
5º PERÍODO

OBRIGATÓRIAS

Disciplina: Farmacologia Cardiovascular e Respiratória

Código: BT045
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X  )  SEMESTRAL  ( X  ) BIMESTRAL (   )
Número de Créditos: 02
Carga Horária Semanal: horas Teóricas: 01  Prática:  hras  total: 20 horas  
Pré-Requisito: BT033 (FARMACOLOGIA MÉDICA BÁSICA)

EMENTA (Unidades Didáticas)
Efeitos  de  fármacos  sobre  o  sistema  cardiovascular  e  sobre  o  sistema  respiratório. 
Características químicas, cinéticas, ações, efeitos e toxicidade destes fármacos no organismo 
humano para utilização racional em terapêutica de doenças cardiovasculares e respiratórias.
UNIDADES:  Farmacologia  dos  fármacosantihipertensivos:  simpatolíticos:  inibidores  do 
sistema  renina-angiotensina-aldosterona:  diuréticos.  Farmacologia  dos  fármacos 
antianginosos  e  vasodilatadores.  Farmacologia  dos  cardiotonicos  e  antiarrítmicos. 
Farmacologia  dos  anticoagulantes.  Farmacologia  dos  antilipidemicos.  Farmacologia  dos 
broncodialtadores.  Farmacologia dos antitussígenos e expectorantes.  Principais interações 
medicamentosas.

OBJETIVO: 
Ao final desta disciplina, o aluno deverá conhecer os principais mecanismos de ação e 

a farmacocinética de drogas que atuam no sistema cardiovascular e respiratório. Conhecer as 
principais indicações clínica e interações farmacológicas destes grupos de fármacos. Deverá 
também saber interpretar um artigo científico sobre drogas que agem nestes sistemas. Ao 
final  desta disciplina  o aluno estará apto a compreender as bases farmacológicas para o 
emprego de medicamentos na terapêutica de doenças cardiovasculares e respiratórias e a 
continuar  seu estudo sobre  essas bases  para  os  futuros  medicamentos  que  entrarão na 
prática médica.

CONTEÚDO
1°Unidade: Farmacologia dos fármacos antihipertensivos: visão geral
2°Unidade: Farmacologia dos fármacos antihipertensivos: simpatolíticos
3°Unidade: Farmacologia dos fármacos antihipertensivos: inibidores dos sistema renina-
angiotensina-aldosterona
4°Unidade: Farmacologia dos fármacos antihipertensivos: diuréticos
5°Unidade: Discussão de artigos e casos clínicos sobre antihipertensivos
6°Unidade: Discussão de artigos e casos clínicos sobre antihipertensivos
7°Unidade:Farmacologia dos fármacos antianginosos
8°Unidade: Farmacologia dos fármacos vasodilatadores
9°Unidade: Discussão de artigos e casos clínicos sobre vasodilatadores
10°Unidade: Farmacologia dos fármacos cardiotonicos
11°Unidade: Farmacologia dos fármacos antirrítmicos
12°Unidade: Discussão de artigos e casos clínicos de cardiotonicos e antirrítmicos
13°Unidade: Farmacologia dos fármacos anticoagulantes
14°Unidade: Farmacologia dos fármacos antilipidemicos
15°Unidade: Discussão de artigos e casos clínicos sobre anticoagulantes e antilipidemicos
16°Unidade: Farmacologia dos fármacos broncodilatadores

17°Unidade: Farmacologia dos medicamentos antitussígenos
18°Unidade: Farmacologia dos medicamentos expectorantes
19°Unidade: Discussão de artigos e casos clínicos de respiratório



20°Unidade: Avaliação dos conhecimentos e habilidades

REFERÊNCIA:

• Goodman & Gilman:  As bases Farmacológicas da Terapêutica ( 11ª ed.). LLBruntan; JS 
Lazo;KL Parker. McGrawl-hill,2006.

• Rang, HP, Ritter,JM,Dale, MM, Flower RJ.  Farmacologia.  6ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2006.

• Periódicos da área de farmacologia (consulta na biblioteca ou pela Internet – Midline e 
Periódicos CAPES).



Disciplina: Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental I

Código: MC362
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X  )  SEMESTRAL  ( X  ) BIMESTRAL (   )
Número de Créditos: 07
Carga Horária Semanal: 05horas Teóricas: 02  Prática: 03 horas  total: 100 horas  
Pré-Requisito:  BA034  (ESPLANCNOLOGIA);  MP313  (ANATOMIA  PATOLÓGICA);  MM371 
(PROPEDÊUTICA MÉDICA III) e MF039 (ÉTICA MÉDICA)

EMENTA (Unidades Didáticas)
• Técnica  Cirúrgica:  Procedimentos técnicos e  táticos  que  compõem cada etapa de 
cada ato operatório; ordenação, coordenação e execução das manobras operatórias básicas 
dos atos cirúrgicos (Diérse, Síntese e Hemostasia).
• Cirurgia Experimental: Bases de experimentação científica com modelos animais em 
cirurgia;  ética  em  experimentação  animal;  bioterismo,  prática  de  atos  anestésicos  e 
cirúrgicos em animais de experimentação.
• Cirurgia ambulatorial: bases anatômicas, fisiológicas e técnicas dos atos cirúrgicos 
ambulatoriais de pequena complexidade.
• Infecção em cirurgia: bases fisiopatológicas e consequências dos diversos agravos 
infecciosos sobre os resultados obtidos dos anestésicos e operatórios.
• Cicatrização em cirurgia: bases fisiológicas, fases bioquímicas e clínicas do processo 
cicatricial  dos  órgãos  e  tecidos  e  repercussões  dos  vários  estados  patológicos  sobre  a 
evolução normal da cicatrização.
• Transplantes de tecidos e órgãos: Princípios técnicos e fisiológicos dos vários tipos 
de transplantes de tecidos e órgãos existentes.

OBJETIVO: 
• Adquirir conhecimentos básicos de técnica cirúrgica;
• Desenvolver comportamento adequado às ações e transito em ambientes cirúrgicos; 
• Dominar, após treinamento, a realização de manobras cirúrgicas fundamentais;
• Dominar, após treinamento, a realização de pequenos procedimentos cirúrgicos;
• Desenvolver aptidões para trabalho em equipes cirúrgicas;
• Conscientização da importância e técnica da profilaxia da infecção cirúrgica;
• Familiarização com procedimentos e possibilidades da cirurgia experimental e seu valor 

no treinamento cirúrgico;

CONTEÚDO
1. Conceito e Nomenclatura em Cirurgia e técnica Operatória
2. Aspectos Éticos e Legais da Experimentação Animal
3. Manobras Básicas Fundamentais em Cirurgia (Diérese, Hemostasis e Sintese)
4. Bases da técnica Cirúrgica: Assepsia, Antissepsia, Agentes antissépticos; desinfecção, 

esterilização, Princípios de cirurgia asséptica
5. Infecção Cirúrgica e sua profilaxia
6. Fisiologia do Processo de Cicatrização dos tecidos
7. Técnica de preparo do paciente cirúrgico
8. Técnica do preparo da equipe cirúrgica( Antissepsia, Paramentação estéril, ações e 

Obrigações dos membros da Equipe Cirúrgica)
9. Fisiopatologia do Choque
10. Princípios de anestesia Animal
11. Centro cirúrgico: fundamentais técnicos e meios de manutenção do ambiente cirúrgico. 

