UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA

PLANO DE ENSINO
Curso: Medicina
Departamento: Medicina Geral
Eixo: Integrador
Módulo: Práticas Integradoras V
Disciplinas: SEMIOLOGIA E PROPEDÊUTICA DO ADULTO II, PATOLOGIA
CLÍNICA II, ANATOMIA PATOLÓGICA II, DIAGNÓSTICO POR IMAGEM IV,
MEDICINA PREVENTIVA,SEMIOLOGIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
TÉCNICA OPERATÓRIA, CIRURGIA EXPERIMENTAL E FARMACOLOGIA II.
Carga Horária 30h
Créditos: 2T
Código: SMG0085
Professor(a) Responsável: Terezinha de Souza Agra Belmonte
EMENTA
Integração das disciplinas do ciclo básico e do ciclo clínico e diálogo com as
atividades complementares( pesquisa e extensão). Desenvolvimento das habilidades
clínicas fundamentais(comunicação com os pacientes e seus familiares, exame físico,
raciocínio clínico, proposição de medidas diagnósticas e terapêuticas, orientação e
educação do paciente), que devem ser exercitados em contato com as pessoas nos vários
ambientes de atenção à saúde e não só, exclusivamente no hospital universitário de nível
terciário. Favocer a interdisciplinaridade do conhecimento. As Práticas Integradoras ao
articular as dimensões biológicas, epidemiológicas, tecnológicas, éticas e do processo de
trabalho em atividades de discussão interdisciplinar de situações-problema e casos permite que
o sujeito aluno se preocupe com o seu autocuidado para cuidar do outro pois a Instituição
preocupa-se com o seu cuidado.

OBJETIVO GERAL
Permitir a interdisciplinaridade dentro do contexto de atuação clínica.
Ser o eixo integrador da SEMIOLOGIA E PROPEDÊUTICA DO ADULTO II,
PATOLOGIA CLÍNICA II, ANATOMIA PATOLÓGICA II, DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
IV, MEDICINA PREVENTIVA,SEMIOLOGIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
TÉCNICA OPERATÓRIA, CIRURGIA EXPERIMENTAL E FARMACOLOGIA II.

CORPO DOCENTE
Profª Terezinha de Souza Agra Belmonte ( Unirio )
Prof. Marcelo Velho ( Unirio )
Prof. Maurício Borges ( Unirio)
Profª Geysa Bigi Maya Monteiro ( Unirio )
Profª Simone Veloso ( Unirio )
Profª Tania Valente ( Unirio )
Prof. Rodrigo Mello ( Unirio)
Convidada: Médica e residente Livia Mathias ( UFF)
e outras
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
Ao final do módulo, pretende-se que o aluno esteja apto às seguintes competências e
habilidades:
• Integrar e aplicar os conhecimentos básicos e clínicos almejados na Prática Integradora V;
• Conhecer o modo de atuar em equipe multiprofissional;
• Conhecer e definir termos médicos, usualmente, utilizados nos casos clínicos.
• Aprender a semiologia do sujeito e a escuta ativa do paciente e sua família.
• Aprender a escutar a equipe multiprofissional;
• Integrar e aplicar os conhecimentos aprendidos e apreendidos na prática clínica
diária das outras disciplinas.
• Desenvolver raciocínio crítico;
• Valorizar o comportamento ético e humanístico da prática profissional.
• Começar a aprender a atuar na promoção da saúde, prevenção de doenças e
reabilitação dos doentes;
• O estudante deverá saber mobilizar seus conhecimentos, habilidades e atitudes para
solucionar determinadas situações clínicas que serão colocadas pelos docentes no
decorrer do módulo, processo que avaliará a competência do discente durante o
mesmo.
METODOLOGIA
• A atitude metodológica será de problematização, pesquisação e socialização dos
conhecimentos.
• A turma será dividida em 8 grupos de trabalho para apresentação de seminários e
casos clínicos.
• Os seminários e sua discussão do conteúdo será feito em sala de aula. O material
será previamente fornecido aos alunos. A avaliação desta aprendizagem será através
dos pré testes individuais.
• Apresentação de casos clínicos trazidos pelos alunos e professores.
• Discussão dos mesmos com a metodologia Balint e a metodologia clínica e a equipe
de professores..
• O acompanhamento das aulas será feito com um Portfolio reflexivo.
INTERDISCIPLINARIDADE
As aulas de Cuidados Paliativos terá como objetivo integrar as disciplinas e os diversos
olhares da equipe multiprofissional sobre ela.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

•
•
•
•
•

Apresentação da disciplina, suas estratégias no ensino, divisão dos grupos,
distribuição de tarefas e uma explicação de como serão avaliados .
Práticas integradoras X Práticas integrativas ( caso clínico )
Padrões de comportamento médico: vocação,médico ideal, escolhas que podem
ser feitas no futuro campo de atuação da saúde ( seminário )
Psicopatologia do Estudante de Medicina ( seminário )
Ciclo Vital ( seminário )/ Um paciente, sua história, sua doença, a equipe de
trabalho, diagnóstico, proposta terapêutica, follow – up e patologia clínica /
anatômica.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ação terapêutica do médico - relação estudante de medicina – paciente
/médico – paciente ( seminário )
Do Modelo Biomédico ao Modelo Biopsicossocial – Grupo Balint - Psiquiatria
de Ligação ou Consiliar – Interconsulta – Principais Síndromes Psiquiátricas
em Hospital Geral – O Paciente Suicida – como identificá-lo na clínica ? ( caso
clínico )
O Perfil e a qualidade de vida do estudante de medicina no contexto da
Educação Inclusiva ( saúde do estudante de medicina – apresentação de uma
pesquisa feita em TCC desenvolvido por uma ex aluna da EMC)
Dor e Espiritualidade ( caso clínico )
Semiologia do Sujeito e Escuta Terapêutica ( Terezinha Belmonte )
Cuidar, Curar e Reabilitar - Cuidados Paliativos ( Comissão dos Cuidados
Paliativos do HUGG )
Sexo – Drogas – Funk e Rock in Roll ( seminário )
Como abordar a sexualidade do paciente/prevenção e contracepção.(
seminário )
As migrações e doenças globais ( seminário )
A busca da identidade e como fica a vida depois da faculdade ( profissional,
afetiva e cultural )( seminário )
Avaliação da disciplina: A avaliação do Plano de Ensino será feito pelo docente
e outros professores através da presença dos discentes em sala de aula,
participação e interesse nas atividades propostas, desempenho nas avaliações
teóricas ( pré testes ) e prática( apresentação de casos clínicos )e portfólios
reflexivos.
A disciplina será avaliada por uma prova final ou trabalho de conclusão de
disciplina.
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