
1º PERÍODO

Disciplina: Anatomia Médica I

Código: BA031
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X  )  SEMESTRAL  ( X  ) BIMESTRAL (   )
Número de Créditos: 11
Carga Horária Semanal: 08 horas  Teóricas: 03   Prática: 05 horas por turma total: 160 horas  
Pré-Requisito: NENHUMA

EMENTA (Unidades Didáticas)
Conhecer as estruturas anatômicas, a terminologia anatômica e os princípios básicos da 
estruturação corporal. Compreender o todo e das partes do corpo humano e identificar 
os órgãos e os sistemas corporais, e suas subdivisões anatômicas.
Estudar  os  ossos,  músculos,  articulações,  vasos  e  nervos  dos  membros  superior  e 
inferior.  Estudar  as  principais  estruturas  da  parede  abdominal  e  torácica.  Estuda  o 
crânio, a face, a órbita, a região oral, o nariz e a orelha. Estudar o pescoço. Avaliar a 
radiologia normal destas estruturas. Discriminar e distinguir as estruturas anatômicas 
nos estudos práticos e de dissecação em cadáveres no laboratório anatômico.

OBJETIVO: Estudar e identificar as principais estruturas do conteúdo da disciplina.

CONTEÚDO
1. Introdução ao estudo da anatomia, terminologia e anatômica e generalidades 

do sistema esquelético, muscular, circulatório, linfático, e nervoso.
2. Estudo do membro superior
3. Estudo do membro inferior
4. Estudo da parede torácica
5. Estudo da parede abdominal
6. Estudo do crânio, face, órbita, região oral, nariz, orelha e pescoço
7. Correlações anatomo-clínicas e imaginologia básica normal. 

REFERÊNCIA:

• GARDNER, E.; GRAY, D.J.; o’RAHILLY, R. Anatomia. Ed. Guanabara Koogan

• MOORE, K.L. Anatomia orientada para clínica. Guanabara Koogan.5 ed., 2006

• NETER, F.H. Atlas de Anatomia Humana. CIBA Artes Médicas, 1996

 



Disciplina: Biologia Celular 

Código: BC016
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X  )  SEMESTRAL  (   ) BIMESTRAL (   X)
Número de Créditos: 06
Carga Horária Semanal:09horas  Teóricas: 03     Prática: 06 hras por turma total: 90hras  
Pré-Requisito: NENHUMA

EMENTA (Unidades Didáticas)
Compreensão da célula como um todo organizado e integrado, fornecendo informações 
morfo-funcionais da célula com os crescentes graus de complexidade estrutural e suas 
aplicações clínicas.

OBJETIVO: Através do conhecimento dos aspectos morfo-funcionais da célula, prover 
embasamento, para melhor compreensão de outras disciplinas correlatas como 
histologia, embriologia, genética, bioquímica I fisiologia.

CONTEÚDO
Programa teórico:
Organização geral dos seres vivos, membranas biológicas, transporte através de membranas, 
especializações de membranas, interação célula-matriz extracelular, digestão celular, 
mitocôndrias, ciclo celular, núcleo interfásico, sistema de endomembranas, processos de síntese 
apoptose, alterações dos constituintes celulares e patologias associadas.

Programa Prático:
Introdução ao laboratório, descrição do microscópio de luz e formação da imagem, métodos de 
estudo da célula, visita Laboratório de Histologia, morfologia celular, composição química da 
célula: glicídios e lipídios, transporte através de membranas, especializações de membrana, 
citoesqueleto e movimentos celulares, núcleo interfásico em divisão,mitocôndrias, retículo 
endoplasmatico e complexo de Golgi, síntese e secreção celular.

REFERÊNCIA:
BIOLOGIA  MOLECULAR  DA CÉLULA,  4°  Edição-Alberts,  B.  Bray,  D.  Lewis,  j.;  Ralf,  M.; 
Roberts, k. & Watson, J.D., 2004
BIOLOGIA  MOLECULAR  DA  CÉLULA,  5°  Edição  Lodish,  H.;  Berk,  A.  Zipursky,  S.L., 
Matsudaira, P.; baltimore,D. & Darnell, J., 2005
BIOLOGIA MOLECULAR DA CÉLULA, 3° Edição, Karp, G., 2007



Disciplina: Histologia I

Código: BC038
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X  )  SEMESTRAL  (   ) BIMESTRAL (   X)
Número de Créditos: 05
Carga Horária Semanal: horas  Teóricas: 02     Prática: 06 hras por turma total: 80hras  
Pré-Requisito: NENHUMA

EMENTA (Unidades Didáticas)
Informações detalhadas (teórico-práticas) dos quatro tipos básicos de tecidos e suas 
variedades, focando a importância dos tecidos na constituição dos órgãos que fazem 
parte do organismo humano, além de relacioná-los com a fisiologia e suas aplicações 
clínicas.