Material e instrumento cirúrgico
12. Nós e suturas cirúrgicas
13. Infecções da ferida cirúrgica



14. Bases Anatômicas, Fisiológicas e Técnicas das Lapatoromias
15. Princípios e técnicas das biópsias e das punções. Flebotomias
16. Bases Anatômicas e Técnicas das Esplenectomias
17. Ferimentos de partes moles: fundamentos e técnica do tratamento cirúrgico
18. Infecções superficiais: técnica do tratamento cirúrgico; técnica básica do tratamento 

cirúrgico de infecções da mão
19. Bases e Técnica das Traqueostomias
20. Sonda Nasogástrica: Tipos, Indicações, Técnicas, Cuidados e complicações
21. Sonda Vesical: Tipos, Indicações, Técnicas, Cuidados e Complicações
22. Dreno Abdominal: Tipos, Indicações, Técnicas, Cuidados e Complicações
23. Dreno Torácico: Tipos, Indicações, Técnicas, Cuidados e Complicações.

REFERÊNCIA:

• SCHWARTZ, S. Princípios de Cirurgia;  Rio de Janeiro- Guanabara- Última edição.

• MARQUES,  R.  G.-  Técnica  Operatória  e  Cirurgia  Experimental  –  Editora  Guanabara- 
Koogan – Rio de Janeiro, 2005

• JENSEN,  S.L.  Essentials  of  Experimental  Surgery:  Gastroenterology;  Amsterdam, 
Harwood Academic Publishers. Última edição.



Disciplina: Cirurgia Cardiovascular

Código: MC363
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X  )  SEMESTRAL  ( X  ) BIMESTRAL (   )
Número de Créditos: 02
Carga Horária Semanal: 01horas Teóricas: 01  Prática:  hras  total: 20horas  
Pré-Requisito:  BA034  (ESPLANCNOLOGIA);  MP313  (ANATOMIA  PATOLÓGICA);  MM371 
(PROPEDÊUTICA MÉDICA III) e MF039 (ÉTICA MÉDICA)

EMENTA (Unidades Didáticas)
A disciplina tem por finalidade apresentar ao aluno o universo da Cirurgia Cardiovascular, 
oferecendo o programa de aulas teóricas que contempla as técnicas cirúrgicas tradicionais e 
as inovações desta especialidade médica. 

OBJETIVO: 
Desenvolver o raciocínio clínico e cirúrgico na fisiopatologia das doenças cardiovasculares. 
Fazer  com  que  os  alunos  tenham  contato  com  as  principais  malformações  e  defeitos 
cardíacos relacionados com a cirurgia cardiovascular, tendo idéia geral dos tratamentos a 
serem aplicados a estas doenças; tomar conhecimento dos principais recursos diagnósticos; 
fazer com que os alunos tenham ciência dos principais tratamentos a serem instituídos às 
patologias relacionadas à Cirurgia Cardiovascular.

CONTEÚDO
1. História da Cirurgia Cardiovascular 
2. Anatomia do Coração e suas Implicações Clínico-cirúrgicas
3. Tratamento Cirúrgico da Valva Mitral
4. Tratamento Cirúrgico da Aórtica
5. Tratamento Cirúrgico da Insuficiência Coronária
6. Tratamento Cirúrgico das Complicações do Infarto Agudo do Miocárdi

Tratamento Cirúrgico do Sistema de Condução
7. Tumores Cardíacos
8. Circulação Extracorpórea
9. Complicações do Pós-operatório Cardiovascular
10. Transplante Cardíaco
11. Opções Cirúrgicas no Tratamento da Insuficiência Cardíaca, Alternativas ao 
Transplante Cardíaco
12. Tratamento Cirúrgico da Endocartite Bacteriana
13. Tratamento Cirúrgico das Doenças da Aorta
14. Fisiopatologia da Hipertensão Pulmonar
15. Cardiopatias Congênitas Acianóticas de Alto Fluxo Pulmonar e Cardipatias com 
Obstrução da Via de Saída do Ventrículo Esquerdo
16. Cardiopatias Congênitas Cianóticas de Baixo Fluxo Pulmonar
17. Cardiopatias Congênitas Cianóticas de Alto Fluxo Pulmonar
18. Avanços da Cirurgia Cardíaca – Terapia celular
19. Avanços da Cirurgia Cardíaca – Cirurgia Minimamente Invasiva e Cirurgia 
Endovascular

REFERÊNCIA:
• MACRUZ, Radi; SNITCOWSKY, Rachel. Cardiologia Pediátrica. São Paulo: Sarvier, 1988. 782p.
• NESRALLA, Ivo Abrahão.   Cardiologia  Médica: perspectivas para o ano 2000. São Paulo, BYK, 
1994, 671p.
• KIRKLIN, John W. Cardiac Surgery: morphology, diagnostic criteria natural history, techniques, 
results, and indications. 2a ed. New York: Churchill Livingstone, 1993, 2. V.



Disciplina: Angiologia 

Código: MC364
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X  )  SEMESTRAL  ( X  ) BIMESTRAL (   )
Número de Créditos: 02
Carga Horária Semanal: 01horas Teóricas: 01  Prática:  hras  total: 20hras  
Pré-Requisito:  BQ030 (INTRODUÇÃO  AO  MÉTODO CIENTÍFICO)  e  MM371 (PROPEDÊUTICA 
MÉDICA III ) 

EMENTA (Unidades Didáticas)
Métodos  diagnósticos  em  doenças  vasculares.  Farmacologia  aplicada:  anticoagulantes, 
antiagragantes, vasodilatadores periféricos. Fisiologia arterial.  Fisiologia venosa. Fisiologia 
Linfática. Classificação das Doenças arteriais, venosas e linfáticas. Oclusão arterial crônica. 
Doença  cerebrovascular.  Vasculites  funcionais.  Varizes.  Trombose  venosa  profunda. 
Insuficiência venosa crônica. Compressão venosa. Linfedema. Má formação vascular.

OBJETIVO: 
Introduzir  o  aluno  no  diagnóstico  e  tratamento  das  doenças  circulatórias.  Reavisar  a 
anatomia,  fisiologia  e  farmacologia  à  especialidade.  Reforçar  a  propedêutica  vascular. 
Permitir que o médico generalista possa firmar o diagnóstico e orienta o tratamento clínico 
das doenças circulatórias. Aprofundar o relacionamento médico-paciente e interdisciplinar 
necessários à especialidade.

REFERÊNCIA:

•RUTHERFORD, Robert B. Vascular Surgery – 3ª Ed., Philadelphia: W.B. SAUNDERS, 2006, 2V

•MAFFEI, Francisco Humberto de Abreu. Doenças Vasculares Periféricas. Editora MEDSI. 2° Ed. 
Vol. 1, 2008.

