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EMENTA
Integração das disciplinas básicas e clínicas. Bases para o raciocínio clínico. Estrutura
de casos clínicos.
Relação médico-paciente. Aspectos fisiopatológicos, éticos, morais, sociais e na prática
médica.
OBJETIVO GERAL
Promover o raciocínio lógico diante de casos clínicos vividos no dia a dia e os levados
para sala de aula
Identificar sinais e sintomas mais comuns nas doenças mais prevalentes clínicas e
cirúrgicas
Estimular a leitura de artigos científicos e a pesquisa
Proporcionar ao aluno, o estímulo necessário para o raciocínio clínico visando a
integração dos sistemas
Interpretar os resultados dos exames complementares, de modo a corretamente
diagnosticar patologias mais prevalentes clínicas e cirúrgicas
COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES
Ao final do módulo, pretende-se que o aluno esteja apto às seguintes competências e
habilidades:
• Competências: Os alunos devem ser capazes de aprender constantemente, tanto de
forma teórica como prática. Aprender tendo contato com a teoria e com a
experiência do outro.
• Habilidades: Desenvolver suas capacidades intelectuais, afetivas, psíquicas e
motoras diante de ¨problemas¨ apresentados tanto em sala de aula quanto na prática.
• Atitudes: o aluno deverá desenvolver curiosidade científica, perseverança em
questionamento, responsabilidade quanto à aprendizagem, consciência crítica frente
à realidade e aos sentimentos que experimenta diante de fatos e ideias no seu dia a
dia profissional.
• Saber manifestar o conhecimento adquirido, com clareza, tanto na forma escrita
(avaliações, relatórios e trabalhos), como na forma oral (seminários, palestras,
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oficinas)
METODOLOGIA
• Serão utilizados artigos científicos, casos clínicos da literatura e casos de vida
real presenciados pelo professor e/ou pelo aluno trazidos para discussão em
grupos menores e com a turma .
•
AVALIAÇÃO
A avaliação será feita com o uso de portfólio que o aluno começará a produzir
desde o primeiro encontro até o final do período fazendo resumos, acrescentando
material da literatura, fotos, etc
E fará parte uma avaliação formal com o conteúdo do período sempre com as
disciplinas integradas
INTERDISCIPLINARIDADE
Durante todo período os alunos terão acesso aos assuntos das disciplinas do
período mas de forma que os conteúdos se enlacem e façam sentido no
raciocínio clínico/ cirúrgico de forma interdisciplinar
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Integração dos casos clínicos de pneumologia clínica adulto com a pediátrica;
Angiologia e cirurgia vascular, artigos científicos visando integração clínica cirúrgica
Reumatologia e a pneumologia em casos ambulatoriais
Cardiologia e a nefrologia casos clínicos integrados à cirurgia cardíaca e a cirurgia
torácica;
Casos inicialmente clínicos que evoluem para cirúrgicos dando ênfase aos mais
prevalentes
Diagnóstico (sindrômico, topográfico ou funcional). Diagnóstico por imagem e por
métodos gráficos.
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