
 

Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein – Graduação em Medicina 
Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein - Campus Cecilia e Abram Szajman: Rua Comendador Elias Jafet, 755 - Morumbi, 

São Paulo - SP.  Fone / Fax: 2151-6384 / 2668 / 6808 - site: www.einstein.br - e-mail: facmed@einstein.br 
 

 
Edital de Transferência Medicina – Verão 2023 

 
Edital de chamada para inscrição em processo seletivo visando ao 
preenchimento de vagas remanescentes do Curso de Medicina, através de 
transferências externas. 
 
A Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein e o Diretor da Graduação 
em Medicina, no uso de suas atribuições regimentais, tornam público o Regulamento 
previsto no Capítulo VII do Regimento da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde 
Albert Einstein para a seleção de candidatos para preenchimento de vagas no curso 
de Medicina, por meio de transferência externa, para início de aulas em fevereiro de 
2023. 
 

1. DAS VAGAS 
 

1.1 Serão oferecidas vagas para as seguintes turmas (semestral) 
a. Segundo semestre: 02 (duas) vagas. 
b. Terceiro semestre: 02 (duas) vagas. 
c. Quarto semestre: 01 (uma) vaga. 

 
2. DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO 

 
2.1 Não será disponibilizada bolsa de estudo para essas vagas. 

  
3. DA FORMA DE INGRESSO E INSCRIÇÃO 

 
3.1 Podem se inscrever candidatos oriundos de Cursos de Medicina de Instituição 

Brasileira, que: 
a. Terão concluído o primeiro semestre da Graduação em Medicina até 

30/12/2022 (candidatos ao segundo semestre). 
b. Terão concluído o segundo semestre da Graduação em Medicina até 

30/12/2022 (candidatos ao terceiro semestre). 
c. Terão concluído o terceiro semestre da Graduação em Medicina até 

30/12/2022 (candidatos ao quarto semestre). 
3.2 Alunos que estão cursando séries superiores às oferecidas neste concurso podem 

se candidatar e utilizar disciplinas já cursadas para convalidar o seu currículo até 
o semestre escolhido. No entanto, não podem utilizar as disciplinas já cursadas 
para convalidar disciplinas futuras da Graduação em Medicina Einstein.  

3.3 As inscrições serão realizadas pelo site 
https://ensino.einstein.br/graduacao_em_medicina_gradtp1/p#processo-seletivo, 
no período de 10/10/2022 a 08/11/2022 (17hs), conforme as instruções deste 
edital. 

3.4 No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário disponível no site 
https://ensino.einstein.br/graduacao_em_medicina_gradtp1/p#processo-seletivo 
e anexar os seguintes documentos: 

a. Carta solicitando a transferência, apresentando exposição de motivos para 
tanto; 
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b. Cópia do Histórico Escolar da instituição de origem com notas, frequências 
e aprovações das disciplinas já cumpridas. 

c. Documento com os programas das disciplinas já cumpridas e em curso 
incluindo carga horaria. (Planos de Ensino). 

d. Currículo pessoal resumido. 

Sugerimos que o interessado confronte as disciplinas cursadas em sua instituição com 
aquelas disponíveis no currículo da Medicina FICSAE (Anexos 1, 2 e 3), até́ o 
semestre cuja vaga ele pretende concorrer. Quanto mais próxima a estrutura de 
disciplinas, de conteúdo e carga horária, maior a probabilidade de equivalência 
curricular. Não serão convalidados candidatos que tenham dependências não 
concluídas na Faculdade de origem.  

Ressalta-se que é necessária a convalidação de ao menos 75% de carga horária entre 
as disciplinas. Mais de uma disciplina pode ser utilizada para convalidar uma disciplina 
da Medicina Einstein, porém não é possível utilizar uma disciplina da Faculdade de 
Origem para convalidar duas ou mais disciplinas da Medicina da FICSAE.  

4. DA ANÁLISE DE CURRÍCULO (PRIMEIRA FASE) 
 

4.1 A Comissão de Avaliação, integrada por Professores nomeados pela Diretoria do 
curso, realizará a análise do currículo e conteúdo programático da instituição de 
origem. 

4.2 É necessária a convalidação de pelo menos 75% de carga horária entre as 
disciplinas.  

4.3 Em função das particularidades do Projeto Pedagógico da Medicina Einstein fica 
exclusivamente a critério dessa Comissão de Avaliação a convalidação ou 
não do currículo.  

4.4 A não convalidação do currículo implica em eliminação do candidato. 
4.5 Nessa fase não é atribuída nota ao currículo, visando apenas verificar a 

convalidação do mesmo.  
4.6 A lista de convocados para a segunda fase será divulgada a partir das 11:00 do 

dia 21/11/2022, no site 
https://ensino.einstein.br/graduacao_em_medicina_gradtp1/p#processo-seletivo 
(vide artigo 11.5) 

 
5. DA REALIZAÇÃO DA PROVA (SEGUNDA FASE) 
 
5.1 A prova terá 50 questões de múltipla escolha, valendo 0,2 pontos cada uma, 

baseadas nos planos de ensino das disciplinas: 
a. Do primeiro semestre para os candidatos ao segundo semestre (Anexo 1). 
b. Do primeiro e segundo semestre para os candidatos ao terceiro semestre 

(Anexos 1 e 2). 
c. Do primeiro ao terceiro semestre para os candidatos ao quarto semestre 

(Anexos 1, 2 e 3). 
5.2 A prova será presencial no dia 27/11/2022 no Centro de Ensino e Pesquisa Albert 

Einstein - Campus Cecilia e Abram Szajman: Rua Comendador Elias Jafet, 755 - 
Morumbi, São Paulo - SP.  
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5.3 Horário da prova: início 08:00, término 11:00. 
5.4 Horário de entrada dos alunos: das 07:30 às 08:00. A partir das 08:00 não será 

permitida a entrada de alunos para a realização da prova.  
5.5 O candidato só poderá realizar a prova mediante apresentação de documento de 

identidade original com foto (RG, CNH ou passaporte). 
5.6 Material para a prova: caneta azul ou preta. 
5.7 A nota mínima para aprovação na prova é 6.0 (seis) em 10.0 (dez) pontos. 
5.8 Todos os candidatos que obtiveram a nota mínima na prova serão aprovados para 

a terceira fase do processo.  
5.9 O resultado da segunda fase vale 75% (setenta e cinco porcento) da pontuação 

final.  
 

6. DA PUBLICAÇÃO DO GABARITO DA PROVA 
 

6.1 A divulgação do gabarito da prova teórica estará disponível no site 
https://ensino.einstein.br/graduacao_em_medicina_gradtp1/p#processo-seletivo, 
a partir das 11:00 h do dia 28/11/2022 (vide artigo 11.5). 

 
 

7. DAS ENTREVISTAS (TERCEIRA FASE) 
 

7.1 Os alunos com nota igual ou superior a 6.0 serão convocados no dia 28/11/2022 
(vide artigo 12.1) para as entrevistas. 

7.2 As entrevistas serão presenciais, no dia 02/12/2022, no Centro de Ensino e 
Pesquisa Albert Einstein - Campus Cecilia e Abram Szajman: Rua Comendador 
Elias Jafet, 755 - Morumbi, São Paulo - SP. 

7.3 Será atribuída nota à entrevista, de 0 (zero) a 10 (dez), avaliando-se o perfil do 
candidato e suas habilidades socioemocionais.  

7.4 O resultado da terceira fase vale 25% (vinte e cinco porcento) da pontuação final. 
 
 

8. DA DESCLASSIFICAÇÃO 
 

8.1 Será desclassificado o candidato que: 
a. Não tiver concluído, na Instituição de Origem, até 30 de dezembro de 2022: 

a. O primeiro semestre, para candidatos ao segundo semestre da Medicina 
FICSAE; 

b. O segundo semestre, para candidatos ao terceiro semestre da Medicina 
FICSAE 

c. O terceiro semestre, para candidatos ao quarto semestre da Medicina 
FICSAE 

b. Não for possível convalidar as disciplinas dos semestres anteriores ao ofertado 
no item 1 deste edital. 

c. Não apresentar todos os documentos necessários à análise. 
d. A identificação seja duvidosa no dia da prova presencial. 
e. Incorrer em comportamento considerado descortês com os aplicadores de 

prova, usar linguagem imprópria, ofensiva ou obscena, que caracterize atitudes 
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evidentes de desrespeito ou grosseria, ou usar de recursos ilícitos no dia da 
prova. 

f. Usar qualquer tipo de material de consulta durante a prova, negar-se a entregar 
qualquer material eletrônico aos aplicadores de prova, ou portá-lo durante a 
prova. 

g. Tentar obter resposta às questões da prova de outro candidato, ou por outros 
meios internos ou externos à prova. 

h. Usar de meios ilícitos durante a aplicação da prova e das entrevistas ou praticar 
atos contra as normas do processo seletivo. 

 
9.  DO RESULTADO FINAL 

 
9.1 O resultado final do processo com a lista dos classificados para a matrícula 

será divulgado em 05/12/2022, no site 
https://ensino.einstein.br/graduacao_em_medicina_gradtp1/p#processo-
seletivo 

 
 

10. DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA NO CURSO 
 

10.1 As matrículas serão realizadas, em primeira chamada, entre os dias 
09/01/2023 a 13/01/2023, das 08:00 às 16:00. 

1.1 As matrículas serão realizadas presencialmente na Centro de Ensino e 
Pesquisa Albert Einstein - Campus Cecilia e Abram Szajman: Rua Comendador 
Elias Jafet, 755 - Morumbi, São Paulo – SP, ou online. 