•BRITO, C. J. Cirurgia Vascular, Revinter, 2007.



Disciplina: Cirurgia Geral

Código: MC365
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X  )  SEMESTRAL  ( X  ) BIMESTRAL (   )
Número de Créditos: 03
Carga Horária Semanal: 02horas Teóricas: 01  Prática:01  horas  total: 40hras  
Pré-Requisito: MM371 (PROPEDÊUTICA MÉDICA III ) 

EMENTA (Unidades Didáticas)
Propiciar ao aluno maior envolvimento com a disciplina, tomando contato com as doenças e 
os doentes mais frequentes no Serviço de Cirurgia Geral.
Ofertar  ao  aluno  os  fundamentos  da  Cirurgia  Geral,  atendimento  inicial  ao  paciente, 
procedimento  diagnósticos  e  terapêuticos  da disciplina,  bem como os aspectos  éticos e 
legais do exercício da medicina.

OBJETIVO: 

• Tomar contato com as doenças e os doentes mais frequentes em serviço de Cirurgia Geral, 
tanto em caráter eletivo quanto de urgência.
• Conhecer  os  fundamentos  de  solicitação  de  exames  complementar  para  diagnóstico  e 
necessário para avaliação da evolução dos pacientes.
• Tomar contato com os fundamentos da evolução cirúrgica
• Participar sob supervisão de vários atos médicos, como atendimento inicial do paciente.
• Tomar ciência de aspectos éticos e legais que envolvem o exercício da medicina.
• Conhecer as indicações e limitações dos métodos,  diagnósticos  e terapêuticos em uso 
corrente.
• Atividades de estágio
• Dar caráter de terminalidade, ao curso de Medicina, colocando aluno frente à situação real 
de atendimento à comunidade que procura o Hospital de Clínicas UFPR
• Capacitar  o aluno a realizar  o  atendimento  inicial  e  a  orientação correta das principais 
doenças cirúrgicas que acometem os pacientes atendidos por este hospital.

CONTEÚDO

01. Infecção em cirurgia
02. Pré-operatório, pós-operatório e complicações
03. Videolaparoscopia
04. Abdome Agudo
05. Hérnias da Parede Abdominal
06. Afesçoes Cirúrgicas da Vias Biliares
07. Doenças Inflamatória Intestinal
08. Afecções cirúrgicas do colo
09. Hemorragia
10. Afecções anorretais



Atividades supervisionadas, selecionadas de acordo com o Paciente internados e em 
atendimento ambulatorial

1. Hérnias da Parede Abdominal
2. Infecção em cirurgia
3. Cirurgia bariátrica
4. pré-operatório, pós-operatório e per-operatorio
5. Cirurgia Ambulatorial
6. Afecções Cirúrgicas do Pescoço
7. Drenos, Drenagens e curativos
8. Hemorróidas, Fístulas ano retais e abcesso ano retal
9. O paciente idoso

Estágio

1. Em ambulatórios de cirurgia geral
2. em Centro Cirúrgico
3. Em Cirurgia ambulatorial
4. Plantões no SEC
5. Em enfermarias
6. De casos clínicos
7. anátomo-clínico
8. Seminários
9. Preparação e apresentação de temas relacionados com cirurgia geral
10. Treinamento em serviço de cirurgia geral
11. Conduta frente aos doentes com afecções cirúrgicas mais freqüentes.

REFERÊNCIA:

• SABISTON,  D.C,  Fundamentos  da  Cirurgia  –  2ª  Ed.  Rio  de  Janeiro  –  Ed. 
Guanbara Koogan AS; 1996 – 658p.

• SABISTON,D.C.  –  Tratamento  de  cirurgia:  as  bases  biológicas  da  prática 
cirúrgica moderna –  14ª Ed. Rio de Janeito – Editora Guanabara koogan S.A. - 
1993- 2v.

• COELHO, J. C. Aparelho Digestivo: Clínica e Cirurgia -  2ª edição MEDSI, 1996.



Disciplina: Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva

Código: MC366
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X  )  SEMESTRAL  ( X  ) BIMESTRAL (   )
Número de Créditos: 04
Carga Horária Semanal: horas Teóricas: 02  Prática:  hras  total: 40horas  
Pré-Requisito:  BA034  (ESPLANCNOLOGIA);  MP313  (ANATOMIA  PATOLÓGICA);  MM371 
(PROPEDÊUTICA MÉDICA III) e MF039 (ÉTICA MÉDICA)

EMENTA (Unidades Didáticas)
Avaliação e preparo do paciente para a cirurgia, as técnicas de anestesia geral e regional, a 
farmacologia das drogas anestésicas e coadjuvantes, a farmacologia dos anestésicos locais, 
o  diagnóstico  e  tratamento  das  obstruções  das  vias  aéreas,  técnicas  para  a  entubação 
traqueal. A monitorização das funções respiratória e circulatória e a correlação dos achados 
com dados com a clínica.  A compreensão dos distúrbios do equilíbrio hidro-eletrolítico e 
ácido básico e seu tratamento.   O uso racional  do sangue e os métodos para evitá-lo.  A 
fisiopatologia da dor e os métodos de analgesia. A farmacologia dos analgésicos opióides e 
não  opióides.  Os  métodos  de  reanimação  cárdio-respiratório.  Dor  crônica  e  cuidados 
paliativos. O diagnóstico e tratamento das complicações pós-operatórias. A recuperação pós-
anestésica.  Tratamento  intensivo  do  paciente  cirúrgico  do  pós-operatório.  Diagnóstico  e 
tratamento do choque.

OBJETIVO: 
1. Informações básicas sobre Anestesiologia, risco anestésico e farmacologia específica.
2. Aprender a manter via aérea através de ventilação sob máscara e entubação traqueal
3. Aprender técnica de punção venosa
4. Conhecer as drogas anestésicas, os efeitos colaterais e suas interações
5. Conhecer as técnicas anestésicas e suas complicações
6. Aprender a identificar a hipoventilação e a conduta imediata
7. Conhecer monitorização trans-operatória
8. Conhecer técnicas de tratamento da dor crônica
9. Conhecer as técnicas de tratamento da dor aguda
10.Conhecer as drogas analgésicas
11.Conhecer as complicações pós-operatórias
12.Aprender a importância da visita pré-anestésica para anestesia
13.Aprender os critérios de avaliação clínica pelo serviço de anestesia
14.Conhecer as implicações das doenças coexistentes para a anestesia.