OBJETIVO: Proporcionar conhecimento teórico-prático da estrutura normal, microscópica e sub-
microscópica dos tecidos fundamentais e suas variedades no organismo humano.

CONTEÚDO
Programa teórico:
Introdução à disciplina; Tecido epitelial de revestimento; Tecido epitelial glandular; Tecido 
Conjuntivo (classificação, células e matriz extracelular); Tecido Adiposo; Tecido Cartilaginoso; 
Tecido Ósseo; Células do Sangue; Tecido Muscular; Tecido Nervoso.
Programa Prático:
Lâminas histológicas de: plexo tireóide; vesícula biliar; traquéia; bexiga; esôfago; pele; grossa; 
pele fina; glândula submandibular; glândula tireóide; fígado para observação de macrófago; 
mesentério para observação de mastócito, plasmocitoma intestinal para visualização de 
plasmócitos; baço; artéria; pavilhão da orelha; osso por descalcificação e por desgaste; vasos 
sanguíneos; celular do sangue; língua, coração, intestino delgado; medula espinhal; cerebelo; 
nervo; glânglio; celular da neuroglia.

REFERÊNCIA:
HISTOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR – UMA BREVE INTRODUÇÃO À PATOLOGIA.  IERSZENBAUM, 
A.L. 2ª ed. 2008, Elsevier.
HISTOLOGIA BÁSICA. JUNQUEIRA, L.C. & CARNEIRO, J.11ª ed. 2007. Guanabara Koogan. NETTER 
BASES DA HISTOLOGIA. OVALLE, WK; NAHIRNEY, PC. 1ª Ed. 2008, Elsevier.



Disciplina: Genética e Evolução

Código: BGO37
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X  )  SEMESTRAL  ( X  ) BIMESTRAL (   )
Número de Créditos: 04
Carga Horária Semanal:02horas  Teóricas:    Prática: 04 hras  total: 160hras  
Pré-Requisito: NENHUMA

EMENTA (Unidades Didáticas)
Bases  moleculares  da  hereditariedade,  bases  citológicas  da  herança,  aberrações 
cromossômicas  numéricas  e  estruturais,  padrões  de  herança  mogogênica,  herança 
multifatorial,  polimorfismos,  genética  de  populações  e  fatores  evolutivos,  evolução 
humana.

OBJETIVO: Habilitar o futuro médico a conhecer os fundamentos da genética humana e 
médica. Incentivá-los a conhecer a metodologia de investigação cientifica em genética 
clínica. Prepará-los para entender as aplicações da genética molecular na prática médica.

CONTEÚDO
8.  Importância da Genética na Prática Médica
9. Padrões de herança monogênica
10.Fundamentos de citogenética humana
11.Distúrbios cromossômicos comuns
12.Variação genética em indivíduos. Mutação e Polimorfismo
13.Estrutura e função do material genético
14.Regulação da expressão gênica
15.Genética e Câncer
16. Imunogenética dos Transplantes
17.Base molecular e bioquímica das doenças complexas 
18.Herança Multifatorial. Genética das doenças complexas
19.Terapia Gênica e tratamento das doenças genéticas
20.Genética de Populações. Fatores que alteram o equilíbrio de Hardy-Weinberg
21.Evolução Humana

REFERÊNCIA:

Read, Andrew e Donnai, Dian(2008) Genética Clínica: uma nova abordagem. Artmed Editora 
S.A., Porto Alegre, RS, 425 pp.
Turnpenny,  Peter & Ellard,  Sian(2009)Emery-  Genética Médica.  13ª Edição. Elsevier Editora 
Ltda, Rio de Janeiro, RJ, 426 pp.
Young, Ian D.(2007) – Genética Médica. Editora Guanabara Koogan S.A., Rio de Janeiro, 259 
pp.