1.2 O link do formulário eletrônico para matrícula online será enviado no e-mail para 
a convocação. 

1.3 O candidato classificado que não realizar a matrícula no período previsto 
perderá o direito à vaga. 

1.4 No ato da matrícula deverão ser entregues os originais dos seguintes 
documentos, sob pena de perda do direito à vaga: 

a. 2 cópias autenticadas da Certidão Nascimento ou Casamento 
b. 2 cópias autenticadas do RG 
c. 2 cópias autenticadas do CPF 
d. 2 cópias autenticadas do Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou 

equivalente  
e. 2 cópias autenticadas do Histórico Escolar de Ensino Médio  
f. 2 cópias autenticadas do Certificado de Reservista 
g. 2 cópias autenticadas do comprovante de residência (conta de luz, 

telefone, extrato bancário) 
h. 2 cópias autenticadas do Título de Eleitor  
i. 1 Cópia autenticada do Histórico escolar da instituição de origem com notas, 

frequências e aprovações; 
j. Documento com os programas das disciplinas já cumpridas (Planos de 

Ensino) 
1.5 A critério da Comissão de Avaliação, poderão ser exigidos dos candidatos 

aprovados regime especial de adaptação em horário especial ou não, para 
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eventual equivalência de alguma disciplina. A não concordância do candidato 
no ato da matrícula, implica na sua desclassificação.  

 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1 As fases desse processo são eliminatórias. 
11.2 Não cabem recursos em todas as fases desse processo seletivo. 
11.3 Os candidatos classificados terão acesso à matrícula somente no semestre 

para o qual foram classificados no processo, não podendo requerer, depois da 
matrícula, convalidação ou dispensa das disciplinas não relacionadas aos três 
primeiros semestres da Graduação em Medicina da FICSAE.  

11.4 Os casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissão de Avaliação. 
11.5 Cabe exclusivamente aos candidatos a responsabilidade de buscar 

informações junto ao site sobre este Edital.  
 

12.  DA POLÍTICA DE USO DE DADOS PESSOAIS 
 
12.1   A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, em conformidade                          
com a definição do disposto no art. 5o da Lei no 13.709/2018, aplica a transparência 
para o tratamento dos dados pessoais do candidato. Informamos que o tratamento de 
dados é realizado por nós e eles não serão compartilhados com outras instituições. 
Os dados pessoais ficam armazenados em nossa rede interna, utilizamos ferramentas 
seguras para o tratamento dos dados e trânsito deles entre as áreas do Einstein 
envolvidas no processo de Transferência da Graduação em Medicina. 
12.2 Para mais informações, acesse Política de Privacidade Einstein 

 
São Paulo, 10/10/2022 

 
 
 
 
 
 

Júlio César Martins Monte 
Diretor da Graduação em Medicina FICSAE 
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ANEXO 1 
 
Disciplina: Atenção Primária à Saúde I: Introdução à organização do cuidado em 
saúde no Brasil e no mundo 
Carga Horária: 80 horas 
 

EMENTA 

 
A disciplina de Atenção Primária à Saúde I apresentará ao aluno os principais conceitos para 
compreensão e análise da organização dos sistemas de saúde, aprofundará no Sistema Único 
de Saúde do Brasil, o SUS, abordando suas diretrizes filosóficas e organizativas, assim como 
sua história e o contexto atual. Além da organização dos sistemas de saúde, a matéria 
abordará os atributos da Atenção Primária à Saúde assim como sua função dentro dos 
sistemas de saúde, o processo e os determinantes da saúde e do adoecimento e a diferentes 
formas de busca por cuidado feitas pela população. A disciplina combina aprendizagem em 
sala de aula e atividades práticas nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Paulo.  
 

OBJETIVOS 

 
Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:  

• Compreender os determinantes sociais do processo saúde e adoecimento; 

• Reconhecer os diferentes tipos setores de saúde (informais, populares e profissionais) 
onde as pessoas buscam cuidado; 

• Explicar os componentes que conformam sistemas de saúde; 

• Conhecer os principais modelos de sistema de saúde no mundo; 

• Analisar historicamente a conformação do Sistema de Saúde brasileiro considerando 
a trajetória das políticas de saúde em seus aspetos políticos, económicos e sociais; 

• Conhecer os princípios doutrinários (filosóficos), organizativos do SUS; 

• Analisar criticamente a efetivação do SUS no contexto atual; 

• Conhecer os atributos da Atenção Primária à Saúde (APS) e compreender seu papel 
estruturante nos sistemas de saúde; 

• Conhecer a Estratégia de Saúde na Família, modelo brasileiro de organização da APS; 

• Conhecer a organização do cuidado relacionado a Saúde Mental no SUS 

• Compreender a organização de sistemas de saúde na lógica das redes de atenção à 
saúde e o papel da regulação para que o sistema funcione. 

• Resumir quais as características de uma equipe que trabalha de forma colaborativa. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

• Setores dos sistemas de saúde: popular x informal x profissional;  

• Determinantes sociais do processo saúde-doença; 

• Modelos de sistemas de saúde no mundo; 

• Sistemas de saúde: componentes e dinâmica; 

• Atributos da APS; 

• Construção do Sistema de Saúde Brasileiro; 

• Sistema Único de Saúde: estruturação e diretrizes; 

• Controle Social; 

• Redes de Atenção à Saúde e Regulação do acesso; 

• Atenção Primária à Saúde no Brasil;  

• Organização da atenção à Saúde Mental no SUS; 

• Trabalho em equipe; 
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Disciplina: Células e Genes I 
Carga Horária: 120 horas 

EMENTA 

 
A disciplina Células e Genes I integra o conteúdo de biologia celular, biologia molecular e 
bioquímica, visando uma abordagem interdisciplinar que permita a compreensão das 
estruturas e processos biológicos das células, auxiliando na correlação e resolução de 
problemas da prática clínica. Está dividida em 4 módulos: 
 
1) As moléculas e seu papel para as células que discutirá a estrutura, função e regulação 
das moléculas presentes em nossas células, como os ácidos nucléicos, aminoácidos, 
carboidratos, lipídeos e suas repercussões fisiológicas; 
 
2) Estrutura e funcionamento das células que abordará todas as estruturas e organelas 
celulares, as organizações celulares correlacionando com as repercussões fisiológicas; 
 
3) Respostas celulares ao estímulo e ao estresse que discutirá a comunicação entre 
células, a sinalização intracelular e como as células percebem e reagem a estímulos e 
estresses variados. 

OBJETIVOS 

 

• Relacionar a constituição bioquímica e as reações bioquímicas das células com 
implicações fisiológicas e clínicas; 

• Analisar o papel das estruturas celulares para a homeostasia do organismo; 

• Associar conhecimentos em biologia molecular e celular com diagnóstico, terapia e 
fisiopatologia de doenças; 

• Compreender os processos celulares dentro de um contexto fisiopatológico; 

• Associar cada evento celular e molecular com cenários experimentais, científicos e 
clínicos, demonstrando que as manifestações fisiológicas do nosso corpo são 
respostas complexas que se iniciam nas moléculas e células. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

• Visão geral da célula 

• DNA, cromossomos, cromatina e genes. 

• RNAs e transcrição 

• Tradução de proteínas e Regulação da expressão gênica 

• Carboidratos: estrutura e função 

• Lipídeos: estrutura e função 

• Aminoácidos 

• Proteínas  

• Enzimas 

• Cinética enzimática 

• Regulação enzimática 

• Membranas celulares: estrutura e transporte 

• Canais iônicos e potencial de ação 

• Citoesqueleto 

• Destino das proteínas e tráfego vesicular 

• Organelas citoplasmáticas 
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• Comunicação entre células 

• Receptores e sinais: receptor ligado a proteína G 

• Receptores associados a enzimas 

• Principais vias de sinalização 

• Adesão e migração celular  

• Internalização de partículas: fagocitose, pinocitose e endocitose mediada por receptor 

• Apoptose 

• Ciclo celular 

• Mitose 

• Ativação e diferenciação celular 
 
 
Disciplina: Conhecimento Médico I – Metodologia Científica 
Carga Horária: 40 horas 

EMENTA 

 
Método científico; história da ciência e da medicina, fundamentos e conceitos básicos; formas 
de pensamento; construção do conhecimento científico; métodos e técnicas de pesquisa; 
elaboração de projeto de pesquisa; comunicação científica, estrutura, forma e conteúdo; 
reflexão sobre as bases éticas para pesquisa em saúde. 

OBJETIVOS 

 
Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

• Discutir os fundamentos do conhecimento e do método científico; 

• Compreender o significado das etapas da construção do conhecimento científico; 

• Saber planejar uma pesquisa científica, definindo o elemento ou conjunto de 
elementos objeto de estudo (população e amostra) e as características que serão 
observadas; 

• Formular hipóteses de interesse para uma pesquisa, identificar e classificar as 
variáveis envolvidas; 

• Saber como coletar, registrar e organizar dados de forma adequada para a análise dos 
resultados; 

• Redigir um projeto de pesquisa; 

• Reconhecer os princípios éticos que norteiam a pesquisa em saúde; 

• Saber onde e como divulgar os resultados de pesquisas científicas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Conceitos básicos sobre ciência, conhecimento e método científico; 

• Níveis de conhecimento: empírico; científico; filosófico; teológico. 