CONTEÚDO
1. Farmacologia das drogas Anestésicas
2. Fisioterapia do SNC aplicada à Anestesiologia
3. Mecanismos de ação dos anestésicos gerais
4. Propriedades farmacológicas dos anestésicos gerais
5. Relaxantes musculares e antagonistas
6. Anestésicos locais
7. Analgésicos opióides
8. Analgésicos anti-inflamatórios não-opiódes
9. Farmacologia do SN autônomo I
10. Farmacologia do SN autônomo II
11. Medicação pré-anestésica
12. Inotrópicos
13. Avaliação pré-operatória
14. Anestesia venosa
15. Anestesia inalatória
16. Ventilação artificial e anestesia I
17. Ventilação artificial e anestesia II
18. Anestesia loco-regional
19. Reposição hidro-eletrolítica
20. Monitorização trans-operatória
21. Fisiopatologia da dor aguda
22. Parada cardíaca em anestesia
23. Choque no pós-operatório
24. Drogas com ação cardiovascular de interesse para a anestesiologia
25. Anestesia Geral
26. Manutenção das vias aéreas
27. Anestesia Espinhal
28. Analgesia pós-operatória
29. Fisiopatologia da dor aguda
30. Opiódes espinhais
31. Anti-inflamatórios não esteróides
32. Anestesia loco-regional

REFERÊNCIA:

• MILLER, Ronald D.- Anesthesia - vols. 1,2,3,5° edição, Churchill Livingstone, USA, 2005.

• BARASH,  Paul  G.  &  CULLEN,  Bruce  F.  &  STOELTING,  Robert  K.  – Tratado  de 
Anestesiologia Clínica vols. 1,2- 1° edição, Editora Manole Ltda, São Paulo, 2006.

• Tratado de Anestesiologia, SAESP 2006.



Disciplina: Fundamentos de Psiquiatria Clínica

Código: MF035
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X  )  SEMESTRAL  ( X  ) BIMESTRAL (   )
Número de Créditos: 03
Carga Horária Semanal: 02horas Teóricas: 01  Prática: 01 horas  total: 40horas  
Pré-Requisito: MF033 (SAÚDE MENTAL)

EMENTA (Unidades Didáticas)
Ao final das 40 horas desta disciplina deverá o aluno ter recebido os conhecimentos básicos 
sobre os fundamentos semiológicos e epistemológicos das funções mentais,  de tal  forma 
que esteja em condições de realizar um exame do estado mental, não como psiquiatra (já 
que, como é óbvio, não é finalidade da disciplina ou do curso formar especialista) mas sim 
como médico, considerando-se que a avaliação das funções mentais é essencial em qualquer 
paciente.  Paralelamente  esta  disciplina  deverá  estimular  a  visão  do  ser  humano  (e  em 
especial leia-se “o paciente”) e seu padecer, como uma realidade complexa e, no mínimo, bio-
psico-social.

OBJETIVO: 
Treinamento em relação médico-paciente
Diagnóstico dos principais transtornos mentais
Tratamento  dos  transtornos  mentais  mais  comuns,  como  dependência  de  álcool, 

depressão e transtornos de ansiedade.

CONTEÚDO
Diagnóstico diferencial de dependências químicas, transtornos de humor, de ansiedade e de 
psicoses.
Tratamento de depressão, transtornos de ansiedade, dependência de álcool.

REFERÊNCIA:

• ASSOCIAÇÃO  PSIQUIÁTRICA  AMERICANA.  Manual  Diagnóstico  e  Estatístico  de 
Transtornos Mentais – 4a Ed. texto revisado (DSM – IV – TR). Porto Alegre: ed. Artmed, 
2002. 

• ORGANIZAÇÃO  MUNDIAL  DA  SAÚDE.  Classificação  dos  transtornos  mentais  e  de 
comportamento da CID – 10. Porto Alegre: ed. Artmed, 1993.

• SADOCK  BJ,  SADOCK  VA.  KAPLAN  &  SADOCKS  comprehensive  textbook  of 
psychiatry. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wikins, 2007.



Disciplina: Biossegurança na Medicina

Código: MI048
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X )  SEMESTRAL  (  X ) BIMESTRAL (   )
Número de Créditos: 04
Carga Horária Semanal:02 horas Teóricas: 02  Prática: 0 hras  total: 40hras  
Pré-Requisito: MM371 (PROPEDÊUTICA MÉDICA III)

EMENTA (Unidades Didáticas)
A disciplina oferecerá aos alunos formação, atualização e conceitos sobre Biossegurança. 
Abordará o trabalho médico seguro na rotina dos hospitais, consultórios e ambulatórios em 
geral.
Estruturação de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) em relação às práticas utilizadas 
serão ministradas,  assim como fundamentação teórica  e  prática  das condutas  dentro  do 
principio da precaução e conhecimento de normas específicas para a convivência em locais 
insalubres, desenvolvimento de pesquisa ou práticas laboratoriais em ciência e tecnologia.

OBJETIVO: 
• Fazer o aluno entender que a Saúde é um direito de todos, e para tê-la é necessário, entre 
outras coisas trabalhar em condições dignas e saudáveis a sua segurança no trabalho.
• Ao  término  do  semestre,  os  alunos  deverão  ser  capazes  de  prevenir,  minimizar  ou 
neutralizar os riscos ambientais inerentes ao trabalho que possam comprometer a sua saúde.

CONTEÚDO
1. Fundamentos da Biossegurança
Conceitos- Objetivos- Importância- Legislação- Órgãos de Competência-Relação
Aplicabilidade
Custo/Benefício
2. Riscos Biológicos- Conceito e prevenção
3. Equipamentos de proteção
4. Procedimentos de higiene: individual
Superfícies hospitalares, ambulatoriais, etc.
Controle de infecções
5. Riscos Químicos: QUIMIOTERÁPICOS ANTINEOPLÁSICOS
Medicamentos e drogas de riscos que podem causar:
Genotoxicidade
Carcinogenicidade
Teratogenicidade
Toxicidade
6. Riscos químicos anestesia inalatória, risco crônico e agudo
7. Riscos radiológicos
Radiação ionizante- medicina nuclear
Radioterapias
Radiodiagnóstico médico
8. Vacinação do Médico
9. Gerenciamento de resíduos
10. Impacto ao meio ambiente dos procedimentos medicinais
11. Normas da vigilância sanitária
12. Ética e biossegurança
13. Legislação Internacional, Nacional, Estadual e Municipal de Biossegurança.



REFERÊNCIA:
ANVISA RDC N° 306, de 07 de Dezembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos d serviços de saúde.
Costa, M.A.F.; Costa, M.F.B. Entendendo a Biossegurança: epistemologia e competências para 
a área da Saúde. Rio de Janeiro: Publit, 2005.
COELHO, Hamilton. Manual de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de Saúde. 
Fundação Osvaldo Cruz, Ministério da Saúde, RJ 2006.