Disciplina: Bioquímica I

Código: BQ028
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X  )  SEMESTRAL  ( X  ) BIMESTRAL (   )
Número de Créditos: 10
Carga Horária Semanal:  Teóricas:04    Prática: 02 hras  total: 120hras  
Pré-Requisito: NENHUMA

EMENTA (Unidades Didáticas)
Estrutura e função de biomoléculas: proteínas, carboidratos, lipídeos e ácidos nucléicos. 
Enzima  e  coenzimas  (função,  estratégias  de  catálise,  aspectos  gerais  de  cinética 
enzimática  e  estratégias  regulatórias).  Metabolismo  de  carboidratos.  Metabolismo  de 
lipídeos. Metabolismo de proteínas. Transdução de energia.  Controle metabólico.

CONTEÚDO
1° Unidade
Conteúdos: Estruturas e função de proteínas
                     Enzimas
Objetivos: Apresentar e discutir a constituição estrutural das proteínas e sua função no 
metabolismo
                   Compreender as propriedades e o mecanismo geral da atividade enzima enzimática 
e sua importância no metabolismo
2°Unidade
Conteúdos: Estrutura e metabolismo de carboidratos (glicólise, gluconeogenese, via das 
pentoses fosfato, metabolismo do glicogênio, regulação do metabolismo de carboidratos).
Objetivos: Compreender o anabolismo e o catabolismo dos carboidratos. Reconhecer os 
aspectos regulatórios deste metabolismo e seu papel na homeostase
3°Unidade
Conteúdos: Ciclo do ácido cítrico e fosforilação oxidativa
Objetivos: Integrar a via de metabolismo aeróbio de proteínas, carboidratos e lipídeos e 
compreender como as reações envolvidas resultam na produção de energia (ATP)
4°Unidade
Conteúdos: Estrutura e metabolismo de lipídeos (beta-oxidação e síntese de ácidos graxos, 
corpos cetônicos, colesterol, triacigliceróis).
Objetivo: Compreender o anabolismo e o catabolismo dos diferentes grupos de lipídeos. 
Reconhecer os aspectos regulatórios deste metabolismo e seu papel na homeostase.
5°Unidade
Conteúdos: Oxidação de aminoácidos e ciclo da uréia
Objetivos: Compreender o catabolismo dos aminoácidos e necessidade da manutenção do 
equilíbrio nitrogenado. Reconhecer os aspectos regulatórios deste metabolismo e seu papel na 
homeostase.

REFERÊNCIA:

• Nelson, D..L. e Cox, M.M. Lehninger.  Princípios de Bioquímica 4° ed., W.H. Freeman 
and Company, New York, 2005.

• Berg,J.M.;  Tymoczko,  J.L.  e  Stryer,  L.  Bioquímica  5ª  ed-  Freeman Pub.  (Guanabara 
koogan)2004.

Devlin, T.M.- Manual de Bioquímica- com correlações clínicas 6ª ed- John Wiley and Sons, 
Inc. (Edgard Blücher Ltda) 2007



Disciplina: Detecção Precoce e intervenção Breve para Drogas de Abuso

Código: BT052
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X  )  SEMESTRAL  ( X  ) BIMESTRAL (   )
Número de Créditos: 02
Carga Horária Semanal: Teóricas: 01 Prática:  total: 20horas    Pré-Requisito: NENHUMA

EMENTA (Unidades Didáticas)
Fornecer informações sobre as ações e efeitos das drogas de abuso. Capacitar o aluno 
da medicina a detectar em pacientes da atenção primária à saúde aqueles que estejam 
usando álcool, tabaco e outras drogas de maneira abusiva com manifestações claras de 
problemas  médicos,  psicológicos  e  /ou  sociais.  Além  disso,  também  fornecerá  a 
capacitação para realizar uma intervenção para parar ou diminuir o uso inadequado da 
droga que está causando problemas.