• Formas de pensamento: indução; dedução; intuição; inferência; 

• Inferência amostral; 

• Acurácia e precisão 

• Etapas da pesquisa científica e construção do projeto de pesquisa 
o Questão de pesquisa 
o Relevância e referencial teórico 
o Construção das hipóteses nula e principal 
o Delineamento 
o Escolha do universo e da amostra da pesquisa (quem, quando, onde) 
o Variáveis preditoras e de desfecho 
o Instrumentos da pesquisa (o quê e como) 
o Planejamento da coleta, do registro e da organização dos dados 
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o Redação, apresentação e divulgação da pesquisa e de seus resultados. 

• Principais tipos e delineamentos de pesquisa científica: 
o Descritivo e analítico; 
o Exploratório; 
o Observacional e experimental; 
o Relato de caso e série de casos; 
o Transversal; 
o Coorte; 
o Caso-controle; 
o Ensaio clínico randomizado; 
o Ecológico; 
o Pesquisa com dados já existentes. 

• Validade interna e externa. 

• Princípios sobre busca de informações em bases de dados. 

• Princípios da ética da pesquisa em saúde: 
o Tratado de Helsinque; 
o Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE); 
o Comitê de ética em pesquisa; 
o Resolução 466 

• Estrutura da publicação científica em saúde 
o Estrutura de uma revista científica; 
o Critérios de qualidade para uma revista científica; 
o Como publicar em uma revista científica. 

 
 
 
Disciplina: Humanidades I – Filosofia e Cidadania 
Carga horária: 40 horas 

EMENTA  

 
A disciplina Humanidades I propicia aspectos de humanidade para compreender o ser 
humano em sua singularidade, nas opções que tem que tomar, e na sua inserção social. Esse 
entendimento o possibilitará agir de forma mais eficiente e eficaz na sociedade e o capacitará 
a uma comunicação melhor com seus pares, com a comunidade e com o paciente. 
Inicialmente, a disciplina abordará a importância da relação médico paciente, História da 
Medicina e uma visão crítica ênfase no século XX onde, em muitas situações, a ciência e a 
técnica sobrepujaram a ética. 
O primeiro módulo, de filosofia, concentra-se em três conceitos fundamentais da ética (e que 
posteriormente serão imprescindíveis para o estudo da bioética), a saber as noções de 
liberdade, vontade e responsabilidade, assim como de suas implicações práticas. 
O segundo módulo, focado em cidadania, possibilita a compreensão do médico como sujeito 
de direito, como cidadão e como ator político-social. Para isso tem como objetivo fornecer ao 
aluno conhecimentos básicos da noção de cidadania, de direito e da estruturação política da 
sociedade brasileira; e capacitar o aluno a entender o que é e que deve ser entendido por 
cidadania e a relação desta com o direito. 
Além disso, o terceiro módulo, Direitos Humanos, será uma oportunidade de conhecimento 
dos direitos e liberdades básicas de todos os seres humanos e suas implicações na vida de 
cada Estado e de cada cidadão, inclusive dos médicos. Assim, vai explicar a construção e o 
conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os mecanismos nacionais e 
internacionais para sua aplicação e as dificuldades enfrentadas para sua implementação 
perante as diversidades culturais e limitações econômicas. 
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OBJETIVOS 

 
Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

• Compreender a importância de uma comunicação não violenta e efetiva e ter o 
pensamento crítico para uma sociedade que respeite o pluralismo moral, político, 
ideológico e religioso; 

• Introduzir discussões filosóficas de conceitos importantes para a futura atuação 
médica dos alunos, tais como, responsabilidade, vontade, decisão, autonomia; 

• Compreender que o médico é um ser humano em sua singularidade, devendo 
conhecer sua visão de mundo e seu papel como cidadão na sociedade; 

• Entender e ter uma visão crítica da sociedade em que está inserido, de forma que 
possa cumprir seu papel como cidadão e como médico; 

• Conhecer a base da estrutura política da sociedade brasileira; 

• Entender o papel de cada um dos três poderes do Estado (Executivo, Legislativo e 
Judiciário) assim como as relações entre tais poderes; 

• Reconhecer o processo legislativo e a hierarquia entre as leis, com ênfase na 
Constituição da República; 

• Reconhecer a importância e extensão de preceitos constitucionais, alicerces de 
nossa Sociedade, tais como o Direito à Saúde, Direito à Vida, Autonomia do 
Paciente; 

• Compreender o que são os Direitos Humanos e o conceito fundamental de dignidade 
da pessoa, refletindo acerca do problema universalismo x relativismo cultural; 

• Conhecer os acontecimentos da Alemanha Nazista e do Holocausto, sua conexão 
ideológica com a ciência médica da época, sua atuação nos experimentos médicos e 
influência desses acontecimentos na sociedade contemporânea. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Importância do eixo de Humanidades em um curso de Medicina; 

• Relação Médico Paciente; 

• História da Medicina; 

• Como se constrói a psique do indivíduo? 

• Livre Arbítrio; 

• Pensamento Lógico; 

• Como a lei influência nas escolhas humanas? (Platão); 

• Qual o valor da vontade individual no julgamento moral das ações dos homens? 
(Aristóteles); 

• Como as ações humanas podem ser autônomas? (Kant); 

• Por que uma “lei pega” ou “não pega” no Brasil?  

• O nascimento de um cidadão; 

• Estrutura social brasileira e transformação da cidadania; 

• Direito: por que e para que? 

• Direitos humanos e diversidade cultural; 

• Direitos Humanos: de onde vieram, o que são e para que servem? 
 
 
Disciplina: Práticas Básicas em Saúde e Emergência 
Carga Horária: 40 horas 
 

EMENTA 
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A disciplina de Práticas Básicas em Saúde e Emergência propicia a consolidação dos 
conceitos e habilidades fundamentais para realização de procedimentos básicos de suporte 
de vida e técnicas de baixa complexidade no atendimento do homem adulto, com 
consideração, respeito e ética. 

OBJETIVOS 

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

• Conhecer e garantir a segurança na assistência ao paciente; 
Realizar atendimento na emergência com base nos procedimentos de suporte básico 
de vida; 

• Realizar as técnicas básicas no atendimento ambulatorial e hospitalar; 

• Demonstrar comportamento ético e humanístico nas relações interpessoais.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Segurança do paciente; 

• Suporte Básico de Vida;  

• Lavagem das mãos, calçar luvas, manuseio de material estéril e EPI (Equipamentos de 
Proteção Individual); 

• Sinais vitais e glicemia capilar; 

• Terapia tópica: feridas e curativos; 

• Inserção de sonda nasogástrica e nasoenteral; 

• Inserção de sonda vesical de alívio e de demora; 

• Terapêutica medicamentosa injetável: preparo e administração de medicamentos - 
subcutâneo, intramuscular e parenterais;  

• Cálculo para administração de medicamentos; 

• Punção venosa periférica; 

• Serão abordadas em todas as técnicas as suas indicações, contraindicações, 
complicações e passo a passo da execução. 

 
 
Disciplina: Psicologia Médica 
Carga Horária: 40 horas 

EMENTA 

 
A disciplina Psicologia Médica discute conceitos de Psicologia que permitam identificar os 
fatores psicossociais envolvidos na prática médica e os fatores psíquicos do 
desenvolvimento humano nas diferentes etapas do ciclo vital, de forma a adquirir 
competências de comunicação interpessoal na relação médico – paciente, adotando 
habilidades de negociação, escuta qualificada e o aprendizado focado no trabalho em 
equipe. 
    

OBJETIVOS 

 
Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

• Reconhecer os processos mentais humanos; 

• Discutir conceitos de Psicologia e sua aplicação na atuação profissional do médico; 

• Identificar os fatores psicológicos e sociais do desenvolvimento humano nas diferentes 
etapas do ciclo vital e familiar; 

• Identificar fatores psicológicos envolvidos na relação médico-paciente; 

• Reconhecer as possibilidades de atenção à Saúde Mental no cenário público e 
privado; 

• Associar o papel do médico na perspectiva do trabalho em equipe. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Contribuições da Psicologia na formação médica: 
o Relação médico-paciente: aspectos da transferência e contratransferência; 
o Saúde mental dos profissionais de saúde; 
o Processo saúde-doença; 
o Trabalho em equipe e a inter-relação dos saberes em saúde. 

• Atenção à Saúde Mental: 
o Políticas públicas de saúde mental; 
o Humanização do cuidado; 
o Exame psíquico. 

• Noções sobre Psicologia do Desenvolvimento: 
o Principais aspectos psicológicos na infância e adolescência; 
o Noções sobre constituição da personalidade; 
o Envelhecimento; 
o Aspectos psíquicos do adoecer, da morte e do morrer. 

• Psicodinâmica das relações familiares: 
o Contribuição da Teoria Sistêmica na abordagem familiar; 
o Família como paciente; 
o O papel social da família. 