Disciplina: Pneumologia III

Código: MM019
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X  )  SEMESTRAL  ( X  ) BIMESTRAL (   )
Número de Créditos: 04
Carga Horária Semanal:03 horas Teóricas: 01  Prática:02  horas  total: 60 horas  
Pré-Requisito:  MM371 (PROPEDÊUTICA MÉDICA III) e MM320 (PROPEDÊUTICA MÉDICA II) e 
MM364 (PROPEDÊUTICA MÉDICA)

EMENTA (Unidades Didáticas)
• História clínica e exame físico com 100% de correção
• Interpretar os exames laboratoriais básicos 
• Discutir diagnóstico diferencial e fazer raciocínio clínico lógico
• Planejar a terapêutica para cada caso examinado

OBJETIVO: 
1. Obter história clínica e realizar exame físico completo do paciente com 100% de correção 
2. Indicar e interpretar os exames laboratoriais básicos
3. Discutir diagnóstico diferencial em Pneumologia
4. Desenvolver  raciocínio  clínico  em Pneumologia  com capacitação  para  gerar  hipóteses 

diagnósticas
5. Planejar  a  ação  terapêutica  para  todas  as  doenças  comuns  em  Pneumologia,  atitude 

desenvolvida na Unidade Prática.

CONTEÚDO
Unidade teórica

• Insuficiência respiratória aguda
• Tabagismo
• Tuberculose
• Pneumonias
• Tromboembolismo pulmonar
• Hipertensão pulmonar
• Asma brônquica
• Doença pulmonar obstrutiva crônica
• Neoplasias de pulmão 
• Derrame pleural
• Doenças intersticiais pulmonares
• Distúrbios respiratórios do sono

Unidade prática
• Ambulatorial:  atividades  de  atendimento  ambulatorial  de  portadores  de  doenças 

pulmonares com história e exame físico com supervisão permanente. Caso discutido e 
orientação diagnóstica e terapêutica

• Enfermaria: atividades de atendimento em pacientes internados a nível hospitalar com 
doenças  pulmonares,  cm  história  e  exame  físico  e  supervisão  permanente.  Caso 
discutido e orientação diagnóstica e terapêutica

• Métodos diagnósticos e de tratamento específicos em Pneumologia:  Laboratório de 
Função Pulmonar, Programa de Reabilitação Pulmonar, Broncoscopia e Imaginologia 
torácica.  Apresentação  por  docente  dos  métodos  com  conceitos  fisiológicos, 
indicações clínicas, riscos e resultados dos métodos



REFERÊNCIA:

• Fishman’s PULMONARY DISEASES AND DISORDERS. McGraw- Hill, New York, 3a ed( em 
diante)

• Silva, Luiz Carlos Corrêa. CONDUTAS EM PNEUMOLOGIA. Revinter, 1ª ed ( em diante)

• Cecil TEXTBOOK OF MEDICINE W.B. Saunders Company, Philadelphia, 20ª ed. ( em diante)



Disciplina: Cardiologia

Código: MM365
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X  )  SEMESTRAL  ( X  ) BIMESTRAL (   )
Número de Créditos: 06
Carga Horária Semanal:4 horas Teóricas: 02  Prática: 02 hras  total: 80hras  
Pré-Requisito:   MP313  (ANATOMIA  PATOLÓGICA);  MM371  (PROPEDÊUTICA  MÉDICA  III); 
MF033  (SAÚDE  MENTAL);  BT033  (FARMACOLOGIA  MÉDICA  BÁSICA)  e  MF035 
(EPIDEMIOLOGIA)

EMENTA (Unidades Didáticas)
Ao final do semestre o aluno deverá ser capaz de ter conhecimento teórico das principais 
doenças cardiovasculares,  além de  ser  capaz de  diagnosticar  em pacientes  internados e 
ambulatoriais  estas enfermidades através do exame clínico e de exames complementares 
como eletrocardiograma,  ecocardiograma,  cintilografia  miocárdica,  cateterismo cardíaco e 
outros. Com estes elementos o aluno deverá ser capaz de estabelecer um plano terapêutico 
para caso. 

OBJETIVO:
O aluno deverá ser capaz de fazer diagnósticos das principais doenças cardiovaculares e 
interpretar os exames cardiológicos, e traçar um plano terapêutico.

CONTEÚDO
1. Reanimação cardio respiratória básica
2. Insuficiência cardíaca: fisiopatologia e clínica
3. Insuficiência cardíaca: tratamento clínico I
4. Insuficiência cardíaca: tratamento clínico II
5. Eletrocardiograma normal
6. Arritmias cardíacas: diagnóstico clínico e ECG
7. Estenose mitral
8. Prolapso da valva mitral
9. Estenose aórtica
10. Insuficiência  aórtica
11. Doenças do miocárdio
12. Doenças do pericárdio
13. Endocardite infecciosa: fisopatologia, clínica e diagnóstico
14. Endocardite infecciosa: tratamento e profilaxia
15. Edema agudo de pulmão
16. Doença de Chagas
17. Prova avaliação  
18. Hipertensão arterial: fisiopatologia clínica
19. Hipertensão arterial: tratamento
20. Emergência hipertensiva
21. Avaliação do paciente: dor torácica
22. Cardiopatia isquêmica: fisiopatologia
23. Cardiopatia isquêmica: tratamento medicamentoso
24. Eletrocardiograma na isquemia miocárdica
25. Noções de embriologia
26. Cardiopatias congênitas acianóticas
27. Cardiopatias congênitas cianóticas
28. Noções de radiologia cardíaca
29. Ecocardiografia I
30. Ecocardiografia II
31. Noções de hemodinâmica
32. Dislipidemias



33. Aterosclerose 
34. Reanimação avançada
35. Investigação de isquemia miocárdica
36. Noções de cardiologia Nuclear
37. Prova de avaliação  

REFERÊNCIA:
• Harrison’s Principles of Internal Medicine, IsselbackermKJ, Braunwald E, Wilson JD, 

Martin JB, Fauci AS,Kasper DL, McGraw- Hill, New York, NY 16a Ed., 2006
• Cecil  extbok of  Medicine, Wyngaarden JB, Smith LH, Bennett  JC.W.B. Saunders 

Company, Philadelphia, PA, 22a Ed., 2005.
• Braunwald  E:  Textbook  in  Cardiocascular  Diseases  W.B.  Saunders  Company, 

Philadelphia, PA, 8a Ed., 2007.



Disciplina: Laboratório Clínico

Código: MP311
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X  )  SEMESTRAL  ( X  ) BIMESTRAL (   )
Número de Créditos: 03
Carga Horária Semanal:02 horas Teóricas: 01  Prática:01 hras  total: 40hras  
Pré-Requisito:  BQ019  (BIOQUÍMICA  II),  BF058  (FISIOLOGIA  MÉDICA  III)  e  MM320 
(PROPEDÊUTICA MÉDICA II)

EMENTA (Unidades Didáticas)
Correlação  clínico-laboratorial  dos  principais  líquidos  orgânicos  (  urina,  sangue,  líquor, 
líquido  sinovial  e  outros  fluídos),  além  das  principais  provas  laboratoriais  na  área  de 
Bioquímica Clínica e Imunologia Clínica.

OBJETIVO: 
Desenvolver uma compreensão das causas e dos mecanismos da doença e associados 

a alterações dos resultados laboratoriais.
Para desenvolver  habilidades de observação,  interpretação e integração necessárias 

para  analisar  doenças  humanas.  Quando  fornecido  com  a  história  clínica,  as  lesões 
anatômicas, e os dados laboratoriais de um paciente, para determinar o diagnóstico mais 
provável e explicar a patogênese da doença.