CONTEÚDO
1° Unidade: Introdução ao tema: relevância da detecção precoce do uso de drogas para a saúde 
coletiva e para o indivíduo; Classificação das principais drogas de abuso
2° Unidade: Epidemiologia do uso das drogas. Níveis de prevenção. Papel do profissional de 
saúde na prevenção secundaria do uso abusivo de drogas
3° Unidade: Álcool: ações e efeitos agudos e crônicos no organismo
4°  Unidade:  Solventes;  Opióides;  outros depressores:  ações e  efeitos  agudos e crônicos  no 
organismo
5° Unidade: Tabaco: ações e efeitos agudos e crônicos no organismo
6° Unidade: Cocaína: ações e efeitos agudos e crônicos no organismo
7°  Unidade:  Anfetamínicos  e  outros  estimulantes:  ações  e  efeitos  agudos  e  crônicos  no 
organismo
8° Unidade: Maconha: ações e efeitos agudos e crônicos no organismo
9° Unidade: Outros alucinógenos: ações e efeitos agudos e crônicos no organismo
10°  Unidade:  Conceitos  e  definições  sobre  uso,  abuso  e  dependência  de  drogas.  Critérios 
diagnósticos de abuso e dependência de drogas
11° Unidade: Causas e conseqüência bio-psico-sociais do uso de drogas
12° Unidade: Mecanismo neurobiológico da dependência
13° Unidade: Instrumentos de detecção do uso e de problemas decorrentes do uso de drogas
14°  Unidade:  O ASSIST  (Alcohol  Smoking  and  Substance  Involvement  Screening  Test)  na 
detecção precoce de problemas decorrentes do uso de drogas
15°Unidade: Treinamento na aplicação de instrumentos de detecção
16°Unidade: Fundamentos teóricos da Intervenção Breve
17°Unidade: Filme com casos clínicos simulados
18°Unidade: Treinamento na aplicação da Intervenção Breve
19°Unidade: Simulação da detecção precoce e Intervenção Breve
20°Unidade: Avaliação final

REFERÊNCIA:

• Goodman & Gilmans: As Bases Farmacológicas da Terapêutica (11ª ed.). LL Bruntan; 
JS Lazo; KL Parker. McGrawl-Hill, 2006

• Hemeniuk, R.; Poznyak, V. ASSIST Teste de triagem para álcool, tabaco e substancias: guia 
para uso na atenção primária à saúde: Versão preliminar 1.1/ Rachel Hemeniuk; Vladmir Poznyak; 
tradução Telmo Mota Ronzani; supervisão da tradução Maria Lucia O. Souza Formigoni, Roseli 
Boerngen Lacerda; revisão Úrsula Bueno do Prado Guirro. São Paulo: Oms, 60ps, 2004

OBJETIVO:  O  aluno  deverá  ser  capaz  de  detectar  precocemente  pacientes  que  fazem uso 
abusivo de drogas. Saber aplicar a Intervenção Breve para minimizar os problemas decorrentes 
do uso abusivo das drogas.

 



Disciplina: Saúde Sexual na Adolescência

Código: MT331
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X  )  SEMESTRAL  ( X  ) BIMESTRAL (   )
Número de Créditos: 03
Carga Horária Semanal: 02horas Teóricas: 01 Prática: 01 hras  total: 40hras  
Pré-Requisito: NENHUMA

EMENTA (Unidades Didáticas)
Disciplina  voltada  para  a  Promoção da  saúde (Prevenção  primária)  e  Prevenção dos 
agravos (Prevenção secundária) na adolescência e capacitar os alunos de medicina a 
atuarem  com  alunos  das  escolas  públicas  abordando  temas  sobre  sexualidade, 
contracepção, DST, gravidez e drogas na adolescência através do Projeto de Extensão.

OBJETIVO: Sensibilizar e capacitar os alunos de medicina para a promoção da saúde 
sexual na adolescência e prepará-los para atuarem junto as escolas de primeiro e segundo 
grau como multiplicadores de ações preventivas em contracepção, DST, gravidez na 
adolescência.

CONTEÚDO
Conteúdo Teórico
Fisiologia da Puberdade masculina e feminina
Sexualidade na Adolescência
Identidade e Papel de Gênero e Orientação Sexual
Aspectos biopsicossociais da adolescência
Aspectos éticos e legais da contracepção na adolescência
Métodos contraceptivos indicados na adolescência
Gravidez na adolescência
Drogas na adolescência
Aspectos preventivos das DST’s na adolescência

Conteúdo Teórico-Prático
Dinâmica de grupo: Sexualidade, identidade e papel de gênero e orientação sexual
Aspectos éticos de pesquisa com adolescentes e trabalhos de educação em saúde
Dinâmica de grupo: drogas
Dinâmica de grupo: contracepção e gravidez na adolescência
Dinâmica de grupo: DST/AIDS na adolescência

REFERÊNCIA:

• Monteiro, DLM; Trajano, AJB; Bastos AC.  Gravidez na Adolescência. Editora Revinter. 
1th Ed. 2009. Rio de Janeiro


