínico das doenças
Reconhecer as doenças e seus diagnósticos diferenciais
Conhecer as condutas necessárias para condução de cada situação de urgência e emergência

COMPETÊNCIAS:
Reconhecer sinais e sintomas das doenças que geram situações de urgência e emergência
Conhecer e utilizar racionalmente os métodos diagnósticos complementares
Conhecer e utilizar as terapias para as doenças diagnósticas
Aprimorar a conduta ética e de comportamento do profissional médico mediante uma situação de urgência e
emergência.

HABILIDADES:
Demonstrar conhecimento teórico sobre a fisiopatologia das doenças, diagnóstico clínico, diagnósticos diferenciais,
solicitação de exames complementares e tratamento
Aprimorar raciocínio rápido em situações de emergência e tomada rápida de decisões terapêuticas.
Não há habilidades práticas testadas na disciplina.

Metodologia

a) Procedimento do professor:
 Aulas expositivas dialogadas  nas conferências semanais e sessões tutoriais semanais abordando os temas
propostos.

b) Atividades do aluno:
Cada tema abordado nas sessões tutoriais ocupará 2 semanas de aula e o aluno recebe com antecedência um caso
clínico que é discutido ao longo dessas duas semanas. O aluno deve discorrer sobre o tema ao longo das sessões e
no final da segunda semana, deverá entregar um relatório manuscrito com o resumo do assunto discutido.

c) Recursos materiais necessários:
kit multimídia, sala de aula

Sistema de Avaliação

São três provas teóricas objetivas. As três provas terão de 20 a 35 questões e valor total de 9,5 pontos, sendo os
pesos de 2,0  para a 1ª prova, 3,0 para a 2ª prova e 5,0 para a 3ª prova.
As avaliações são cumulativas, com questões abrangendo toda matéria dada até a data da prova. O tutorial, avaliado
pela presença e relatórios, corresponderá a 0,5 ponto no total da nota.
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Bibliografia Básica

Guia de Medicina de Urgência UNIFESP.  Edição: 2a. Ano: 2008.  Autores: Álvaro Nagib Atallah, Elisa Mieko Suemitsu
Higa, Leonardo de Lucca Schiavon, Luciana Oba Onishi Kikuchi, Rodrigo Silva Cavallazzi. Páginas: 916. Editora:
Manole.

Emergências Clínicas - Abordagem Prática (USP). Edição: 5a. Ano: 2010. Autor: Herlon Saraiva Martins, Rodrigo
Antonio Brandão Neto, Augusto Scalabrini Neto, Irineu Tadeu Velasco. Páginas: 1134. Editora: Manole.

Harrison: Medicina Interna. Edição: 16a. Ano: 2006. Autor: EUGENE BRAUNWALD & ANTHONY S. FAUCI & DENNIS
L. KASPER & ET AL.       Páginas: 2735. Editora: McGraw-Hill.

Temas de Estudo

Intoxicações exógenas
Acidentes dos animais peçonhentos
Choque
Insuficiência respiratória aguda
Ventilação mecânica
Insuficiência renal e distúrbios hidroeletrolíticos
Coma, acidente vascular encefálico e estado de mal convulsivo
Hemorragia digestiva alta e emergências relacionadas a diabetes
Abdome agudo
Arritmias , taquiarritmias e bradiarrtimias
Distúrbios psiquiátricos
Trauma
Infecções mas prevalentes na sala de emergência
Emergências hipertensivas

Em todos os temas são abordados os tópicos contidos no item anterior: fisiopatologia, etiologia, classificação,
diagnóstico clínico e laboratorial, tratamento e seguimento clínico.

Bibliografia Complementar
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Câmpus:

Escola:

Curso:

Ano:

Disciplina:

PUCPR - Câmpus Curitiba

Escola de Medicina

2062 - Medicina

2012 2º Semestre 6º periodo

HF3000 Projeto Comunitário

Aulas Teóricas: 0 Aulas Práticas: 0 Número de Créditos: 1 Carga Horária: 36

Ementa

A caracterização do Projeto Comunitário da PUCPR. A compreensão da responsabilidade social de cada indivíduo
como integrante do contexto social no qual está inserido. O aluno como aprendiz de transformação social. A vivência
comunitária como fator de aprendizagem para a formação integral. A participação em projetos de atividades
comunitárias.

Competências

1. Técnica: organizar-se para o trabalho cooperativo, identificando formas de gestão social.

2. Científico-profissional:
- Aplicar habilidades pessoais, e/ou conhecimentos adquiridos em benefício social;
- Desenvolver a atitude de serviço e espírito de abertura aos outros, liderando pelo exemplo, com comportamento
empreendedor, utilizando estratégias diversas de aproximação social com a comunidade.

3. Ética, política e social: vivenciar nas ações sociais, o exercício ético-político, praticando, como aprendiz, exercício
cívico de agente de mudança social.

Metodologia

- Participação do aluno em seminário de preparação com os conteúdos temáticos para o estudo, através de exercícios
de dinâmica de grupo, exposições orais e exposições em vídeo.
- Os alunos serão orientados para realizar leituras a partir de texto de apoio, utilizando o ambiente virtual Eureka.
- Como membro ativo na execução de projetos comunitários disponibilizados pela Divisão de Projetos Comunitários,
e/ou elaborados pelo próprio aluno, mediante práticas interventivas na realidade social, que serão monitoradas pelo
responsável institucional.

Sistema de Avaliação

Pela natureza do Projeto Comunitário, os alunos serão avaliados pelos responsáveis (monitores institucionais), por
meio de instrumento fornecido pela Divisão de Projetos Comunitários.
Preencherão,  também,  instrumento de auto-avaliação de sua prática solidária, considerando a qualidade e eficácia
da proposta: do projeto comunitário propriamente dito; das respostas institucionais onde a prática solidária se realizou;
da participação eficiente e competente como aluno aprendiz do projeto comunitário.

Bibliografia Básica

JONAS, H. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Trad. de Marijane Lisboa;
Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: Editora da PUC-Rio, 2006.
MANUAL DO PROJETO COMUNITÁRIO. Curitiba: Champagnat, 2002.
VAZQUESZ, A.S. Ética. Tradução de João Dell´Anna. 16. ed. ; Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996.

Temas de Estudo

- A missão institucional da PUCPR.
- O que é o Projeto Comunitário.
- Os objetivos do Projeto Comunitário.
- A participação do aluno no Projeto Comunitário.
- A operacionalização do Projeto Comunitário.
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- A visão sistêmica do contexto social.
- Procedimentos e abordagens sociais.
- O serviço comunitário, cidadania e justiça: a questão social em foco.
- Responsabilidade social  e competências empreendedoras.

Bibliografia Complementar

ÁVILA, Célia M. Gestão de projetos sociais. Coleção Gestores Sociais. São Paulo: AAPCS, 1999.
MEC-UNESCO.  Educação um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional A Educação
para o Século XXI. São Paulo: Cortez, 1998.
MELO NETO, Francisco Paulo de; et al. Responsabilidade social e cidadania empresarial: a administração do terceiro
setor. Rio de Janeiro: Qualitymark,1999.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2000. 118 p.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na transição pós-moderna. Porto:
Afrontamento, 1994.
BAPTISTA, Myrian Veras. Planejamento social: intencionalidade e instrumentação. São Paulo: Veras, 2000. 155 p.
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis: Vozes, 1998.  611 p.
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