CONTEÚDO
1. Líquidos orgânicos - Urina

2. Líquidos orgânicos - Sangue
3. Líquidos orgânicos – Líquor e Líquido Sinovial
4. Avaliação do Sistema Imune

REFERÊNCIAS:

• Alexander CB. Trends in pathology graduate medical educations. Hum Pathol. 2001.
• Textbook of medical physiology by Arthur Guyton.

• Essentials of Pathology: Concepts of Altered Health States by Carol Mattson Porth.

 



Disciplina: Técnicas de Evidência Científica

Código: MP312
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X  )  SEMESTRAL  ( X  ) BIMESTRAL (   )
Número de Créditos: 03
Carga Horária Semanal: 02horas Teóricas: 01  Prática: 01 hras  total: 40hras  
Pré-Requisito:  BQ019  (BIOQUÍMICA  II);  BF058  (FISIOLOGICA  MÉDICA  III);  MM320 
(PROPEDÊUTICA MÉDICA II)

EMENTA (Unidades Didáticas)
• Abordagem à arte do diagnóstico médico
• Técnicas de tomada de decisão médica
• Acesso a informações médicas via eletrônica (Internet, Medline)
• Avaliação da validade de informações médicas

OBJETIVO: 
Ensinar o acesso, a interpretação e a aplicação do conhecimento médio baseado em 

evidencia científica de forma apropriada e eticamente adequada.

CONTEÚDO
1. Importância da Medicina Baseada em Evidências
2. Acessando informações médicas
3. Avaliando a validade das informações médicas
4. Técnicas de tomada de decisão médica

REFERÊNCIA:

• Textbooks.  Bandolier  –  Evidence  based  thinking  about  health  care.  2008.  Oxford 
University. http://www.freebooks4doctors.com/fb/EVIDE.HTM

• The Cochrane Collaborations: Cochrane Reviews. 2009. http://www.cochrane.org/reviews/ 

• AHRQ  Evidence-Based  Clinical  Information.  http://www.ncbi.nih.gov/books/bv.fcgi?
rid=hstat1a.part.1



Disciplina: Organização de Sistemas e Serviços de Saúde

Código: MS062
Natureza: OBRIGATÓRIO ( X  )  SEMESTRAL  ( X  ) BIMESTRAL (   )
Número de Créditos: 04
Carga Horária Semanal: 02horas Teóricas: 02  Prática:  hras  total: 40hras  
Pré-Requisito: MS066(SAÚDE E SOCIEDADE)  e MS035 (EPIDEMIOLOGIA)

EMENTA (Unidades Didáticas)
Modelos  assistenciais;  organização,  planejamento  e  avaliação  de  sistemas e  serviços  de 
saúde; organização de atividades de promoção da saúde e prevenção de doenças a partir da 
intervenção  em  processos  críticos  protetores  e  destrutivos;  atividades  programadas  em 
saúde a partir dos critérios de risco.

OBJETIVO: 
• Compreender as formas de organização do Sistema de Saúde brasileiro na atualidade e 

seus fatores determinantes
• Refletir sobre a organização, planejamento e avaliação dos serviços de saúde do Sistema 

Único de Saúde
• Refletir  sobre as lógicas de estruturação das ações programadas de saúde a partir  do 

enfoque de risco ou da ação sobre os processos protetores e destrutivos.

CONTEÚDO
1. Modelos Assistenciais
2. Direcionamento atual das políticas de saúde no Brasil
3. Organização de serviços sob a lógica da vigilância à saúde
4. Planejamento do serviço
5. Avaliação da estrutura, do processo e do impacto
6. Atenção programada
7. Processos críticos e saúde
8. Análise crítica da economia da saúde.

REFERÊNCIA:

• BREILH  J.  Epidemiologia  crítica  ciência  emancipadora  e  interculturalidade.  Rio  de 
Janeiro: Editora Fiocruz, 2006. 317p.

• CAMPOS G W S et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Ed. 
Fiocruz, 2006.

• GIOVANELLA, L.(org.) Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. RJ: Editora Fiocruz, 2008.



OPTATIVAS

Disciplina: Toxicologia

Código: BT044
Natureza: OBRIGATÓRIO (   )  SEMESTRAL  ( X  ) BIMESTRAL (   )

      OPTATIVA ( X )
Número de Créditos: 02
Carga Horária Semanal:01 horas Teóricas: 20  Prática:  hras  total: 20hras  
Pré-Requisito: BT033 (FARMACOLOGIA MÉDICA BÁSICA)

EMENTA (Unidades Didáticas)
Histórico  e  Conceitos  de  toxicologia.  Intoxicação  por  raticidas.  Intoxicação  por 
domissanitários. Intoxicação por metais. Toxicologia dos medicamentos (reações adversas, 
interações,  intoxicações).  Intoxicação  por  drogas  de  abuso.  Bases  farmacológicas  do 
tratamento  de  intoxicações  por  drogas  de  abuso.  Animais  Peçonhentos.  Plantas  tóxicas. 
Medidas de segurança e prevenção.

OBJETIVO: 
1. Conhecimento dos fundamentos de toxicologia e dos principais agentes tóxicos
2. Conhecimento dos efeitos, diagnóstico e tratamento dos agentes tóxicos
3. Conhecer as medidas de prevenção de acidentes

CONTEÚDO
1°Unidade: Histórico e Conceitos de toxicologia
2°Unidade: Intoxicação por agrotóxicos
3°Unidade: Intoxicação por raticidas
4°Unidade: Intoxicação por domissanitários
5°Unidade: Apresentação e discussão de casos clínicos
6°Unidade: Intoxicação por metais
7°Unidade:Toxicologia dos medicamentos(reações adversas, interações, 
intoxicações)
8°Unidade: Intoxicações pelas principais drogas de abuso-Etanol
9°Unidade: Intoxicações pelas principais drogas de abuso- Outros depressores
10°Unidade: Intoxicações pelas principais drogas de abuso- Estimulantes
11°Unidade: Intoxicações pelas principais drogas de abuso- Alucinógenos
12°Unidade: Discussão de artigos científicos sobre as intoxicações por drogas de 
abuso
13°Unidade: Bases farmacológicas do tratamento das intoxicações por drogas de 
abuso
14°Unidade: Casos clínicos de intoxicações pelas principais drogas de abuso
15°Unidade: Animais Peçonhentos
16°Unidade: Plantas tóxicas
17°Unidade: Apresentação de seminários
18°Unidade: Apresentação e discussão de casos clínicos
19°Unidade: Medidas de segurança e prevenção
20°Unidade: Avaliação

REFERÊNCIA:

• Klaassen,C.D.;  Amdur,  M.O.;  Doull,j.  Casarett  and Doull’s  Toxicology.  The Basic 
Science of Poisons. 7ed. (2001)  New York, McGraw Hill.