 
 

Disciplina: Morfologia I 
Carga Horária: 240 horas 

EMENTA 

A disciplina de Morfologia discute conceitos essenciais de forma integrada de Anatomia, 
Histologia e Imagem, permitindo ao aluno apropriar-se de conhecimentos nesta área de forma 
integral, compreendendo a importância das ciências morfológicas como base para uma 
prática médica integradora e diferenciada, entendendo o indivíduo como um ser indivisível – 
unindo o ser e a mente, a arte e o sentimento, sem partilhamento destas áreas. A disciplina 
de Morfologia I propicia ao aluno o reconhecimento das estruturas anatômicas e a 
contextualização de suas relações topográficas para permitir a aplicação clínica da anatomia 
macroscópica, e o conhecimento dos aspectos histológicos dos órgãos e estruturas do corpo 
humano (nível ultraestrutura e microscópico) estabelecendo correlações entre a estrutura 
morfológica e funções no organismo. Além disso, a disciplina orienta a interpretação de 
imagens, incluindo noções de tratamento digital de imagens anatômicas, macro e 
microscópicas e integração de sistemas digitais de análises das mesmas, neste contexto de 
aprendizado morfológico, que o estudante de medicina deve receber durante a sua 
graduação. Serve de plataforma, para que o estudante tenha os fundamentos morfológicos 
integrados e que servir de base sólida para que prossiga o curso seguro e motivado na 
aplicação destes conceitos na prática médica diária, seja qual for a sua especialidade futura. 
 

OBJETIVOS 

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

● Comunicar-se eficazmente com seus colegas, utilizando a linguagem anatômica 
padronizada pela Nomina Anatômica Internacional;  

● Conhecer a terminologia médica utilizada para descrever células, tecidos e órgãos 
do corpo humano;  

● Relacionar a ultraestrutura das organelas com suas funções nas células e tecidos 
epitelial, conjuntivo, adiposo, cartilagem, ósseo, nervoso e muscular;  

● Conhecer e reconhecer a morfologia dos constituintes (células, tecidos e/ou 
órgãos) da pele, órgãos dos sentidos e sistema circulatório; 
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● Relacionar a morfologia destes tecidos e órgãos com suas respectivas funções;  
● Estabelecer relações entre morfologia destes tecidos e órgãos com a fisiologia e 

anatomia dos mesmos;  
● Reconhecer as principais características palpáveis e imagem dos ossos do 

membro superior;  
● Estar ciente dos locais comuns de fraturas (clavícula, úmero, rádio distal e 

escafoide) e as complicações que podem advir; 

● Conhecer os fatores que influenciam a estabilidade do ombro, cotovelo, punho e 
articulações interfalângicas; 

● Compreender a natureza e as consequências de lesões comuns, como ombro, 
cotovelo e luxação do dedo; 

● Conhecer as relações fundamentais e distribuição das principais estruturas 
neurovasculares do membro superior; 

● Conhecer os locais mais comuns de lesão do nervo periférico e seus prováveis 
efeitos funcionais (lesões do plexo braquial, axilar, radial, ulnar e lesões do nervo 
mediano); 

● Explicar a base anatômica de condições comuns do membro superior e como a 
infecção pode se espalhar no membro; 

● Descrever a organização dos linfonodos axilares e a drenagem linfática da mama 
e explicar o seu significado em relação à metástase do câncer de mama e 
melanoma; 

● Analisar imagens anatômicas do membro superior em sistemas digitais 
integradores, incluindo modalidades de reconstrução e uso geral do Sistema de 
Comunicação e Arquivamento de Imagens; 

● Reconhecer as principais características palpáveis e imagem dos ossos do 
membro inferior; 

● Reconhecer os locais de fraturas comuns (colo e diáfise do fêmur, tíbia e fíbula) e 
as complicações que podem resultar delas; 

● Explicar os fatores que influenciam a estabilidade do quadril, joelho e tornozelo, as 
lesões ligamentares comuns; 

● Testar a integridade dos ligamentos de forma a realizar os procedimentos clínicos 
de forma segura e eficaz; 

● Descrever o curso e distribuição das principais estruturas neuro-vasculares no 
membro inferior; 

● Demonstrar principais pontos de pulso, a posição das principais veias e a 
distribuição comum dos nervos periféricos, lesões e os possíveis efeitos funcionais 
de seus danos; 

● Conhecer, na prática, a anatomia de superfície, dermátomos e distribuição dos 
nervos periféricos, as funções dos principais grupos musculares e sua inervação, 
a fim de realizar o exame neurológico básico do membro inferior; 

● Compreender a organização dos linfonodos inguinais e como eles se relacionam 
com a drenagem linfática do membro, pele tronco e períneo; 

● Estar ciente da organização da fáscia profunda do membro inferior e sua relevância 
para síndromes de compartimento, como ocorre o retorno venoso do sangue nas 
pernas e como a falha deste mecanismo pode causar o desenvolvimento de 
varizes, trombose venosa profunda e embolia; 

● Analisar imagens anatômicas dos membros inferiores em sistemas digitais 
integradores, incluindo modalidades de reconstrução e uso geral de Sistema de 
Comunicação e Arquivamento de Imagens; 

● Reconhecer as características das vértebras dos cinco segmentos da coluna 
vertebral; 

● Entender os movimentos da coluna vertebral, quais as curvaturas normais se 
desenvolvem e como se estabilizam; 
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● Interpretar imagens clínicas relevantes para distinguir os desvios do normal; 
● Compreender a organização dos conteúdos do canal vertebral, ou seja, as 

meninges, medula espinal, raízes nervosas da coluna vertebral, os nervos da 
coluna vertebral e suas relações particulares com as vértebras e as articulações 
intervertebrais; 

● Compreender as doenças da coluna vertebral e suas consequências;  
● Identificar pontos de referência na superfície do dorso e os grupos musculares para 

realizar um exame adequado da região; 
● Analisar imagens anatômicas da coluna vertebral em sistemas digitais 

integradores, incluindo modalidades de reconstrução e uso geral de Sistema de 
Comunicação e Arquivamento de Imagens; 

● Reconhecer as principais características palpáveis e imagens do crânio e do 
segmento cervical da coluna vertebral, a fim de interpretar imagens médicas 
relevantes; 

● Estar familiarizados com a posição, as relações fundamentais entre artérias, veias 
e linfáticos das estruturas principais, curso e distribuição dos nervos cranianos, 
tuba auditiva e faringo-timpânica, olho, pálpebras e conjuntiva, cavidade nasal e 
seios paranasais, cavidade oral e língua, tonsilas palatina e lingual, palato mole, 
faringe, glândulas salivares, laringe e traqueia, tireoide e paratireoide e os 
conteúdos da bainha carotídea;  

● Descrever a fáscia e espaços fasciais do pescoço, em relação à propagação da 
infecção;  

● Conhecer, de forma prática, a anatomia de superfície, da distribuição dos nervos 
cranianos, das funções dos principais músculos da cabeça e pescoço e sua 
inervação, a fim de realizar um exame neurológico básico;  

● Analisar imagens anatômicas da cabeça e pescoço, em sistemas digitais 
integradores, incluindo modalidades de reconstrução e uso geral de Sistema de 
Comunicação e Arquivamento de Imagens.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

● Terminologia anatômica geral e especial;  
● Princípios gerais de construção do corpo humano;  
● Normalidade, variações e anomalias;  
● Membros superiores e inferiores;  
● Coluna vertebral;  
● Cabeça e pescoço;  
● Terminologia e introdução às técnicas de histologia;  
● Tecidos epitelial, conjuntivo, adiposo, cartilaginoso, ósseo e muscular;  
● Pele;  
● Tecido nervoso;  
● Órgãos dos sentidos.  
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ANEXO 2 
 
Disciplina: Atenção Primária à Saúde II: Prevenção e promoção à Saúde e suas 
interfaces com a Atenção Primária à Saúde e introdução a prática clínica. 
Carga Horária: 120 horas 
 

EMENTA 

 
A disciplina Atenção Primária à Saúde II é dividida em dois blocos. O primeiro é sobre a 
promoção à saúde (coletiva e individual), o segundo é uma introdução a prática clínica. O 
primeiro apresentará ao aluno os conceitos de promoção da saúde, prevenção de doenças e 
a interface destes conceitos com políticas populacionais e a aplicação deles no cuidado 
individual, principalmente na APS. O segundo bloco aborda aspectos da prática clínica 
(raciocínio clínico, habilidades de comunicação, registro de consultas). A disciplina também 
possibilitará vivência prática por meio de atuação junto às equipes de atenção primária do 
município de São Paulo e por um cenário de simulação realística.  

OBJETIVOS 

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

• Conceituar promoção da saúde; 

• Diferenciar os diferentes referenciais teóricos relacionados a prevenção à saúde; 

• Exemplificar intervenções para promoção da saúde e prevenção de doenças nos 
diferentes ciclos da vida, do ponto de vista individual e coletivo; 

• Descrever o passo a passo de uma consulta médica ambulatorial; 

• Listar os objetivos de cada etapa de uma consulta médica ambulatorial; 

• Compreender a importância das habilidades de comunicação para o cuidado; 

• Descrever as principais formas do raciocínio clínico médico; 

• Identificar o método clínico centrado na pessoa; 

• Explicar a importância do registro clínico; 

• Descrever as diferentes abordagens em grupos; 

• Compreender a abordagem familiar no âmbito da APS. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Bloco I – Promoção à Saúde e prevenção de doenças 

• Conceitos sobre prevenção e promoção da saúde I – História Natural das doenças; 

• Conceitos sobre prevenção e promoção da saúde II - Prevenção 4a.  Quaternária; 

• Saúde Sexual e Reprodutiva; 

• Aborto; 

• Cuidados pré concepcional e pré natal; 

• Aleitamento Materno; 

• Pré-Natal; 

• Imunização e vacinação: princípios, sala de vacina e calendários; 

• Políticas de promoção à saúde e prevenção de doenças nos diferentes ciclos de vida; 

• Políticas de promoção à alimentação saudável e prevenção da obesidade; 

• Políticas de promoção à atividade física; 

• Políticas de promoção à saúde voltada para o Tabaco, Álcool e outras drogas; 

• Rastreamento; 

• Saúde planetária. 
 
Bloco II- Introdução a prática clínica 

• Consulta médica  

• Habilidades essenciais da comunicação clínica; 
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• Método clínico centrado na pessoa; 

• Entrevista motivacional; 

• Registro clínico orientado por problemas; 

• Introdução ao raciocínio clínico; 

• Introdução à abordagem familiar; 

• Introdução a métodos de abordagem de grupos. 
 
 
 
Disciplina: Células e Genes II 
Carga Horária: 120 horas 

EMENTA 

 
A disciplina Células e Genes II integra o conteúdo de bioquímica (metabolismo) e genética 
(genética clássica, imuno e oncogenética, diagnósticos moleculares e tratamentos baseados 
em manipulação genética).  A partir de uma abordagem interdisciplinar, a disciplina visa 
permitir a compreensão das bases moleculares relacionadas ao metabolismo das 
macromoléculas e à herança genética dos caracteres fenotípicos, prezando em todo momento 
pela correlação e resolução de problemas da prática clínica. A disciplina está dividida em 5 
módulos: 
 
1) Metabolismo: abordará os mecanismos envolvidos na metabolização de açúcares, 
lipídeos e aminoácidos, bem como a integração dessas diferentes vias metabólicas e suas 
implicações fisiológicas; 
 
2) Genética básica: partindo da conceituação dos aspectos evolutivos relacionados à 
diversidade genética populacional, este módulo abordará os padrões de herança mendelianos 
e não-mendelianos, bem como outros aspectos moleculares relacionados à herança genética, 
sempre correlacionando os conceitos com casos clínicos; 
 
3) Imunogenética e oncogenética: discutirá os aspectos genéticos relacionados às 
respostas imunológicas do organismo e suas implicações em abordagens terapêuticas, bem 
como os aspectos genéticos relacionados ao surgimento de tumores e as abordagens 
terapêuticas para tratamento oncológico; 
 
4) Diagnósticos moleculares: tratará das estratégias básicas e avançadas de diagnóstico 
molecular tanto em relação a seus aspectos técnicos quanto, especialmente, em relação à 
interpretação dos resultados por elas fornecidos; 
 
5) Medicina de Precisão e Terapias baseadas em células e manipulação genética: 
abordará as recentes aplicações da genética para uma compreensão clínica mais 
personalizada e para estratégias terapêuticas avançadas, bem como as implicações éticas 
destas novas tecnologias. 
 

OBJETIVOS 

• Conhecer as vias metabólicas das macromoléculas e seus respectivos pontos de 
regulação e integração.  

• Relacionar as reações metabólicas das células a implicações fisiológicas e clínicas  

• Compreender os diferentes padrões de herança genética e aspectos moleculares que 
influenciam a expressão fenotípica  
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• Associar as bases da herança genética de uma condição às implicações para chance 
de recorrência do fenótipo em uma genealogia  

• Associar conhecimentos em biologia molecular e genética ao diagnóstico, terapia e 
fisiopatologia de doenças  

• Avaliar qual a ferramenta molecular mais adequada para diagnóstico em diferentes 
contextos clínicos  

• Avaliar resultados de testes genéticos frente a diferentes contextos clínicos  

• Conhecer as aplicações de testes genéticos e suas limitações no contexto da medicina 
de precisão na atualidade  

• Relacionar as diferentes técnicas de terapia celular e gênica a suas possíveis 
aplicações em diferentes contextos clínicos.  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Metabolismo de açúcares 

• Metabolismo de lipídeos 

• Metabolismo de aminoácidos 

• Mutação e diversidade genética 

• Genética de populações e evolutiva 

• Herança monogênica 

• Herança multifatorial 

• Epigenética 

• Herança mitocondrial 

• Repetições expansíveis 

• Mosaicismo 

• Aspectos genéticos do sistema imunológico 

• Imunoterapias 

• Oncogênese 

• Bases moleculares das terapias anti-câncer 

• Técnicas de biologia molecular para diagnóstico: PCR e qPCR 

• Técnicas de biologia molecular de larga escala: microarray 

• e next Generation sequencing 

• Medicina de precisão: farmacogenômica e  

• triagem de fatores genéticos de susceptibilidade 

• Terapia gênica 

• Terapia celular 
 

 
Disciplina: Conhecimento Médico II - Bioestatística  
Carga horária: 40 horas 
 

EMENTA 

A disciplina Conhecimento Médico II - Bioestatística I apresenta aos alunos de graduação em 
Medicina os conceitos básicos de Estatística e como estes são utilizados em trabalhos 
científicos na área da saúde. A proposta é mostrar como analisar dados de pesquisas 
quantitativas e ressaltar a importância do conhecimento estatístico na compreensão de artigos 
científicos. Serão discutidos os métodos mais apropriados em cada situação e o papel da 
análise estatística na tomada de decisões clínicas. 

OBJETIVOS 

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

• Planejar e formular hipóteses de interesse de uma pesquisa, identificar e classificar as 
variáveis envolvidas; 
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• Coletar, registrar e organizar dados de forma adequada para análise estatística; 

• Resumir (descrever) dados qualitativos e quantitativos em tabelas e gráficos; 

• Adquirir noções sobre programas estatísticos para execução das análises; 

• Conhecer os limites na extrapolação (inferência) dos resultados; 
Conhecer alguns métodos estatísticos muito utilizados na pesquisa médica e 
reconhecer em que situações eles podem ser utilizados; 

• Interpretar os principais resultados de uma análise estatística inicial. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Definição de Estatística e seu o papel no ciclo da pesquisa; 

• Aspectos estatísticos no planejamento de estudos: tipos de estudo, população e 
amostra, parâmetros e estimativas; 

• Organização de dados: identificação e classificação de variáveis; registro e 
organização de dados em planilhas; 

• Descrição de um conjunto de dados; 

• Tabelas de frequências, medidas de posição (média, mediana, percentis) e de 
variabilidade (amplitude, desvio padrão e coeficiente de variação); representações 
gráficas (gráficos de barras, setores, histograma, gráfico de pontos, boxplot); 

• Noções de probabilidade, probabilidade condicional e regra de Bayes; 

• Distribuição Normal e distribuições amostrais; 

• Introdução à inferência estatística: erro padrão, erro amostral e intervalos de confiança; 

• Testes de hipóteses: hipótese nula e alternativa, tipos de erros, nível de significância, 
poder do teste e valor p; 

• Relações entre variáveis qualitativas – teste qui-quadrado e McNemar; 

• Comparações entre duas médias: teste t de student e t pareado; 

• Relações entre variáveis quantitativas: correlação linear de Pearson; 

• Aulas práticas: aplicação dos métodos abordados nas aulas teóricas utilizando 
programas estatísticos. 

 
 
Disciplina: Humanidades II – Bioética 
Carga Horária: 40 horas 

EMENTA 

A disciplina “Humanidades II – Bioética” propicia a reflexão do aluno acerca de problemas 
éticos na prática profissional do médico, discutindo algumas abordagens de discussões 
bioética com ênfase no principialismo e tolerância e respeito nas relações interpessoais em 
aspectos importantes como gênero, etnia, valores culturais, religião e limitações. 
 

OBJETIVOS 

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

• Ter visão crítica da abordagem reducionista do domínio da tecnociência; 

• Refletir eticamente sobre suas ações e escolhas; 

• Resgatar a arte do relacionamento intersubjetivo com uma escuta atenta sem 
julgamento do paciente e sim de entender seus valores e crenças para oferecer o 
sensato caminho da prudência; 

• Elevar a consciência, fomentar a reflexão, aumentar a compreensão, promover 
diálogo e a deliberação; 

• Melhorar a sensibilidade moral e desenvolver a capacidade moral; 

• Conhecer basicamente as principais correntes da ética como pensamento filosófico; 

• Conhecer os elementos necessários para a compreensão da Bioética; 
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• Informar-se a respeito da história da formação da Bioética como disciplina; 

• Saber utilizar o Principalismo de Beauchamp e Childress, o método deliberativo do 
Diego Gracia, o casuísmo e narrativismo; 

• Compreender as particularidades éticas e bioéticas das populações minoritárias e 
invisibilizadas; 

• Incorporar na prática pessoal e profissional a tolerância, a aceitação e a celebração 
da diversidade, percebendo a importância da inclusão e promoção da equidade para 
o convívio humano; 

• Ser capaz de estruturar um discurso bioético. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Ética e Bioética 

• Escolas de Bioética 

• Deontologia 

• Utilitarismo 

• Bioética na beira do Leito 

• Princípios da bioética: 
o Beneficência; 
o Não maleficência; 
o Autonomia; 
o Justiça distributiva. 