• Goodman &Gilman –  As Bases Farmacológicas da Terapêutica  - 11ª Ed.(2007) 
McGraw Hill.

• Seibel,  Sergio  D.e  Alfredo  Toscano  Jr.  (eds).  (2001)  Dependência  de  Drogas. 
Editora Atheneu, São Paulo.



Disciplina: Obstetrícia Hospitalar

Código:  MT356
Natureza: OPTATIVA – 6 Semanas( x )  FÉRIAS
Número de Créditos: 02
Carga Horária Semanal: 40hs     Teóricas:00hrs  Prática: 40hs    Total: 240hs 
Pré-Requisito: BQ030

EMENTA 
Práticas  básicas  em  atendimento  obstétrico:  anamnese  e  exame  obstétrico,  complementação 
diagnóstica clínica, laboratorial e por imagem na prática obstétrica. Avaliação clínica da gestação; 
pré-natal  de  baixo  risco,  assistência  ao  trabalho  de  parto,  parto  e  puerpério,  amamentação  e 
patologias  mais  prevalentes  da  gestação.  Assistência  ambulatorial  eletiva,  em  urgência  e 
emergência. Anticoncepção no puerpério.

OBJETIVO
Proporcionar ao aluno em início de estágio de final de curso de Medicina os conceitos 
básicos em obstetrícia, relativos à propedêutica, avaliação clínica e conduta para agravos 
mais comuns atendidos em pronto atendimento de urgência e emergência, pré-natal de baixo 
risco, voltada à realidade do SUS. Tais conceitos serão necessários à formação de um clínico 
geral no que se refere ao atendimento em unidades básicas de atendimento em obstetrícia.

CONTEÚDO
1. Pronto Atendimento Obstétrico. Atendimento de gestantes em situações de urgência e 

emergência. Propedêutica obstétrica básica com avaliação de dados vitais, peso e IMC, exame 
clínico geral, medidas de altura uterina e circunferência. Máximas manobras de palpação de 
Loopold, estímulos fetais vibeoacústicos e amnioscopia. Exame ginecológico obstétrica. 
Avaliação propedêutica de trato genital inferior em obstetrícia.  Propedêutica obstétrica 
ambulatorial avançada com exames de monitorações fetais eletrônicas, ultrassonografias de 
urgência, mensuração de líquido amniótico e perfil biofísico fetal. Avaliação das modificações do 
colo uterino e da altura de apresentação por meio de toque vaginal bimanual. Dinâmico uterino 
normal e suas alterações patológicas.

2. Ambulatório de Pré-natal de baixo risco. Avaliação das condições eletivas de atendimento em 
pré-natal de baixo risco. O ambulatório de pré-natal de baixo risco permitirá ao interno o 
contato com a gestante de baixo risco e sua rotina mínima adequada de atendimento, os 
intervalos mínimos entre as consultas, as queixas mais frequentes e suas devida abordagens 
clínico-obstétricas, e o rastreamento adequado dos agravos mais frequentes na população 
obstétrica. Ainda serão abordadas questões relativas à amamentação entre outros assuntos.

3. Enfermarias. As visitas diárias às enfermarias proporcionarão ao interno o contato com 
puerperas normais e patológicas e gestantes em tratamento clínico, suas patologias, abordagens 
clínicas e complementares bem como decisões médicas para intervenções quando necessárias a 
atenção e incentivo à amamentação.

4. Centro obstétrico. Evolução clínica diária, avaliação clínica e conduta para gestantes com 
patologia da gestação internada em ambiente de centro obstétrico. Acompanhamento de trabalho 
de parto por meio de evolução clínica intermitente, abertura e preenchimento do partograma, 
Monitorização eletrônica por meio de cardiotocografia em ambiente de pré-parto para os casos 
com indicação médica. Realização de parto normal de acordo com técnicas tradicionais e 
Técnicas humanizadas de atendimento ao parto, auxílio em cirurgias, partos operatórios a 
fórceps, partos cesareanas, laparotomias exploradoras aspirações manuais intrauterinas e 
curetagens uterinas, drenagens de abcessos, hematomas e outras complicações de cirurgias 
obstétricas e ginecológicas. Acompanhamento em procedimentos clínicos invasivos envolvendo 
medicina fetal em ambiente cirúrgico como amniocenteses.



REFERÊNCIA:
- FREITAS, F. Rotinas em Obstetrícia. 5° Ed-Porto Alegre: Artmed, 2006. 680p.
-MONTENEGRO, C. A. B. Rezende Filho; J Rezende. Obstetrícia Fundamental. 1° Ed. – Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
-NEME, B. Obstetrícia básica. 3ª Ed.- São Paulo: Editora Sarvier, 2006.



TCC I – Pré-requisito BQ 030

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I Fisiologia. 

Código:  BF071
Natureza: OPTATIVA ( x )  SEMESTRAL  (x )  BIMESTRAL
Número de Créditos: 02
Carga Horária Semanal:01hs     Teóricas:01hrs  Prática: 00hs    Total: 20hs 
Pré-Requisito: BQ030.

EMENTA 
• Objetivo da pesquisa cientifica.
• Estruturação do projeto de pesquisa; revisão e citação bibliográfica
• Noções básicas de bioestatística aplicada á fisiologia
• Levantamento bibliográfico e obtenção de artigos
• Ética na pesquisa

REFERÊNCIA:
- Dawson B. &, Trapp, R. G. Bioestatística Básica e Clínica. 3ª edição McGraw-hill, 2003.
-Berne M.R. & Levy, M.N. Fisiologia. 5ª Edição. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2004.



Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I- Bioquímica

Código:  BQ050
Natureza: OBRIGATÓRIA (  )  SEMESTRAL  (  X )  BIMESTRAL( ) OPTATIVA( X )
Número de Créditos: 02
Carga Horária Semanal:01hs     Teóricas:01hrs  Prática: 00hs    Total: 20hs 
Pré-Requisito: BQ030

EMENTA 
• Vivência  dos  passos  de  uma  pesquisa  orientada  por  professor  no  Departamento  de 

Bioquímica Molecular.
• Elaboração do pré-projeto do Trabalho de Conclusão de Curso.

REFERÊNCIA:

• Série  Normas  para  apresentação  de  documentos  científicos.  9  volumes.  Universidade 
Federal do Paraná. Sistema de Bibliotecas. Curitiba: Ed UFPR, 2007.

• Tachizawa T. & Mendes, G.  Como fazer monografia na prática.  12° Ed. Editora Fundação 
Getúlio Vargas. 2008.



Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I Farmacologia 

Código:  BT049
Natureza: OPTATIVA ( x )  SEMESTRAL  (x )  BIMESTRAL
Número de Créditos: 02
Carga Horária Semanal:01hs     Teóricas:01hrs  Prática: 00hs    Total: 20hs 
Pré-Requisito: BQ030.