• Casuísmo e Narrativismo 

• Tolerância 

• Religião 

• Virtudes  

• Tirania da normalidade 
 

 
Disciplina: Morfologia II 
Carga Horária: 240 horas 

EMENTA 

 
A disciplina Morfologia II propicia ao aluno o reconhecimento das estruturas anatômicas e a 
contextualização de suas relações topográficas, para permitir a aplicação clínica da anatomia 
macroscópica, e o conhecimento dos aspectos histológicos dos órgãos e estruturas do corpo 
humano (nível ultraestrutura e microscópico), estabelecendo correlações entre a estrutura 
morfológica e funções no organismo.  

OBJETIVOS 

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

• Compreender a irrigação e drenagem venosa do encéfalo e da medula espinal, o 
arranjo das meninges, o arranjo dos seios venosos durais, o espaço subaracnoideo, o 
sistema ventricular e a produção, circulação e drenagem de líquido cerebrospinal; 

• Compreender a posição, conexões de organização, irrigação, drenagem venosa e 
relações-chave das principais partes do encéfalo e da medula espinal, incluindo o 
córtex encefálico, cápsula interna, cerebelo, núcleos da base, tálamo, o hipotálamo e 
tronco encefálico; 

• Estar cientes das relações e componentes principais da substância branca, incluindo 
as vias motoras e sensoriais principais encefálicas e da medula espinal; 

• Interpretar imagens de diagnósticos, reconhecendo sinais e sintomas de distúrbios 
neurológicos comuns e hemorragias intracranianas. 
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• Analisar imagens anatômicas do sistema nervoso nos diversos planos mencionados, 
em sistemas digitais integradores, incluindo modalidades de reconstrução e uso geral 
de Sistema de Comunicação e Arquivamento Digital de Imagens; 

• Demonstrar as principais características palpáveis e radiológicas da parede torácica, 
além de descrever a anatomia dos espaços intercostais, o diafragma e a anatomia 
funcional da ventilação; 

• Conhecer a extensão das cavidades pleurais e a anatomia dos pulmões (incluindo a 
sua drenagem linfática e seu papel na metástase do câncer de pulmão), as principais 
divisões do mediastino e seus conteúdos e a anatomia do coração e dos grandes 
vasos da base e do tórax, incluindo as respectivas projeções de superfície; 

• Conhecer as bases anatômicas das anomalias cardíacas congênitas comuns, sopros 
cardíacos e seus efeitos; 

• Compreender a função e o arranjo das artérias coronárias e a posição e função das 
valvas cardíacas; 

• Conhecer o trajeto e pontos de passagem de grandes estruturas entre o pescoço e o 
tórax e entre o tórax e abdome; 

• Realizar um exame do coração e dos pulmões por meio de prática de análise da 
anatomia de superfície do tórax; 

• Interpretar imagens de diagnóstico padrão do sistema nervoso; 

• Estar cientes das possíveis complicações ao inserir cateteres venosos centrais e dos 
pontos onde colocar um dreno torácico para drenagens simples e de pneumotórax 
hipertensivo e de tamponamentos cardíacos; 

• Analisar imagens anatômicas do tórax, nos diversos planos mencionados, em 
sistemas digitais integradores, incluindo modalidades de reconstrução e uso geral de 
Sistema de Comunicação e Arquivamento Digital de Imagens; 

• Estar familiarizados com a anatomia das paredes anterior e posterior do abdome e da 
região inguinal, a extensão da cavidade peritoneal e a anatomia e relações principais 
do esôfago, estômago, intestinos delgado e grosso, incluindo o apêndice vermiforme, 
fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, rins, ureteres e glândulas suprarrenais; 

• Compreender o suprimento arterial e drenagem venosa para o intestino delgado 
relacionado com a oclusão arterial, encarceramentos, cirurgias intestinais, a circulação 
portal e os efeitos da hipertensão portal e, ainda, da drenagem linfática e inervação 
dos órgãos abdominais relacionados com a difusão metastática do câncer e dor 
abdominal; 

• Compreender incisões cirúrgicas, e de como os espaços sub-hepáticos e sub-frénico 
podem estar implicados na disseminação da infecção; 

• Conhecer de forma prática a anatomia de superfície sendo capazes de realizar o 
exame do abdome e do canal inguinal para identificar hérnias; 

• Interpretar imagens de diagnóstico padrão do trato digestório, pancreático-biliar e 
urinário; 

• Analisar imagens anatômicas do abdome, nos diversos planos mencionados, em 
sistemas digitais integradores, incluindo modalidades de reconstrução e uso geral de 
Sistema de Comunicação e Arquivamento Digital de Imagens; 

• Estar familiarizados com a anatomia e as posições do ureteres, bexiga urinária, uretra, 
reto e canal anal, a estrutura do assoalho pélvico e da anatomia da continência, a 
anatomia da genitália externa e interna nos homens (escroto, testículos, funículo 
espermático, ducto deferente, vesículas seminais, próstata, pênis) e feminino (ovários, 
tubas uterinas, útero, colo do útero, vagina, lábios, clítoris e demais estruturas do 
pudendo feminino); 

• Descrever as relações peritoneais, além do suporte das vísceras pélvicas, para 
entender a gravidez ectópica, prolapso e cateterização vesical supra-púbica; 
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• Compreender a irrigação arterial, drenagem venosa e linfática e inervação dos órgãos 
pélvicos em relação à disseminação metastática do câncer; 

• Possuir conhecimento anatômico suficiente para realizar exames retais e vaginais, 
cateterização urinária em homens e mulheres, e obter um esfregaço do colo uterino 
em mulheres; 

• Analisar imagens anatômicas da pelve, nos diversos planos mencionados, em 
sistemas digitais integradores, incluindo modalidades de reconstrução e uso geral de 
Sistema de Comunicação e Arquivamento Digital de Imagens; 

• Conhecer os elementos anatômicos que são comumente danificados ou envolvidos 
em procedimentos intervencionistas; 

• Reconhecer as principais referências palpáveis e radiológicas dos ossos, ligamentos 
habitualmente lesados, grupos musculares funcionais (evitando detalhes 
desnecessários de seus anexos) e sua inervação por nervos espinais segmentares; 

• Conhecer o coração com ênfase para os pontos de pulso e locais comumente lesados 
ou obstruídos nas artérias, pontos de acesso venosos; 

• Compreender a drenagem linfática dos tecidos; 

• Conhecer os suprimentos nervosos dos grupos musculares e pele observando a 
distribuição metamérica e dos nervos periféricos; 

• Analisar imagens anatômicas, fundamentais para a aplicação da medicina 
intervencionista, minimamente invasiva e aplicações de tecnologias híbridas e 
integradoras, nos diversos planos mencionados, incluindo modalidades de 
reconstrução e uso geral de Sistema de Comunicação e Arquivamento Digital de 
Imagens; 

• Conhecer a terminologia médica utilizada para descrever células, tecidos e órgãos do 
corpo humano; 

• Reconhecer células, tecidos e órgãos do corpo humano em nível microscópico; 

• Conhecer e reconhecer os aspectos microscópicos dos constituintes (células, tecidos 
e órgãos) do sistema nervoso central, sistema digestório, sistema respiratório, sistema 
geniturinário e endócrino; 

• Relacionar a morfologia destes tecidos e órgãos com suas respectivas funções; 

• Estabelecer relações entre morfologia destes tecidos e órgãos com a fisiologia e 
anatomia dos mesmos.   

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Neuroanatomia; 

• Tórax; 

• Abdome; 

• Pelve; 

• Histologia do sistema nervoso central; 

• Histologia dos sistemas digestório, respiratório, geniturinário e endócrino. 
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ANEXO 3 
 
Disciplina: Agente Hospedeiro I 
Carga Horária: 80 horas 

EMENTA 

 
A disciplina Agente Hospedeiro I aborda os mecanismos de defesa gerais e específicos do 
hospedeiro nas inter-relações com o parasito em situações normais e patológicas. A disciplina 
é voltada a temas relacionados à imunologia e bacteriologia englobando as relações do 
agente e hospedeiro, assim como analisa os principais patógenos de interesse médico, dando 
ênfase às particularidades entre eles. 

OBJETIVOS 

 
Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

• Conhecer os aspectos gerais do sistema imunológico, com seus elementos celulares, 
químicos, físicos, microbiológicos e proteicos, bem como seus mecanismos de ação; 

• Compreender as características celulares e moleculares das interações entre as 
células, célula-patógeno, com ênfase nas consequências fisiopatológicas; 

• Compreender os mecanismos de respostas imunológicas que atuam em infecções 
bacterianas; 

• Correlacionar os principais patógenos de importância médica com: 
o Fatores de virulência; 
o Patogenia; 
o Epidemiologia; 
o Diagnóstico clínico e laboratorial; 
o Perfil de sensibilidade e medidas de prevenção e controle, quando cada um destes 

tópicos for aplicável. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Aspectos gerais da classificação dos micro-organismos; 

• Morfologia bacteriana; 

• Fisiologia bacteriana e aspectos nutricionais; 

• Mecanismos de patogenicidade; 

• Métodos de transmissão e eliminação de micro-organismos; 

• Métodos gerais de identificação de patógenos; 

• Métodos de detecção de perfil de sensibilidade; 

• Cocos Gram positivos, catalase positiva – Staphylococcus spp; 

• Cocos Gram positivos catalase negativa – Streptococcus e Enterococcus spp; 

• Cocos Gram negativos – Neisseria spp. Infecções Gonocócicas; 

• Bacilos Gram positivos –Listeria spp. 

• Enterobacterales: 
o E.coli; 
o Shigella spp; 
o Salmonella spp; 
o Klebsiella spp; 
o Enterobacter spp; 
o Citrobacter spp; 
o Proteus spp e outros; 

• Bacilos Gram negativos não fermentadores:  
o Pseudomonas spp; 
o Acinetobacter spp; 
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o Burkholderia spp; 
o Stenotrophomonas spp e outros. 

• Outros Gram negativos: 
o Campylobacter spp; 
o Legionella spp; 
o Bordetella spp, Brucella spp; 

• Anaeróbios estritos: 
o Clostridium spp/Clostridiodes difficile; 
o Bacteroides spp e outros. 

• Tétano, Botulismo e Colite Pseudomembranosa 

• Outros Agentes: Treponemas e Leptospiras 

• Micobactérias: 
o Mycobacterium tuberculosis; 
o Mycobacterium leprae; 
o Micobactérias de crescimento lento e rápido. 

• Tuberculose e Lepra: 

• Antimicrobianos: Classificação dos agentes antibacterianos 

• Mecanismos de resistência bacteriana; 

• Testes de sensibilidade; 

• Localização no sistema imune – órgãos linfoides e sua função na homeostase e defesa 
contra micro-organismos; 

• Células e moléculas do sistema imune; 

• Antígenos: 
o Aspectos estruturais; 
o Imunogenicidade; 
o Epítopos antígenos exógenos versus endógenos; 
o Tolerância central; 
o MHC; 

• Sistema do Complemento – ativação, funções biológicas, mecanismos efetores e 
regulatórios; 

• Anticorpos e receptores de células T – estrutura e funções das diferentes classes de 
imunoglobulinas; 

• Reações antígeno e anticorpo: 
o Natureza das reações; 
o Especificidade e reação cruzada; 

• Testes laboratoriais; 

• Citocinas; 

• Receptores da resposta imune inata; 

• Células envolvidas nas respostas imunes e no reconhecimento do antígeno; 

• Resposta imune celular e humoral; 
 

 
Disciplina: Atenção Primária à Saúde III  
Carga Horária: 80 horas 

EMENTA 

A disciplina de Atenção Primária à Saúde III - Introdução a Medicina de Família e Comunidade 
propicia a introdução do aluno de medicina as ferramentas do médico de família e aos 
problemas crônicos mais prevalentes encontrados na Atenção Primária à Saúde (APS). 
 

OBJETIVOS 

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 
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• Enunciar fundamentos do Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP); 

• Capacitar o aluno para a elaboração do Registro Clínico Orientado por Problemas; 

• Desenvolver a habilidade de prescrição de mudanças de estilo de vida (exercício físico, 
nutrição); 

• Descrever as principais patologias crônicas presentes na Atenção Primária, com 
ênfase na epidemiologia, diagnóstico e seguimento (tabagismo, obesidade, 
dislipidemia, hipertensão, diabetes e risco cardiovascular).  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP); 
o História; 
o Princípios fundamentais; 
o Aplicação na prática da APS. 

• Registro Clínico Orientado por Problemas (RCOP); 

• Mudanças de Estilo de Vida (MEV); 

• Dislipidemia (epidemiologia, diagnóstico e seguimento); 

• Obesidade; 

• Controle do tabagismo; 

• Prescrição de Atividade Física; 

• HAS (epidemiologia, diagnóstico e seguimento); 

• Diabetes tipo II (epidemiologia, diagnóstico e seguimento); 

• Risco Cardiovascular. 
 
 
Disciplina: Biologia da Reprodução e Desenvolvimento I 
Carga Horária: 40 horas 

EMENTA 

A disciplina Biologia da Reprodução e Desenvolvimento I apresenta uma introdução ao 
desenvolvimento humano; à fisiologia da reprodução; à gametogênese feminina e masculina; 
ao estudo dos processos de divisão, migração e diferenciação celular a partir do ovócito 
fertilizado; às bases da genética do desenvolvimento e o início da formação embriológica. 
 

OBJETIVOS 

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

• Descrever os processos fisiológicos relativos à reprodução humana; Descrever as 
etapas envolvidas na gametogênese feminina e masculina; Descrever as etapas 
envolvidas na fertilização; 

• Reconhecer os genes envolvidos no desenvolvimento humano; 

• Identificar modos de expressão gênica diferencial e comunicação celular que 
influenciam no desenvolvimento humano; 

• Elencar as etapas que ocorrem durante a primeira semana do desenvolvimento; 
Descrever como ocorre a implantação; 

• Identificar quais são os defeitos de fechamento do tubo neural, seu mecanismo de 
formação, implicações epidemiológicas e clínicas. 

• Realizar a contagem da gestação semana a semana, como preparo para atendimento 
em UBS, e conhecer o desenvolvimento fetal nas 40 semanas. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Introdução ao desenvolvimento humano; 

• Fisiologia da reprodução; 

• Gametogênese feminina, masculina; 
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• Fertilização e implantação; 

• Idade Gestacional e desenvolvimento fetal 

• Placenta e membranas fetais, gestações múltiplas; 

• Genética do desenvolvimento; 

• Expressão gênica diferencial e comunicação celular no desenvolvimento; 

• Vias de sinalização utilizadas durante o desenvolvimento; 

• Modelos animais; 

• Regulação ambiental do desenvolvimento; 

• Primeira semana do desenvolvimento – implantação, gastrulação; 

• Camadas germinativas: ectoderma, mesoderma e endoderma; 

• Neurulação – defeitos de fechamento do tubo neural; 

• Período embrionário e fetal. 
 
 
Disciplina: Farmacologia I 
Carga Horária: 40 horas 

EMENTA 

A disciplina Farmacologia I aborda os princípios básicos sobre medicamentos enumerando: 
processo de descoberta, mecanismos de ação, metabolismo e excreção, principais efeitos 
desejados, aplicações clínicas, efeitos adversos e toxicidade, interação entre diferentes 
compostos, princípios de prescrição médica e erros de medicação e orientação de pacientes. 
As fontes de informação sobre fármacos serão trabalhadas de forma a subsidiar os trabalhos 
nas demais áreas. 

OBJETIVOS 

O Objetivo principal desta disciplina é transformar o aluno em um agente crítico das 
medicações, capaz de lidar com a transposição dos aspectos farmacológicos de uma droga 
para a sua aplicabilidade clínica. A busca, interpretação e aplicação de informações será a 
linha principal de seguimento do curso. 
Dentre os objetivos específicos, constam: 

• Aprender a correta busca por informações sobre fármacos; 

• Entender os princípios básicos de farmacologia; 

• Escolher fármacos de modo racional; 

• Monitorar efeitos desejados e adversos; 

• Antecipar interações medicamentosas; 

• Confeccionar prescrição médica genérica; 

• Diferenciar entre tratamento alopático e outras formas de tratamento medicamentoso. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulo 1 – Bases da farmacologia 

• Desenvolvimento de fármacos e Farmacovigilância; 

• Farmacocinética e Farmacodinâmica. 

Módulo 2 – Tópicos em farmacologia 

• Grupos especiais; 

• Farmacogenômica; 

• Toxicologia e eventos adversos de medicamentos 

• Interações medicamentosas; 

• Fitoterapia e medicamentos biológicos. 

Módulo 3 – Uso racional de medicamentos 

• Erros de medicação; 

• Prescrição médica; 
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• Adesão ao tratamento - estratégias e monitoramento. 

Módulo 4 – Medicamentos 1 

• Antinflamatórios esteroidais e não esteroidais; 

• Antihistamínicos. 

 
 
Disciplina: Saúde das Populações I 
Carga Horária: 40 horas 

EMENTA 

A disciplina Saúde das Populações I propicia a compreensão dos conceitos e usos da 
epidemiologia, da ética em epidemiologia, dos casos e da população. Um enfoque é dado à 
história natural da doença, à prevenção primária, secundária e terciária. O aluno também será 
levado a operar análises estatísticas vitais. 