EMENTA 
• Objetivo da pesquisa cientifica.
• Tipos de abordagem e de procedimentos em pesquisa
• Tipos e etapas de pesquisa clínica e básica em Farmacologia
• Estruturação do projeto de pesquisa
• Ética em pesquisa
• Noções básicas de bioestatística aplicada á farmacologia
• Divulgação da pesquisa
• Como interpretar um artigo cientifico 
• Modelos animais em farmacologia
• Discussão de artigos científicos
• Simulação de uma pesquisa clinica em computador.

REFERÊNCIA:
- GOODMAN & GILMAN´S. The pharmacological basis of therapeutics. 11th ed. New York: LL 

Brunton, JS Lazo KL Parker, McGrawHill, 2006.
-RANG, HP, RITLER,JM & Dale, MM. Farmacologia. 6a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.



Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I- Cirurgia

Código:  MC383
Natureza: OBRIGATÓRIA (  )  SEMESTRAL  (  X )  BIMESTRAL( ) OPTATIVA( X  )
Número de Créditos: 02
Carga Horária Semanal: 01hs     Teóricas:01hrs  Prática: 00hs    Total: 20hs 
Pré-Requisito: BQ030

EMENTA 
• Princípios sobre Pesquisa Científica
• Elaboração de Hipóteses
• Métodos de Pesquisa Científica
• Princípios de Comunicação Científica Oral e Escrita
• Princípios de Didática.

REFERÊNCIA:

• Guilford WH. Teaching peer review and the process of scientific writing. Adv Physiol Educ 
2001, 25(1-4): 167-75.

• The presence of hypotheses in the medical literature. Am J Med Sci 2004, 328(6): 319-22.

• Marusi A, Marusi M. Teaching students how to read and write science: a mandatory coursed 
on scientific research and communication in medicine. Acad Med 2003, 78(12): 1235-9.



Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I em Pediatria 

Código:  MD337
Natureza: OPTATIVA ( x )  SEMESTRAL  ( X  )  BIMESTRAL(  )
Número de Créditos: 02
Carga Horária Semanal: 01hs     Teóricas:01hrs  Prática: 00hs    Total: 20hs 
Pré-Requisito: BQ030

EMENTA 
Objetivos: conhecer a etapas da elaboração de um trabalho científico: escolha do assunto, pesquisa 
bibliográfica,  o  projeto  de  pesquisa,  a  elaboração  da  hipótese,  metodologia  cientifica,  ética  em 
pesquisa e a apresentação escrita e oral. 

REFERÊNCIA:
- DYNIEWICZ, Ana Maria.  Metodologia da Pesquisa em Saúde para Iniciantes. Difusão 

Editora, 2007.
-MARCONI,  Mariana  de  Andrade;  LAKATOS,  Eva  Maria.  Fundamentos  da  Metodologia 

Cientifica. Ed. Atlas, 2005.
-Normas para apresentação de Documentos Científicos. V. 1.: Projetos. 2006. Ed. UFPR.
-Normas  para  apresentação  de  Documentos  Científicos.  V.  2.:Teses  dissertações, 

monografias e outros trabalhos acadêmicos . 2006. Ed. UFPR.



Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I em Oftatalmo-otorrinolaringologia

Código:  ML020
Natureza: OBRIGATÓRIA ( x )  SEMESTRAL  (   )  BIMESTRAL( x) OPTATIVA
Número de Créditos: 02
Carga Horária Semanal:01hs     Teóricas:01hrs  Prática: 00hs    Total: 20hs 
Pré-Requisito: BQ030

EMENTA 
Visa orientar o aluno para escrever um trabalho cientifico, bem como uma monografia no final do 
curso de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso).

REFERÊNCIA:
-  A  Construção do texto  acadêmico:  manual  para  elaboração de projetos  e  monografias. 

Carmen Lúcia Fornari Diez.
-Manual  prático  para  elaboração  de  monografias,  trabalhos  de  conclusão  de  curso, 

dissertações e teses. Ana Cristina de Faria ET AL, 2007. Editora Vozes: Petrópolis, RJ.



Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I- Clínica Médica

Código:  MM389
Natureza: OBRIGATÓRIA (  )  SEMESTRAL  (  )  BIMESTRAL(X ) OPTATIVA( X  )
Número de Créditos: 02
Carga Horária Semanal: 01hs     Teóricas:01hrs  Prática: 00hs    Total: 20hs 
Pré-Requisito: BQ030

EMENTA 
• Esta  disciplina  visa  estimular  o  contato  do  estudante  com  a  pesquisa.  O  aluno  poderá 

vivenciar os passos de uma pesquisa orientada por um professor do Curso de Medicina do 
Setor de Ciências da Saúde/Biológica.

Poderá assim obter  um melhor entendimento de como se formam as bases da ciência médica. 
Poderá despertar o interesse na carreira de pesquisador médico.

REFERÊNCIA:

• Não é um bicho de sete-cabeças. Sérgio Simka/ Wilson Correia 128 páginas – 1° Edição – 
2009.

• TEODOROWITSCH, Roland. Manual de ética, estilo português para elaboração de trabalhos 
acadêmicos. [Gravataí], 2003

• Passo a Passo. Maria Margarida de Andrade; Editora, 2007.



Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I Saúde Coletiva.

Código:  MS083
Natureza: OPTATIVA ( x )  SEMESTRAL  (x )  BIMESTRAL
Número de Créditos: 02
Carga Horária Semanal: 01hs     Teóricas:01hrs  Prática: 00hs    Total: 20hs 
Pré-Requisito: BQ030, MS035.

EMENTA 
Correntes  do  pensamento  no  campo  da  saúde.  Métodos  utilizados  na  investigação  em  saúde. 
Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Apresentação de 
regras  que  regem  o  formato  e  estilo  para  a  elaboração  e  redação  de  trabalhos  científicos. 
Componentes necessários para a elaboração de um protocolo de pesquisa. 

REFERÊNCIA:
-  MARTINS,  L.  M.  As  aparências  enganam:  divergências  entre  o  materialismo  histórico 

dialético  e as  abordagens qualitativas  em pesquisa.  In:  29ª  REUNIÃO Anual  da  ANPED,  2006. 
Educação Cultura e Conhecimento: desafios e compromissos, 2006. v.1.



Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I em Tocoginecologia.

Código:  MT362
Natureza: OPTATIVA ( x )  SEMESTRAL  (   )  BIMESTRAL
Número de Créditos: 02
Carga Horária Semanal: 01hs     Teóricas: 01hrs  Prática: 00hs    Total: 20hs 
Pré-Requisito: BQ030

EMENTA 
• Elaboração de trabalhos científicos, investigação cientifica. Redação de trabalho, baseada em 

normas de publicações cientificas, e apresentação a Banca Examinadora. 

REFERÊNCIA:
-  HAYNES,  B.  Clinical  epidemiology:  how  to  do  clinical  practice  research.  Philadelphia: 

Lippicott Williams & Wilkins, 2006.
-Manual  prático  para  elaboração  de  monografias,  trabalhos  de  conclusão  de  curso, 

dissertações e teses. Ana Cristina de Faria ET AL, 2007. Editora Vozes: Petrópolis, RJ.