OBJETIVOS 

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

• Compreender o raciocínio epidemiológico, seus fundamentos e métodos, assim como 
suas aplicações na avaliação, gestão e tomada de decisões em saúde em geral e em 
saúde pública em particular; 

• Saber buscar as informações sobre o perfil das doenças em diferentes fontes de 
informação e bases de dados para eleição de problemas prioritários em saúde; 

• Identificar a importância da tríade pessoa, tempo e lugar na análise da saúde de 
populações; 

• Descrever os conceitos de agente, hospedeiro, ambiente e vetor; 

• Integrar os conceitos de prevenção primária, secundária e terciária à história natural 
da doença; 

• Definir e interpretar taxa de mortalidade, letalidade, morbidade e esperança de vida; 

• Interpretar incidência e prevalência; descrever os mecanismos que podem fazer variar 
estas medidas de saúde; 

• Explicar as diferenças entre doenças agudas e crônicas, bem como impactos das 
mesmas sobre indivíduo, população e gestores de saúde pública; 

• Reconhecer epidemia, surto, endemia, variação cíclica; 

• Interpretar o significado de risco absoluto, risco relativo, risco atribuível; 

• Descrever os conceitos de causa e associação; 

• Identificar fatores de risco para incidência e prevalência de doenças entre populações 
de acordo com os aspectos ambientais, biológicos, culturais, comportamentais, étnicos 
e genéticos; 

• Distinguir os delineamentos de estudos experimentais e observacionais, analíticos e 
descritivos e reconhecer as forças e fragilidades de cada um deles; 

• Interpretar resultados de estudos sobre diagnóstico em epidemiologia. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Conceito, origens e escopo da epidemiologia. Área de atuação da epidemiologia. 
Pessoa, tempo e lugar; 

• História natural das doenças. Mecanismos e causas. Agente, vetor, hospedeiro e meio 
ambiente.  Prevenção primária, secundária e terciária. Fatores de risco: modelo 
BEINGS; 

• Aspectos ecológicos em epidemiologia. Soluções e problemas. Exemplos do uso da 
epidemiologia na aquisição de conhecimento sobre doenças. Espectro biológico das 
doenças: “o fenômeno do iceberg”; 

• Medidas epidemiológicas. Incidência e prevalência. Duração da doença: doenças 
agudas e crônicas; 
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• Medidas epidemiológicas. Risco. Coeficientes gerais e específicos; 

• Vigilância epidemiológica. Quantificação de surtos. Epidemia, surto, endemia, variação 
cíclica.  Estatística vital. Taxas de mortalidade, letalidade e morbidade; esperança de 
vida; 

• Delineamentos de estudos epidemiológicos. Estudos ecológicos. Falácia ecológica; 

• Frequência; medidas absolutas e relativas. Risco absoluto e relativo; 

• Erros sistemáticos: vieses, confundidores e modificadores de efeito; 

• Associação e causalidade; 

• Epidemiologia da saúde. Estado de saúde de populações;   

• Estratificação de risco. Fatores de risco e distribuição de doenças entre populações: 
aspectos ambientais, biológicos, culturais, comportamentais, étnicos e genéticos;  

• Diversidade da distribuição de fatores de risco e doenças;  

• Estudos sobre diagnóstico e rastreamento. 
 
Disciplina: Saúde e doença I 
Carga Horária: 120 horas 

EMENTA 

A disciplina Saúde e Doença I aborda o funcionamento normal (fisiologia) e alterado 
(fisiopatologia) dos diferentes aparelhos e sistemas, de forma integrada ao estudo 
anatomopatológico. 

OBJETIVOS 

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

• Conhecer e entender os mecanismos gerais de funcionamento das células e dos 
sistemas que funcionam em conjunto no organismo para manter a adequada 
sobrevivência desta; 

• Conhecer os processos patológicos comuns às células e a diferentes sistemas, 
incluindo adaptação, proliferação e morte celular, inflamação, reparo e regeneração 
tecidual; 

• Conhecer e explicar o funcionamento normal e patológico nos sistemas neurológico, 
cardiovascular e respiratório; 

• Identificar e explicar os achados anatomopatológicos observados nas doenças mais 
frequentes dos sistemas neurológico, cardiovascular e respiratório. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Fisiologia geral;  

• Patologia geral; 

• Fisiologia, fisiopatologia e anatomia patológica neurológica; 

• Fisiologia, fisiopatologia e anatomia patológica cardiovascular; 

• Fisiologia, fisiopatologia e anatomia patológica respiratória. 
 
 
 
Disciplina: Conhecimento Médico III - Bioestatística II  
Carga Horária: 40 horas    

EMENTA 

A disciplina Conhecimento Médico III - Bioestatística II pretende dar continuidade ao curso de 
Bioestatística I, consolidando o conhecimento sobre os conceitos estatísticos já vistos e 
apresentando outros tópicos em um contexto mais aplicado. Serão abordadas estratégias 
para avaliar concordância entre métodos ou avaliadores, testes não paramétricos, 
comparações de dois ou mais grupos e dimensionamento de amostras, além de uma 
introdução a curvas de sobrevida e análise de dados longitudinais. Boa parte do curso é 
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voltada para aplicação dos conceitos, com discussão de trabalhos científicos e análise de 
dados reais.  

OBJETIVOS 

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:  

• Avaliar a concordância entre métodos ou entre avaliadores;  

• Interpretar resultados de estudos de não inferioridade;  

• Comparar dois ou mais grupos em relação a uma resposta quantitativa;  

• Conhecer o princípio utilizado nos testes não paramétricos, identificar os testes não 
paramétricos mais utilizados e em que situações podem ser aplicados;  

• Avaliar o efeito de dois ou mais fatores (variáveis qualitativas) sobre uma resposta 
quantitativa contínua;  

• Ter noções sobre como analisar dados coletados ao longo do tempo, considerando a 
dependência entre as medidas observadas em um mesmo indivíduo;  

• Identificar e interpretar interações entre variáveis qualitativas no contexto de 
comparações de médias;  

• Realizar cálculos simples de dimensionamento de amostras como parte do 
planejamento de um projeto de pesquisa.  

  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Revisão sobre os tópicos abordados na disciplina de Bioestatística I: variáveis 
dependentes e independentes (explicativas); métodos descritivos, intervalos de 
confiança, testes de hipóteses, teste qui-quadrado, teste t, t pareado, correlação, 
significância estatística e relevância clínica;  

• Estudos de superioridade e não inferioridade;  

• Reprodutibilidade/concordância entre métodos ou avaliadores: coeficiente Kappa e 
suas variações (Kappa ponderado, Kappa generalizado), gráficos de Bland-Altman e 
coeficiente de correlação intraclasse (ICC);  

• Comparações entre duas ou mais médias de grupos independentes: Análise de 
variância (ANOVA) com um fator;  

• ANOVA com dois ou mais fatores fixos, conceito de interação entre variáveis;  

• Introdução à análise de dados longitudinais: dados com dependência - ANOVA com 
medidas repetidas;  

• Estatística não paramétrica: princípio dos testes não paramétricos, correlação de 
Spearman, teste de Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskall-Wallis e Friedman. 
Correspondência com os testes paramétricos;  

• Curvas de sobrevida: método de Kaplan-Meier e teste de log-rank;  

• Cálculo de tamanho de amostra;  

• Aulas práticas: aplicação dos métodos abordados nas aulas teóricas utilizando 
programas estatísticos.  

 
  
Disciplina: Semiologia I 
Carga Horária: 120 horas 

EMENTA 

Combinando atividades teóricas e práticas, a Disciplina de Semiologia deve gradativamente 
capacitar o aluno no processo de observação clínica e técnicas do exame físico, aprender a 
respeitar os princípios de bioética, exercer a beneficência e a justiça além de preservar a 
integridade do paciente e o sigilo das informações.  
Além da metodologia científica aplicada, a semiologia compreende ritual social que deve 
fornecer as bases para o desenvolvimento da boa relação médico-paciente respeitando-se o 
contexto emocional, cultural, socioambiental e familiar. 
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A Disciplina de Semiologia inclui a Semiologia do recém-nascido e da criança, a Semiologia 
da mulher e a Semiologia do adulto. Didaticamente, a Disciplina de Semiologia é dividida em 
Semiologia I - Adulto (primeiro semestre) e Semiologia II – Recém Nascido, Criança e Mulher 
(segundo semestre). A aprovação ao final de cada ciclo é necessária para cursar o ciclo 
seguinte. 

OBJETIVOS 

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

• Obter história completa e a coleta de dados clínicos sistematicamente. 

• Realizar exame físico geral, por sistemas e neurológico detalhados.  

• Apresentar o caso clínico de maneira organizada. 

• Correlacionar os achados clínicos com aqueles de imagem e integrar os 
conhecimentos de anatomia e fisiologia. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Abertura do Curso - Estrutura anamnese – História Clínica  

• Exame Físico Geral  

• Segmento Cefálico – Bases da Otoscopia e da Oftalmoscopia  

• História Clínica – Exame Físico Geral  

• Propedêutica Cardiovascular 

• Propedêutica Respiratória  

• Dor torácica – Palpitações – Edema  

• Propedêutica geral 

• Simulador ausculta cardíaca e Respiratória 

• Ecocardiograma (Visão Geral)  

• Imagens de Tórax 

• Dispneia - Tosse - Hemoptise 

• Propedêutica Abdominal  

• Abdome agudo  

• Workshop Ultrassonografia Tórax e Abdome (hands-on) 

• Imagens de Abdome  

• Semiologia do Idoso  

• Icterícia – Ascite – Sangramento Digestivo - Agudo  

• Propedêutica Neurológica: Roteiro de História e Exame Físico  

• Exame Físico Neurológico - Simulação  

• Propedêutica da Linguagem e dos Pares Cranianos  

• Propedêutica do Coma  
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PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA PARA GRADUAÇÃO EM MEDICINA FICSAE 
INÍCIO DE AULAS FEVEREIRO/2023 

2º semestre: 02 (duas) vagas. 
3º semestre: 02 (duas) vagas. 
4º semestre: 01 (uma) vaga. 

 

10/10/2022 a 08/11/2022  Inscrições no site 

21/11/2022 Divulgação da lista dos convocados para a prova 

27/11/2022 Realização da prova  

28/11/2022 Divulgação da lista dos convocados para entrevista  

02/12/2022 Realização das entrevistas  

05/12/2022 Divulgação dos convocados para matrícula 

09/01/2023 a 13/01/2023 Realização das matrículas 
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